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Sammanfattning 

Bakgrund: Hepatit B och hepatit C räknas i dag som de största 

infektionssjukdomarna i världen med dödlig utgång. Sjukdomarna rapporteras som en 

världsomfattande börda och mellan år 2018 och 2019 uppgavs 1,9 miljoner människor 

avlidit. I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan värna om patienten och arbeta 

personcentrerat, visa respekt och inte kränka patienten. Patienter med hepatit B och C 

har uttryckt sig känna av stigmatisering och förutfattade meningar om hur de smittats, 

de kände även av att bemötandet i omvårdnaden kunde påverkas negativt. Syftet med 

litteraturstudien var att utforska sjuksköterskors bemötande till patienter med hepatit 

B och C. Metoden utgick från en allmän litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar 

presenterade resultat på hur sjuksköterskor bemöter patienter med blodsmitta. 

Resultatet visade att sjuksköterskor bemöter patienter med hepatit B och C olika med 

både positiva och negativa attityder. Det fanns signifikanta samband mellan låg 

kunskap och ett sämre bemötande. Det berodde bland annat på rädsla och förutfattade 

meningar som speglades i omvårdnadsarbetet. Det fanns även signifikanta samband 

mellan korrekt tillämpning i basala hygienrutiner och ett tryggt omvårdnadsarbete för 

sjuksköterskan. Konklusion: Bemötandet till patienter med hepatit B och C var 

övergripande positivt men det förekom sjuksköterskor med ett stigmatiserande synsätt 

och motvillighet till att bemöta dessa patienter. 
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Abstract 

Background: Hepatitis B and C are currently considered to be the largest infectious 

diseases with lethal repercussions. The diseases are considered a worldwide burden, 

which between 2018 and 2019, caused the death of an estimated 1,9 million people. In 

nursing, nurses are meant to shield patients, work on a personal basis with them, show 

the respect and not offend them. Patients with hepatitis B and C have expressed a 

feeling of stigmatization and prejudice towards how they were infected. Therefore, 

they feel their care could be affected in a negative way. The aim of this literature 

study was to explore nurses’ attitudes towards patients with hepatitis B and C. The 

method emanated from a literature study where 13 scientific articles showed results 

for how nurses’ attitudes towards patients with blood diseases varies. The results 

showed that nurses’ attitudes towards patient infected with hepatitis B and C can be 

both positive and negative. Statistically significant associations occurred between a 

lack of knowledge and worsened attitude in nursing, the reason was often because of 

fear and preconceptions. Findings showed a relation between using correct safe 

precautions and confidence in nursing. Conclusion: The attitude towards patients 

with hepatitis B and C was positive over all but there were some nurses with a 

stigmatized perception and reluctance to handle those patients.  
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Inledning 

World Health Organization ([WHO], 2019) rapporterade år 2019 att hepatit B och 

hepatit C är de största infektionssjukdomarna med dödlig utgång i världen. 

Prevalensen av sjukdomen har drabbat en procent av jordens befolkning och WHO 

beskriver det som en världsomfattande börda (WHO, 2019). År 2015 uppskattade 

WHO (2015) internationellt sett att cirka 257 miljoner människor lever med kronisk 

hepatit B och 71 miljoner människor lever med kronisk hepatit C. Enligt en studie 

gjord av Hebo, Gemeda och Abdusemed (2019) fanns bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonal i hur hepatit B och C smittar. Forskningen enligt Hebo et al. (2019) 

visar också på att utsattheten för att smittas av hepatitvirus ökar som sjuksköterska, då 

de ofta kommer i kontakt med patienter smittade med viruset. Både hepatit B och C 

klassas som allmänfarliga sjukdomar och enligt 2 §, kap. 2, i SFS 2004:168 ska 

hepatit B och C alltid rapporteras till en smittskyddsläkare samt 

Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2013). En allmänfarlig sjukdom är 

enligt 3 §, kap. 1, i SFS 2004:168 det som kan medföra livshotande och långvarig 

sjukdom samt svårt lidande för den drabbade.  

Det är angeläget att ett intresse väcks och kunskap ökar om hepatit B och C, då antalet 

insjuknande fortsätter stiga och har en stor global utspridning (WHO, 2019). Enligt en 

studie av Sgorbini et al. (2009), utförd i Australien, kände patienter som var 

diagnostiserade med hepatit C, av en underliggande ton av stigmatisering. 

Sjukvårdspersonalens bemötande upplevdes empatilöst och fokus låg på att behandla 

sjukdomen och inte människan (Sgorbini et al., 2009). Enligt International Council of 

Nurses ([ICN], 2012) etiska riktlinjer ska sjuksköterskor arbeta personcentrerat, alltså 

skapa utrymme för patienten att vara delaktig i vården, bemöta patienten med respekt 

och visa empati i omvårdnaden. Enligt Eriksson (2018) nämns att respektlöshet för en 

människa kan uppstå vid bristfälliga vårdåtgärder eller vid bristande etiskt 

förhållningssätt till patienten. Som i sin tur kan bidra till ett sämre bemötande och ett 

lidande för patienten (Eriksson, 2018). 

Bakgrund 

Infektionssjukdomarna hepatit B och hepatit C 

WHO (2019) rapporterade att 1,9 miljoner människor avled av hepatit B och C som 

övergått till levercirros eller primär levercancer. Enligt WHO (2017) ökar dödsfallen 

av hepatit B och C medan dödsfallen av tuberkulos och humant immunbristvirus 

(HIV) minskar. De delar i världen som är mest utsatta för hepatit B är Afrika och 

västra Stillahavsregionen som innefattar Kina, Australien, Mongoliet och Nya 

Zeeland (Holleland, 2007). Enligt WHO (2017) har hepatit C högst prevalens i 

Europa och mellanöstern (Grekland, Turkiet, Libanon och Israel). Däremot visar 

infektionssjukdomarnas utspridning på stora skillnader mellan länderna (WHO, 
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2017). Sjukdomarna är endemiska vilket betyder att smittspridningen förekommer i 

lokalt begränsade områden som har högre utsatthet, i form av låg socioekonomisk 

status (WHO, 2019).  

Hepatit B 

I levern finns leverceller kallade hepatocyter, de blir angripna av viruset hepatit som 

bidrar till en nedbrytning och på så sätt skapas en inflammation i levern (Holleland, 

2007). Sunbul (2014) beskriver att inflammation i levern bidrar till försämrad 

cirkulation och då påverkas hela leverns funktion. Hepatit B är ett virus som på detta 

vis skadar levern och sprids via immunsystemet. Viruset gör att det medfödda 

immunsystemet blir nedsatt, försvagat och patienten blir mer infektionskänslig mot 

andra sjukdomar (Holleland, 2007; Sunbul, 2014). WHO (2019) rapporterar att det är 

ett visst antal människor som insjuknar i akut leversvikt av hepatitviruset, vilket kan 

leda till levertransplantation eller dödsfall.  

WHO (2019) rapporterar att hepatit B smittar genom kroppsvätskor så som blod, 

sperma och vaginala vätskor men också genom osteriliserade tatuerings- och 

piercingnålar. Barn smittas av sin mor vid födseln, en så kallat perinatal överföring, 

vanligt förkommande i endemiska områden (WHO, 2019). Specifikt för hepatit B är 

den höga smittorisken, då det endast behövs få viruspartiklar för att smittan ska kunna 

överföras (Socialstyrelsen, 2006). Därför är det av stor vikt att vidta basala 

hygienrutiner i mötet med patienter med hepatit B (Villar et al., 2015).  

Hepatit C 

Virusinfektionen hepatit C är en sjukdom som angriper levern på samma sätt som vid 

hepatit B (Holleland, 2007). Sjukdomen kan manifesteras som akut och kronisk 

leversvikt (Emond et al., 2003). Enligt Holleland (2007) är risken att insjunka i 

kronisk leversvikt, till följd av levercancer eller levercirros, mellan 50 - 90 procent. 

Hepatitviruset smittar ofta genom blod och vid nästan hälften av de drabbade förblir 

smittvägen okänd (Holleland, 2007). Hepatit C smittar precis som hepatit B via 

blodkontakt och osteriliserad utrustning, dock med lägre smittsamhet än hepatit B. 

Till skillnad från hepatit B smittar vanligtvis inte hepatit C vid födseln eller vid 

samlag, utan smittar ofta via återanvända injektionskanyler (Edmond et al., 2003).    

Förebyggande åtgärder för smittspridning 

I nuläget finns inget vaccin mot hepatit C, däremot kan medicinsk behandling med 

antivirala läkemedel hjälpa och bromsa utvecklingen av viruset i kroppen (Pierce et 

al., 2016). Det finns vaccination mot hepatit B att tillgå och kan vara aktuellt för 

sjuksköterskor (Holleland, 2007). Vaccinet är effektivt och ger ett antiviralt skydd 

som bromsar utvecklingen av viruset (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 2 §, kap. 4, i SFS 
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2004:168 står det att sjuksköterskor ska behandla och vårda patienter med blodsmitta 

med särskilda hygienrutiner för att förebygga och begränsa smittspridningen. I 

Sverige föreskrivs vikten av att tillämpa basala hygienrutiner för en säker omvårdnad 

för både patient och sjuksköterska (SFS 2004:168). Kunskaper om hur varje 

infektionssjukdom smittar är också viktigt att ha i arbetet som sjuksköterska (Brown, 

2019). Vanligaste orsaken till att sjuksköterskor smittas är via stickskador eller i 

kontakt med smittad kroppsvätska (Okasha et al., 2015). 

Omvårdnad i teori och praktik 

Enligt Cronenwett et al. (2007) är det viktigt att sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

utgår från de sex kärnkompetenser som beskriver professionen. Kärnkompetenserna 

är personcentrerad vård, teamarbete, informatik, evidensbaserad vård, säker vård och 

kvalitets- och förbättringskunskap (Furåker & Nilsson, 2013). Dessa anses vara en 

grund i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att skapa en god kvalitet i 

omvårdnaden av patienter som i sin tur bidrar till ett bra bemötande (Furåker & 

Nilsson, 2013). Sjuksköterskans bemötande mot en patient ska vara oberoende på 

patientens bakgrund, etnicitet eller kön (Bentling, 2013). Den personcentrerade 

vården är likt ett samarbete mellan sjuksköterska och patient vilket bidrar till ett bra 

bemötande. I den personcentrerade vården är både sjuksköterska och patient delaktig i 

omvårdnaden och ska gemensamt nå målen (Bergbom, 2013). Målet i omvårdnaden 

kan vara utifrån den vårdplan som patient och sjuksköterska har planerat tillsammans 

(Bergbom, 2013).  

Sjuksköterskans bemötande 

Patienternas erfarenheter av kontakt med sjukvården var ofta dåliga, de kände av en 

underliggande ton av förutfattade meningar om droganvändning (Sgorbini et al., 

2009). Studien av Sgorbini et al. (2009) visade också att patienter med hepatit C, som 

beskrivs i artikeln som en stigmatiserad sjukdom, fick sämre stöd från sjukvården än 

de med en icke stigmatiserad sjukdom. Patienterna i studien av Butt et al. (2008) 

upplevde att den värsta stigmatiseringen fanns i vården där sjukvårdspersonal gav ett 

dåligt bemötande i from av vägran att vårda patienter eller var nedlåtande mot 

patienten. Patienter med hepatit C tror att stigmatiseringen kommer från bristande 

kunskap hos sjukvårdspersonal (Butt et al., 2008). Enligt en studie som gjordes i 

Östafrika presenterade Mtengezo et al. (2016) att kunskapen om hepatit B och C var 

lägre än kunskaperna om HIV och att attityderna till infektionssjukdomarna 

varierande mellan sjukvårdpersonalen. Enligt studien som Sgorbini et al. (2009) 

gjorde i Australien, beskrivs sjuksköterskors bemötande mot patienter med hepatit C 

som empatilösa och fokuserar enbart på att behandla sjukdomen. Vilket gör att en 

personcentrerad vård hamnar i andra hand (Sgorbini, 2009). I studien av Butt et al. 

(2008) beskrev patienter med hepatit C att de kände av en stigmatisering oavsett hur 
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de smittats av viruset. Patienterna kände också att hepatit C alltid kommer förknippas 

med fattigdom, bristande hygien och låg socioekonomisk status (Butt et al., 2008). 

Basala hygienrutiner 

Enligt 10 §, kap. 1, i SFS 2004:168 är basala hygienrutiner grunden för att 

sjuksköterskor ska kunna arbeta för en säker omvårdnad. En säker omvårdnad utgör 

en del av ett bra bemötande mellan sjuksköterska och patient (Hebo et al., 2019). 

Basala hygienrutiner avser skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonal och för 

att undvika och förebygga smittspridning enligt 1 §, kap. 4 i SFS 2004:168, detta i 

enighet med Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg för att minska 

lidandet för människor i vården (SOSFS 2015:10). Det kan alltid förekomma risker 

för avvikelser i tillämpningen av basala hygienrutiner, så som stressrelaterade faktorer 

enligt Zafar et al. (2008). I basala hygienrutiner ingår det att arbetskläderna ska endast 

bäras på arbetet, det ska vara i from av korta armar och om det finns risk att komma i 

kontakt med biologiskt material ska skyddsförkläde användas (SOSFS 2015:10). 

Enligt 11 §, i AFS 2018:4 ska engångshandskar användas i varje enskilt tillfälle. 

Händerna ska spritas, med alkoholbaserat desinfektionsmedel, innan och efter 

patientnära arbete (SOSFS 2015:10). Enligt AFS 11 §, i AFS 2018:4 får inga 

armbandsur, armband, ringar eller liknande användas i vårdandet av patienter. 

Naglarna ska vara korta och fria från nagellack (AFS, 2018:4). Enligt 1 §, kap. 3 i 

SFS 2017:30 ska all patientkontakt bemötas lika oavsett identifierad smitta eller inte. 

Etiskt förhållningssätt för sjuksköterskor 

ICN (International Council of Nurses) är det internationella rådet för sjuksköterskor 

som har utvecklat internationellt gällande etiska koder för sjuksköterskeyrket. 

Sjuksköterskans etiska koder är skrivna riktlinjer för hur förhållningssätt och 

bemötande till patienten ska vara (ICN, 2012). Att arbeta utifrån de etiska koderna är 

kärnan i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De etiska koderna grundar sig i respekt 

för mänskliga rättigheter, rätten till att leva och till självbestämmande (ICN, 2012). 

Enligt ICN (2012) är kodexen till för att sjuksköterskor ska arbeta professionellt mot 

alla patienter och förhålla sig med lika värde till varje individ, däribland genom 

mentalt, fysiskt, socialt och andligt stöd. 

Enligt Kerasidou (2019) ansåg sjuksköterskor att det var omänskligt och inhumant att 

inte visa empati för patienter. De sjuksköterskor som inte visade empati i bemötandet 

hade avpersonifierat patienten (Kerasidou, 2019). Det krävs en personcentrerad vård 

för att bemöta patienten på rätt sätt. Villkoret för ett bra bemötande är att kunna se 

hela människan genom empati, medlidande och från ett humanistiskt synsätt 

(Kerasidou, 2019; Sgorbini, 2009).  
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Katie Eriksson vårdvetenskap 

Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker och hennes teori grundar sig i patientens 

lidande (Eriksson, 2018). Begreppet och fenomenet lidande har tre underkategorier 

för den lidande människan enligt Eriksson (2015), de är sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs vara det lidande som orsakas eller upplevs 

på grund av sjukdom samt behandling. Livslidande är det lidande som påverkas 

genom hela livet oavsett livssituationen, exempelvis hur påverkas människan av 

sjukdomen menar Eriksson (2015). Vårdlidandet beskrivs vara det lidandet som sker i 

själva vårdsituationen och har blivit omtalat i relation till de många vårdetiska frågor 

som finns i dagens samhälle (Eriksson, 2018). Vårdlidandet består av följande 

kategorier: kränkning av patientens värdighet, utebliven vård, maktutövning samt 

fördömelse och straff. Kränkning av patientens värdighet kan beskrivas som den 

vanligaste formen av vårdlidande. Patientens möjlighet att vara människa försvinner i 

vårdandet. Detta bidrar också till att patientens bästa hälsoresurs försvinner i och med 

kränkningen (Eriksson, 2015). Exempel på hur patientens värdighet kränks är att 

sjuksköterskan är respektlös och arrogant gentemot patienten (Eriksson, 2018). Detta 

kan beskrivas som ett konkret exempel på hur sjuksköterskan ger ett dåligt bemötande 

gentemot patienten.  

Vårdandets idé av Eriksson (2018) grundar sig i att vårdandet är ett naturligt och 

mänskligt beteendemönster och i grunden ses alla människor som unika vårdare. Alla 

människor har en egen moralisk uppfattning om vad som anses vara rätt och fel och 

utgör motivet hur människor handlar gentemot andra individer i olika situationer 

(Eriksson, 2018). Det har visat sig i olika vårdprofessioner att den ursprungliga idén 

av vårdandets konst glömts bort och för att kunna utveckla en mjukare och mer 

kvalitativ vård behöver vårdandets idé återinföras i omvårdnadsarbetet (Eriksson, 

2018). 

Problemformulering 

I omvårdnaden med patienter insjuknade med hepatit B eller C är det viktigt att 

bemötandet blir personcentrerat och inte sjukdomscentrerat. Patienter ska inte 

stämplas med förutfattade meningar i hur de har smittats av viruset, då detta inte alltid 

är känt. Sjuksköterskor ska eftersträva sex kärnkompetenser utifrån internationella 

ICN:s etiska riktlinjer om hur sjuksköterskor inger ett bra bemötande till patienter. 

Det är därför viktigt att utforska bemötandet hos sjuksköterskor då det kan påverkas 

vid mötet av en patient med blodsmitta. 

Syfte 

Syftet var att utforska sjuksköterskans upplevelser av sitt bemötande till patienter med 

blodsmittorna hepatit B och hepatit C. 
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Metod 

Studien var en allmän litteraturstudie och enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

detta en metod som lämpar sig väl för att skapa en samlad bild av det aktuella 

vetenskapliga kunskapsläget inom ett valt problemområde. 

Datainsamling 

De tre databaser som användes var Cumulated Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), PubMed och Scopus, då dessa har vetenskapliga artiklar med 

inriktning för forskning inom omvårdnad och hälso- och sjukvård (Karlsson, 2017). 

Databasen Scopus var en mer omfattande databas och genererade fler relevanta 

resultatartiklar än vad sökresultatet i enbart CINAHL och PubMed gjorde (Karlsson, 

2017). Vetenskapliga artiklar som innehåller den senaste forskningen, måste uppfylla 

krav och riktlinjer samt ha genomgått fackgranskningar. Artiklarna är oftast på 

engelska då forskaren vill nå en större omfattning läsare (Segesten, 2017).  

Ämnesord tillsammans med sökord användes för att specificera sökningen och hitta 

relevanta artiklar, som kunde svara till syftet på föreliggande litteraturstudie. Sökord 

valdes utifrån syftet och översattes till engelska. Hepatit B, hepatit C, sjuksköterska 

och bemötande var de sökord som översattes till hepatitis b, hepatitis c, nurse och 

attitude. Den engelska direktöversättningen på bemötande blev treatment. 

Översättningen treatment i det engelska språket syftar mer på ordet behandling på 

svenska. Därför valdes istället det engelska ordet attitude som sökord då det beskriver 

det svenska ordet bemötande bättre. Trunkering användes på ordet nurse (nurs*) för 

att få med ord från samma rotform, så som nurse, nurses och nursing (Forsberg & 

Wengström, 2016; Karlsson, 2017). Nursing togs med då det på engelska innebär 

omvårdnad, närvaro och skötsel. Inledningsvis gjordes en översiktssökning på enbart 

ämnesorden hepatitis B och hepatitis C för att få en överblick i hur mycket forskning 

som fanns om sjukdomarna. Översiktssökningen gjordes på CINAHL, PubMed och 

Scopus med inklusionskriterium årsintervall 2009 – 2019 (Forsberg & Wengström, 

2016). Årsintervallet utökades efter en tid då beslut togs för att utforska om det 

resulterade i fler relevanta artiklar, årsintervallet förlängdes med två år. Sökningen 

gjordes på alla tre databaser men den databas med mest relevanta artiklar redovisas i 

sökhistoriken (bilaga B). Varje databas hade ett eget system för att få fram 

originalartiklar och granskade artiklar utifrån referee granskning (Karlsson, 2017). 

Därefter gjordes en strukturerad sökning där ämnesorden och sökorden hepatitis B, 

hepatitis C, nurs* och attitude användes kombinerat med termen AND i den booleska 

operatorn. Termen AND användes för att specificera och avgränsa sökningen och 

påbörja litteratururvalet (Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 2017). I den 

strukturerade granskningen och urvalet av vetenskapliga artiklar, exkluderades de 

artiklar som utgick ifrån patienter med hepatit B och C:s perspektiv på bemötandet 

inom vården. Dessutom exkluderades artiklar som var helt utifrån studenter eller 
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tandläkares perspektiv, studier av djurförsök och individers attityder till vaccination 

mot hepatit B och C.   

CINAHL 

Den strukturerade sökningen inledes med ämnesorden hepatitis B AND hepatitis C. 

Därefter inkluderades sökorden nurs* AND attitude för att specificera sökningen efter 

det valda syftet. Resultatet gav tio träffar där alla titlar och abstrakt lästes, i denna 

sökningen valdes ingen artikel ut då de inte kunde besvara syftet. Sökningen ändrades 

sedan till enbart hepatitis B AND nurs* AND attitude, vilket gav ett resultat på 39 

artiklar. Därefter gjordes sökningen med hepatitis B i form av ämnesord med hjälp av 

databasens tesaurus (MW Subject Headings) vilket gav fler sökträffar. Denna sökning 

visade 66 artikelträffar där alla abstrakt lästes varav 30 granskades och några 

dubbletter påvisades (se bilaga B). Dock bidrog inte denna sökning heller till att några 

artiklar valdes då de inte ansågs vara relevanta till syftet. Sökningen ändrades 

ytterligare en gång till hepatitis C AND nurs* AND attitude, vilket gav 46 

artikelträffar. Här lästes återigen alla titlar och abstrakt, endast en resultatartikel 

valdes ut för att kunna besvara syftet.  

PubMed 

PubMed har en ämnesordslista eller tesaurus så kallad Medical Subject Headings 

(MeSH) som beskrivs vara en standardiserad lista med termer på det sökta ordet 

(Karlsson, 2017). En MeSH sökning bidrar till en mer precis och ackurat sökning 

(Östlundh, 2017). I första sökningen användes ämnesordet hepatitis C i MeSH med 

fritexten nurs* AND attitude. Sökningen resulterade i 92 träffar där alla titlar och 

abstrakt lästes, 27 artiklar granskades varav tre var dubbletter och sökningen 

resulterade inte i några artiklar som kunde besvara syftet. Härnäst gjordes en sökning 

med ämnesordet hepatitis B i MeSH AND attitude AND nurs*. Detta gav totalt 78 

träffar där alla titlar och abstrakt lästes. Trettiotvå artiklar granskades varav två 

dubbletter hittades och en resultatartikel valdes ut. I tredje sökningen på PubMed 

användes båda ämnesorden hepatitis B i MeSH och hepatitis C i MeSH AND attitude 

AND nurs*. Denna sökning visade färre antal träffar än tidigare sökningar med 20 

träffar där fyra dubbletter hittades efter att alla titlar och abstrakt lästes. Sammanlagt 

valdes tre resultatartiklar ut. Då databasen inte har ett system där artiklar som inte är 

vetenskapligt granskade kan uteslutas i sökningen, gjordes en exkludering i 

granskningen av de artiklar som inte ansågs vara av vetenskaplig kvalitet. I sökningen 

med årsintervallet år 2007 – 2009 användes ämnesordet hepatitis C i MeSH AND 

nurs* AND attitude. Detta gav 26 träffar på artiklar där alla titlar och abstrakt lästes, 

23 granskades och två resultatartiklar valdes ut. 
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Scopus 

I den inledande sökningen på Scopus angavs sökordet hepatitis C och den booleska 

termen AND användes för att specificera sökningen efter det valda syftet. Nurs* AND 

attitude lades till i sökningen, vilket gav ett resultat på 33 artiklar. Alla titlar och 

abstrakt lästes. Av de 33 träffar på artiklar granskades 19 artiklar och sju 

resultatartiklar hittades som var relevanta till syftet. Ännu en sökning gjordes med 

samma sökord nurs* AND attitude, tillsammans med hepatitis B. Sökningen gav ett 

resultat på 45 forskningsartiklar, där alla titlar och abstrakt lästes och sedan 

granskades 13 artiklar (se bilaga B). Av dessa 45 artiklar valdes en resultatartikel ut 

som kunde besvara det valda syftet och sju artiklar var dubbletter.   

Databearbetning 

Litteraturstudien har utgått från en innehållsanalys och de fem stegen enligt Forsberg 

och Wengström (2016) för hur en innehållsanalys genomförs. Genom färgkoder och 

teman presenterades kunskap, attityd och rädsla och sedan skapades rubriker till 

resultatet där likheter och skillnader redovisas utifrån resultatartiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2016). Den inledande databearbetningen startade med att individuellt 

läsa alla utvalda artiklar och sedan diskutera dess innehåll med varandra, detta för att 

inte missa någon värdefull information (Friberg, 2017). Gemensamt granskades 

artiklarnas kvalitet för att kunna exkludera de artiklar som inte höll en tillräckligt hög 

kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Artiklar som var av 

kvantitativ metod granskades utifrån deras validitet och reliabilitet, vilket betyder att 

mätinstrumentet mäter det som är avsätt att mäta och tillförlitligheten till ett 

mätinstrument. Exempelvis använde många artiklar enkäter för att samla in data och 

sedan med hjälp av ett lämpligt mätinstrument analysera data (Billhult, 2017).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken i ett arbete är viktig då det värnar om deltagarnas integritet och 

minskar risken för att människor blir utnyttjade. De etiska regleringarna och 

konventionerna som finns idag, är utvecklade riktlinjer för att skydda den deltagande 

individen inom forskning (Kjällström, 2017). I Sverige regleras forskning och etiska 

principer genom lag. Enligt 1 § i SFS 2003:460 har lagen uppkommit för att 

tillrättavisa och stötta forskning tillsammans med bestämmelser om etikprövning för 

forskning som avser människor. Godkännandet från Etikprövningsmyndigheten 

(2019) är ett villkor för att forskningen ska få påbörjas. Etikprövningsmyndigheten är 

sedan år 2019 en svensk statlig myndighet som värnar om människor i 

forskningsprocessen, som med säkerhet granskar svensk forskning och etiska 

övervägande för individen (Etikprövningsmyndigheten, 2019). Enligt 

Etikprövningsmyndigheten (2019) kan fängelse och böter föreligga om villkoren bryts 

eller inte uppfylls. Enligt 5 § i SFS 2018:218 gäller lagen om att skydda individers 
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integritet och säkerhet. Enligt 1 §, kap. 1, i SFS 2014:821 avser patientlagen att 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och 

sjukvården. Nyttan och kunskapsvinsten av forskningsprocessen ska inte vara på 

bekostnad av deltagarnas hälsa, integritet och säkerhet. Därför är det således av stor 

vikt att lagar, principer och riktlinjer följs kontinuerligt genom hela 

forskningsprocessen. Människovärdet ska behandlas med lika respekt och ge 

möjlighet till eget självbestämmande (Forsberg och Wengström, 2015). Enligt 

Helsingforsdeklarationens 2000/01:931 etiska riktlinjer tas hänsyn till individernas 

rättigheter och säkerhet. Allt forskningsresultat ska publiceras såväl positiva som 

negativa. Forskaren har ett stort ansvar efter avslutad forskning. En grundläggande 

princip är att omsorg för individen måste alltid gå före nyttan och vinsten av 

vetenskapen (Helsingforsdeklarationen, 2000/01:931).    

Tolv av 13 resultatartiklar som användes i föreliggande litteraturstudie beskrevs vara 

etiskt godkända av forskare eller etiska granskningskommittéer i respektive land. 

Samtliga resultatartiklars deltagare hade fått information om studien och givit sitt 

godkännande till att deltaga. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie delades in i rubriker baserat på tre teman kunskap, 

attityd och rädsla. Rubrikerna till resultatet blev följande: sjuksköterskans kunskap om 

hepatit B och C i relation till beömtandet med underrubriken positiva och negativa 

attityders påverkan på bemötandet. Sedan fortsätter huvudrubrikerna basala 

hygienrutiners inverkan på känsla av säkerhet och stigmatisering utifrån rädsla och 

förutfattade meingar. Resultatartiklarnas ursprung kom ifrån fyra världsdelar som 

innefattar länderna Australien, Iran, Irland, Italien, Israel, Japan, Kamerun, Pakistan, 

Polen, Thailand, Turkiet och Vietnam. 

Sjuksköterskans kunskap om hepatit B och C i relation till bemötandet  

Det fanns ett signifikant samband mellan god kunskap om hepatit B och det 

professionella bemötandet gentemot patienterna enligt Paul et al. (2017). Majoriteten, 

86,4% (n=19) av 22 tillfrågade sjuksköterskor i studien hade ett bra bemötande mot 

patienter med hepatit B med anledning av den goda kunskapen om hepatitvirusen. 

God kunskap ökade chansen till ett bra bemötande med 5,35 gånger (Paul et al., 

2017). Enligt Frazer et al. (2011) fanns ett samband mellan ålder, kunskap och 

bemötande. Deltagarna mellan 25 och 45 år med goda kunskaper om hepatit C, hade 

också bättre bemötande till patienterna (Frazer et al., 2011). Trots att det förekom ett 

signifikant samband mellan ett dåligt bemötande och låg kunskap om hepatit B visade 

Paul et al. (2017) att det förekom deltagare som hade bristande kunskap om hepatit B, 

men som fortfarande gav en ett professionellt bemötande till patienterna. I studien av 
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Richmond et al. (2007) var sjukvårdpersonal mellan 30 och 49 år de som besatt mest 

kunskap jämfört med de över 60 år, vilka ansågs ha minst kunskap om hepatit C. 

Enligt Joukar et al. (2012) hade 95,4% (n=228) av 239 sjukvårdspersonal god 

kunskap om hur hepatit C smittar och att det kan leda till levercirros och levercancer. 

Kunskapen var högre hos de sjuksköterskor som fått interna utbildningar och praktisk 

träning. Studierna av Parmeggiani et al. (2010) samt Garus-Pakowska och Górajski 

(2019) beskrev båda ett behov av att uppdatera kunskap och fylla ut där bristande 

kunskap fanns. Enligt Garus-Pakowska och Górajski (2019) hade 79,5% (n=387) av 

487 deltagare i studien, behovet av förbättrad kunskap beträffande risken av att bli 

smittad med hepatit B och C inom vården. Kunskapen om hepatit B och C hos 

sjukvårdspersonal och sjuksköterskor var ofta förvärvad under de praktiska 

träningarna på universitetet och från akademiska artiklar (Garus-Pakowska & 

Górajski, 2019; Parmeggiani et al., 2010). Vissa sjuksköterskor förlitade sig på sina 

kollegors kunskaper och inte den kunskap som anses vara korrekta och 

evidensbaserade (Richmond et al., 2007).   

I studien av Joukar et al. (2012) där majoriteten av deltagarna var sjuksköterskor 

visste de inte att det fanns effektiv behandling mot hepatit C. Joukar et al (2012) 

presenterade ett samband mellan kunskapsnivån hos sjukvårdspersonalen och rädsla 

för att bli smittad. Enligt studien av Cekin et al. (2013) visade resultatet att det fanns 

en kunskapsmässig skillnad mellan sjuksköterskor arbetande på vårdavdelningar och 

de som arbetade på operationsavdelningar. Sjuksköterskor som arbetade på 

vårdavdelningar visade sig ha högst kunskap, med anledning av den frekventa 

kontakten med patienter med hepatit B och C (Cekin et al., 2013). Sjuksköterskorna i 

studien av Cekin et al. (2013) visade ett intresse av att uppdatera och förnya sin 

kunskap regelbundet (Cekin et al., 2013). Enligt Cekin et al. (2013) bekräftade 60,7% 

(n=125) av 206 personer i sjukvårdspersonalen att de genomgått en grundutbildning 

om hepatit B och C, men 53,9% (n=111) av 206 identifierade sin kunskap som 

otillräcklig. Studien visade också att kunskapen var sämre bland sjuksköterskor över 

50 år (Paul et al., 2017). Studien som gjordes i Iran av Joukar et al. (2012) påvisade 

ett signifikant samband mellan låg kunskap hos sjukvårdspersonalen och 

diskriminerande beteende mot patienter smittade med hepatit C. En studie av Ali et al. 

(2017) visade att sjuksköterskor som hade låg kunskap om hepatit B sannolikt hade 

ett sämre bemötande till patienterna, och sjuksköterskor med hög kunskap bemötte 

sannolikt patienter bättre. 

Positiva och negativa attityders påverkan på bemötandet 

Studien av Joukar et al. (2012) visade ett samband mellan negativa attityder och 

förutfattade meningar om hepatit C. Mer än hälften 66,5% (n=159) av 239 

sjukvårdspersonal gav ett dåligt bemötande till patienter med hepatit C. Tjugofyra 



 

11 

 

procent (n=36) av 150 sjuksköterskor gav ett bra bemötande och det visade sig vara 

god kunskap om blodsmitta som var den bidragande faktorn till detta (Joukar et al., 

2012). I en studie av Brener et al. (2007) utförd på en leverklinik och på en drog- och 

alkoholklinik, skiljde forskarna på uttryckliga attityder (explicit) och omedvetna 

attityder (implicit). Sjuksköterskor hade bättre explicita attityder gentemot sina 

patienter i jämförelse till läkarna. Forskarna beskrev att anledningen till detta kan bero 

på den mer frekventa kontakten med patienter med hepatit C (Brener et al., 2007). 

Dock visade studien att sjuksköterskor dolde sina negativa implicita attityder för 

patienterna, då patienten inte uppfattade den negativa attityden i bemötandet. Den 

uttryckliga attityden som visade sig i bemötandet hos sjuksköterskor gentemot 

patienter med hepatit C, återspeglades sedan positivt tillbaka från patienten (Brener et 

al., 2007). 

Basala hygienrutiners inverkan på känsla av säkerhet 

De sjuksköterskor som förstod och kände till hur de skulle skydda sig mot blodsmitta 

var också de som hade bättre bemötande till patienter med hepatit C (Ishimaru et al, 

2018). Bemötandet till patienter med blodsmitta påverkades negativt av 

sjuksköterskors oro för att bli smittade, detta visade studien gjord av Garus-Pakowska 

och Górajski (2019). Enligt Parmeggiani et al. (2010) påvisade majoriteten 

sjukvårdspersonal 87,9% (n=270) av 307 att de inte kände till att hepatit B och C kan 

smittas mellan sjuksköterska och patient vid bristande hygienrutiner, bara en tredjedel 

hade korrekt kunskap om smittvägen av viruset. Enligt Parmeggiani et al. (2010) hade 

sjuksköterskor, i jämförelse med läkare, mest kunskap angående basala hygienrutiners 

inverkan på smittspridningen. En sjuksköterska i studien av Richmond et al. (2007) 

beskrev att hen hade önskat sig mer kunskap kring hepatit C för att sedan känna 

trygghet i tillämpning av basala hygienrutiner, detta skulle enligt sjuksköterskan 

skapa en bättre omvårdnad för patienten. I En studie av Kagan et al. (2009) beskrevs 

sjuksköterskor behandla alla patienter som om de hade en blodsmitta, i tillämpningen 

av basala hygienrutiner. I andra studier från Irland respektive Australien ville 

sjuksköterskor att patienter med hepatit C skulle vara identifierade som smittbärare, 

med anledning av upprätthållandet av hälsa och säkerhet (Fazer et al., 2011; 

Richmond et al., 2007). Enligt Richmond et al. (2007) behandlade sjuksköterskor 

patienter med hepatit C annorlunda jämfört med patienter som inte hade någon känd 

blodsmitta med anledning av att förhindra vidare spridning av blodsmittan. I studien 

av Cekin et al. (2013) berättade 83,1% (n=171) av 206 deltagare att de helst hade 

velat ha patienter med hepatit B och C på en infektionsklinik, då deltagarna kände att 

hanteringen av smittspridningen var bättre på infektionskliniken.  

Femtio procent (n=280) av 560 sjuksköterskor svarade i studien av Frazer et al. 

(2011) att de tillämpade basala hygienrutiner i vårdandet av patienter med hepatit C. 

Däremot visste 90 procent att basala hygienrutiner skulle skydda mot eventuellt 
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smittat biologiskt material och visade därför på att sjuksköterskor medveten arbetar 

osäkert i omvårdnaden med patienter smittade av hepatit C (Frazer et al., 2011). 

Merparten av deltagarna i studien av Garus-Pakowska och Górajski (2019) utförd i 

Polen tillämpade basala hygienrutiner, men ett stort antal sjuksköterskor 59,2% 

(n=116) av 196 medgav att de tog av sig handskar och förkläde för att kunna utföra 

omvårdnaden lättare. Det fanns ett signifikant samband mellan lång 

arbetslivserfarenhet och att ta av sig handskar, för att underlätta, detta då de kände 

falsk trygghet på grund av sin långa praktiska erfarenhet (Garus-Pakowska & 

Górajski, 2019).  

Ishmaru et al. (2018) påvisade att självförtroendet i att kunna skydda sig mot hepatit 

C, i form av basala hygienrutiner, påverkade också viljan i att vårda patienten. 

Sjuksköterskornas självförtroende i att kunna tillämpa basala hygienrutiner under 

omvårdnadsarbetet med patienter med hepatit C visade sig sedan påverka bemötandet 

positivt (Ishmaru et al., 2018). En studie av Wada et al. (2016) visade att villigheten 

att vårda patienter påverkades av tryggheten i användandet av basala hygienrutiner 

och inte på grund av bristande kunskap om hepatit B och C. I en annan studie av 

Ishimaru et al. (2017) visade resultatet att en faktor som påverkade villigheten att ta 

hand om patienter med hepatit B och C, var de sjuksköterskor som kände sig säkra i 

basala hygienrutiner. 280 av 400 sjuksköterskor i studien kände sig säkra i 

tillämpningen av basala hygienrutiner (Ishimaru et al., 2017). I studien av 

Parmeggiani et al. (2010) enades 80,8% (n=248) av 307 att strikta basala 

hygienrutiner efter att ha vårdat en patient, är väsentligt för en säker omvårdnad för 

både patienter och sjukvårdspersonal. 

Stigmatisering utifrån rädsla och förutfattade meningar  

I studien av Garus-Pakowska och Górajski (2019) i Polen, förekom vägran att vårda 

patienter med blodsmitta. Det fanns ett samband mellan lång arbetslivserfarenhet och 

en ökad oro över att bli smittad med hepatit B och C (Garus-Pakowska & Górajski, 

2019). En annan studie gjord i Israel av Kagan et al. (2009) visade däremot samband 

mellan förutfattade meningar och undvikande i att vårda patienter med hepatit B och 

C. Resultatet av Cekin et al. (2013) visade också att 36 av 206 sjuksköterskor kände 

sig obekväma i omvårdnaden av patienter med hepatit C. Femhundratio av 560 

sjuksköterskor, enligt Fazer et al. (2011), ansågs sig inte ha några problem med att 

vårda patienter med hepatit C. Endast ett litet antal 3,9% (n=22) av 560 tillfrågade 

påvisade motvilja att vårda patienter med hepatit C (Frazer et al., 2011).  

Viljan att vårda patienter med hepatit C var associerad med sjuksköterskors 

individuella uppfattning av stigmatisering och diskriminering enligt Ishmaru et al. 

(2018). Om det fanns stigmatisering kring hepatit C på arbetsplatsen kunde det 

påverka bemötandet till patienter. I studien av Wada et al. (2016) hade 129 av 992 
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sjuksköterskor förutfattade meningar om patienter med hepatit C, exempelvis många 

sexpartners, droganvändning eller homosexualitet, vilket påverkade bemötandet. En 

annan studie av Ishimaru et al. (2017) visade att det fanns stigmatisering kring hepatit 

B och C hos 74 av 400 sjuksköterskor och att det var kopplat till uppfattningen om 

homosexualitet, droger och många sexpartners. Studien av Ishimaru et al. (2017) 

visade också att sjuksköterskor hade ett dåligt bemötande när de trodde att 

hepatitviruset B och C kom från droger, sex eller homosexualitet. Hundraåtta av dessa 

400 visade motvillighet till att vårda patienter med hepatit B och C (Ishimaru et al., 

2017). Enligt Richmond et al. (2007) fanns ett signifikant samband mellan attityder 

till droganvändning och sjuksköterskors vilja att bemöta patienter med hepatit C. 

Enligt Joukar et al. (2012) fanns det även skillnader på sjukvårdspersonalens 

medlidande till patienterna beroende på hur de smittats med hepatit C. 

Tvåhundratjugo av 239 deltagare där majoriteten (92,1%) var sjuksköterskor kände 

medlidande hos patienter som smittats till följd av blodtransfusion, kontra 133 

deltagare som kände medlidande till patienter som drabbats av hepatit C från 

injicering av droger (Joukar et al., 2012). Fyrtionio deltagare tyckte att patienterna 

förtjänade hepatit C när de fått det via drogmissbruk och 56 personer kände 

motvillighet i att vårda patienter med hepatit C och ett drogmissbruk (Joukar et al., 

2012). Däremot visade studien av Frazer et al. (2011) att sjuksköterskorna var villiga 

att vårda patienter med hepatit C oavsett hur de blivit smittade. 

Det fanns sjuksköterskor i en studie av Ali et al. (2017) i Pakistan som svarade att de 

kände sig obekväma i att vårda patienter med hepatit B. Vidare svarade ett antal att de 

var obekväma att krama och skaka hand med patienter med hepatit B. En 

sjuksköterska svarade att hepatit B förknippades med skam (Ali et al., 2017). Studien 

av Ali et al. (2017) poängterar vikten av att acceptera patienter med blodsmitta för att 

kunna bemöta de på bästa sätt. Det framkom enligt Brener et al. (2007) att frekvent 

kontakt med patienter med hepatit C bidrog till att fördomar om hepatit C minskades. 

Diskussion 

I följande rubriker kommer diskussion kretsa kring metodvalet och resultatets 

viktigaste slutsatser. 

Metoddiskussion 

Förkunskapen i föreliggande litteraturstudie kunde i början förutsäga ett resultat som 

senare inte visade sig stämma överens med verkligheten, därför togs samtliga 

perspektiv i beaktning från resultatartiklarna för att inte vinkla resultatet och stärker 

därför litteraturstudiens bekräftelsebarhet och pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Tre databaser valdes att söka i för att hitta resultatartiklar. Databaserna 

CINHAL och PubMed är databaser med sökmotorer inom omvårdnadsområdet och 
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skapar också en högre trovärdighet i de artiklar som hittas (Karlsson, 2017). 

Sökverktyg som ämnesord, booleska operatorer, trunkering och frassökningar 

användes för att koncentrera sökningsresultatet ytterligare (Karlsson, 2017). Det 

valdes att ha med några resultatartiklarna som inkluderade både HIV, hepatit B och C, 

då det på ett tydligt sätt i artiklarnas resultatet framgick vilka svar som avsåg frågor 

angående HIV eller hepatit B och C. Därefter kunde HIV exkluderas från 

litteraturstudiens resultat. Sökordet bemötande översattes till attitude, då detta ansågs 

vara närmast besläktat till det svenska ordet bemötande. Attitude på svenska betyder 

attityd och tillsammans diskuterades det om det fanns ett negativt tonfall kring ordet 

men enades om att attityd kan beskriva bemötande till en patient både positivt och 

negativt. Emellertid beskrev resultatartiklarna andra ord på bemötande så som 

reluctans to care och willingness to care och bidrog till att sökordet attitude ändå 

resulterade i viktiga och relevanta artiklar. I en del av resultatartiklarna presenterades 

personer arbetande i olika professioner inom sjukvården som health care workers och 

medical staff, i dessa ingick bara sjuksköterskor, läkare, biologiska analytiker och inte 

dietister och fysioterapeuter eller liknande. Resultatet i artiklarna var utformade så att 

läsaren på ett enkelt sett kunde urskilja på de olika vårdprofessionerna som deltog i 

studierna. Detta gjorde att de svar från professioner som inte var ifrån sjuksköterskor 

kunde exkluderas till litteraturstudiens resultat.  

De 13 utvalda resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall, åtta av artiklarna fick grad ett vilket bedöms innefatta hög 

trovärdighet. Fem artiklar fick grad två vilket är en någorlunda god trovärdighet och 

det beslutades att exkludera de som endast hade grad tre, vilket då betyder att deras 

trovärdighet är låg (Carlsson & Eiman, 2003). Samtliga resultatartiklar granskades 

gemensamt för att minimera subjektiv feltolkning och för att skapa utrymme för 

diskussion (Petersson, 2017). Granskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) kan 

emellertid beskrivas som svårtolkad i vissa avseenden. De resultatartiklar som valdes, 

beskrev eller presenterade fenomenet sjuksköterskans bemötande till patienter med 

hepatit B och C inom vården. Genomgående i alla sökningar återfanns inga artiklar 

med kvalitativ metod som kunde besvara syftet eller hade tillräckligt hög kvalité 

enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Därför blev litteraturstudiens 

övergripande resultatartiklar kvantitativa, där enkäter användes för att hitta 

signifikans mellan faktorer som påverkade sjuksköterskans bemötande till patienter. 

Det ansågs inte vara ett problem att ha mestadels kvantitativa artiklar då ett resultat 

kunde presenteras som gav svar på litteraturstudiens syfte. Alla resultatartiklar utom 

en hade redogjort att de blivit godkända utifrån etiska kommittéer i respektive land 

vilket styrker trovärdigheten. Efter att resultatartiklarna granskats startades 

färgkodning utifrån gemensamma ämnesord, exempelvis kunskap i relation till 

bemötandet till patienten, stigmatisering i relation till låg kunskap samt 

säkerhetsrutiner eller basala hygienrutiner i relation till bemötandet.  
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Handledningstillfällen samt kritiska vänner har granskat och diskuterat preliminära 

tolkningar i studien under forskningsprocessen, vilket har bidragit till att 

trovärdigheten för litteraturstudien säkras. Genom detta uppkom triangulering 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Föreliggande litteraturstudie är skriven av tre 

sjuksköterskestudenter som har kritiskt granskat alla resultatartiklar vilket bidrar till 

att feltolkningar minimeras och trovärdigheten säkras ytterligare (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Samtliga resultatartiklar i föreliggande litteraturstudie innefattar 

validitet och reliabilitet, vilket presenterar validerade mätinstrument så som enkäter 

som sedan analyserades genom statistiska analyser. I tre av tretton resultatartiklar 

lyfte forskarna att en pilotstudie hade genomförts innan den slutgiltiga studien 

genomfördes, detta för att stärka pålitligheten ytterligare (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  

Fyra världsdelar var representerade i resultatet som innefattar länderna Australien, 

Iran, Irland, Italien, Israel, Japan, Kamerun, Pakistan, Polen, Thailand, Turkiet och 

Vietnam. Litteraturstudien utgick oberoende ifrån land, kön, etnicitet och religion 

vilket kan stärka överförbarheten till framtida studier (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Litteraturstudien innefattade sjuksköterskors bemötande till patienter med hepatit B 

och C från både hög- och låginkomstländer för att illustrera förekomsten av 

fenomenet. Tillsammans med pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet stärks 

överförbarheten ytterligare (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatdiskussion 

Det etiska dilemmat som vuxit fram de senaste 20 åren, om hur sjuksköterskor ställer 

sitt professionella bemötande till patienter med blodsmitta, har bidragit till att detta är 

ett viktigt ämne att skriva om (Geppert & Adora, 2005). Mtengezo et al. (2016) anser 

att då sjuksköterskor kan mer om HIV än om hepatit B och C är det relevant att forska 

vidare om detta då personer insjuknande i hepatit B och C fortsätter stiga. Det 

framkom i resultatartiklarna att det fanns stora skillnader på olika sjuksköterskeskors 

bemötande till patienter med hepatit B och C. Det framkom också att det fanns 

bristande kunskaper både om hepatit B och C men också hur sjukdomarna smittar. 

Vilken kunskapsnivå som grundutbildningarna hade för sjuksköterskor i respektive 

land framkom däremot inte i resultatartiklarna. Det kan skilja sig på vad som 

innefattas i utbildningarna och hur långa de är beroende på var i världen de finns. Hur 

sjuksköterskor arbetar för en personcentrerad vård enligt ICN (2012), beskrivs inte 

specifikt i resultatartiklarna från de olika länderna. Med tanke på hur lite information 

som framkom om utbildningarna i resultatartiklarna är det möjligt att sjuksköterskor 

arbetar på olika sätt för en personcentrerad vård i respektive land. I Sverige finns 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), Patientlagen (SFS 2014:821) och de sex 

kärnkompetenserna som utgör grunden för sjuksköterskans profession i hur 

omvårdnadsarbetet ska vara personcentrerat (Furåker & Nilsson, 2013). 
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Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med patienten och omvårdnaden ska vara 

personcentrerad så att patienten får en så god kvalitet som möjligt. Oberoende av 

patientens etnicitet, kön eller sjukdom ska patienten bemötas lika av sjuksköterskan 

(SFS 2017:30). Studien av Parmeggiani et al. (2010) lyfte vikten av en 

evidensbaserad kunskap hos sjuksköterskor för att skapa ett bra bemötande till 

patienten. Evidensbaserad kunskap är en av de sex kärnkompetenser för 

sjuksköterskor, ytterligare kärnkompetenser är personcentrerad vård och säker vård 

vilket är delar som fokuserats på i denna litteraturstudie (Furåker & Nilsson, 2013). 

Det som framkom i resultatartikeln av Garus-Pakowska och Górajski (2019) var att 

sjukvårdpersonal vägrade vårda patienter med blodsmitta, vilket strider mot 

sjuksköterskans kärnkompetenser och etiska riktlinjer (Furåker & Nilsson, 2013; ICN, 

2012). Den etiska kodexen av ICN (2012) menar på att sjuksköterskan ska vara 

respektfull, empatisk, lyhörd och bemöta alla patienter med lika värde. ICN:s 

riktlinjer finns tillgängliga för samtliga sjuksköterskor i världen. Ny forskning av 

Kerasidou (2019) lyfter vikten av empati i omvårdnaden för att skapa ett bra 

bemötande till patienten, även personcentrerad vård är väsentligt för att ett bra 

bemötande. Bemötandet i omvårdnaden kan dock beskrivas som en subjektiv 

upplevelse då patientens erfarenhet av vården kan spegla bemötandet (Brener et al., 

2007). 

Bianco et al. (2013) skriver att ju längre en sjuksköterska har arbetat inom vården 

desto mer avviker deras praktiska utförande från den evidensbaserade och 

uppdaterade kunskapen. Därför är det väsentligt att ständigt förnya sina kunskaper 

(Bianco et al., 2013). Enligt Sahlsten et al. (2005) har sjuksköterskor som arbetat 

länge och med ett visst förhållningssätt till patienter svårare att ändra på ett inövat 

mönster. Enligt Paul et al. (2017) hade kunskap om hepatit B och C inverkan på 

bemötandet till patienter, men den verkliga faktorn som kunde påverka bemötandet 

var kunskapens kvalité. Sjuksköterskor som valt att förnya och uppdatera kunskapen 

om hepatit B och C förvärvar kvalitet på kunskapen vilket påverkar bemötandet till 

patienten positivt (Parmeggiani et al., 2010). Det styrks även i tidigare forskning av 

Sahlsten et al. (2005) att bristande kunskap som inte var uppdaterad evidensbaserad 

vetenskap, kan vara ett hinder för att ge ett bra bemötande till patienten. Det är därför 

viktigt att kunskapen är aktuell och följer de etiska riktlinjerna enligt ICN (2012).  

I en av resultatartiklarna av Ali et al. (2017) och utförd i Pakistan illustrerar en stor 

okunskap kring hepatit B, där ett antal sjuksköterskor svarade att de var obekväma att 

krama eller skaka hand med patienter smittade hepatit B. Sjukvårdspersonal som inte 

har tillräcklig kunskap om hur hepatit B och C smittar, riskerar att kränka patienten 

om de låter rädsla styra bemötandet och på så vis bidrar de till ett vårdlidande för 

patienten (Eriksson 2018). Enligt en studie av Sahlsten et al. (2005) som var utförd i 

Sverige, kunde bristande insikt hos sjuksköterskan bidra till att patienten sig kränkt 
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och diskriminerad. Majoriteten resultatartiklar beskrev att sjuksköterskor hade 

förutfattade meningar om hepatit B och C kopplat till homosexualitet, drogmissbruk 

och många sexpartners och detta stärkes även i tidigare forskning från Butt et al. 

(2008) samt Gaze et al. (2006). Att stigmatisering bidrog till motvilja att behandla 

dessa patienter visades tydligt i samtliga artiklar från resultatet av Ishmaru et al. 

(2018), Wada et al. (2016), Richmond et al (2007) och Ishmaru et al. (2017). Enligt 

Wiechula et al. (2016) kan förutfattade meningar bero på okunskap eller att 

sjuksköterskan inte känner patienten tillräckligt och låter egna åsikter styra över 

bemötandet. Enligt Larsson et al. (2007) vars studie var utförd i Sverige behöver 

relationen mellan sjuksköterska och patient grundas på tillit, för att skapa ett bra 

bemötande. Tillit skapas när en sjuksköterska visar respekt för patientens önskemål 

och anpassar sitt beteende efter patientens behov (Larsson et al., 2007). Som 

sjuksköterska är det viktigt att värna om patientens rättigheter i vårdandet (Larsson et 

al., 2007). Enligt Natan et al. (2009) fanns sjuksköterskor med ett stigmatiserande 

synsätt till drogmissbrukare med hepatit C. Sjuksköterskorna vårdade de patienterna 

med sämre kvalité än patienter utan drogmissbruk (Natan et al., 2009). Enligt Natan et 

al. (2009) var det sjuksköterskor som negligerade stigmatiseringen också de som hade 

ett bättre bemötande till drogmissbrukare med hepatit C.  I vårdandets idé av Eriksson 

(2018) beskrevs vårdandet ingå i de naturliga mänskliga beteendemönstren som finns 

och att alla människor har förmågan att vårda någon annan trots deras tidigare 

erfarenheter. Vårdandets idé utformas till vårdandets vård och skapar utrymme för hur 

sjuksköterskor ska tänka i mötet med patienter för att kunna tillgodose behoven som 

finns hos en patient (Eriksson, 2018). 

Studierna från Japan, Thailand och Vietnam beskrev förekomst av motvillighet hos 

sjuksköterskor till att vårda patienter med hepatit B och C och att motvilligheten ofta 

berodde på känslan av osäkerhet till basala hygienrutiner (Wada et al., 2016; Ishimaru 

et al., 2018; Ishimaru et al., 2017). Enligt vårdteoretikern Eriksson (2018) beskrivs ett 

vårdlidande som en del av att sjuksköterskan bemött patienten bristfälligt i 

omvårdnadsarbetet, genom utebliven vård eller kränkning av patienten. 

Sjuksköterskan kan bidra till ännu ett vårdlidande när bristfälligt skydd utförs mot 

patienten i olika vårdåtgärder (Eriksson, 2018). I studierna av Wada et al. (2016) och 

Ishimaru et al. (2017) beskrev båda att stigmatiseringen kring hepatit B och C 

påverkade bemötandet negativt. Enligt Kagan et al. (2009) kan patientsäkerheten och 

en god omvårdnad försummas av sjuksköterskors intolerans av att vårda patienter 

med blodsmitta. Det beror inte alltid på bristande kunskap utan deras tidigare 

erfarenheter eller personliga värderingar kan även vara den bidragande faktorn 

(Kagan et al., 2009). Men studien av Kagan et al. (2009) beskrev att sjuksköterskor 

behandlade alla patienter som potentiella bärare av blodsmitta och deras tillämpning 

av basala hygienrutiner var alltid densamma oberoende om patienter hade en känd 

blodsmitta eller inte. Kunskap om hur sjukdomar smittar är viktigt för att kunna 
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tillämpa basala hygienrutiner på rätt sätt för att sedan bemöta patienten säkert i 

omvårdnadsarbetet (Ishmaru et al., 2016; Ishmaru et al., 2018). Tillämpningen av 

basala hygienrutiner har en inverkan på hur bemötandet blir mot en patient med 

blodsmitta (Ishmaru et al., 2018). Även i studien av Garus-Pakowska och Górajski 

(2019) beskrevs ett behov av att öka och förbättra kunskapen kring hepatit B och C:s 

smittspridning för att kunna bedriva en bättre och mer säker omvårdnad. Enligt ICN 

(2012) ska sjuksköterskor veta hur sjukdomar smittar och hur de kan bemöta 

patienterna korrekt utifrån basala hygienrutinerna och etiska principer. I studien av 

Ali et al. (2017) tydliggjorde vikten av att acceptera patienter med blodsmitta för att 

kunna bemöta de på bästa sätt. Likaså ska sjuksköterskor inte vara rädda för att hjälpa 

patienter trots deras sjukdom, utan måste kunna hantera situationen utifrån etiska 

riktlinjer, säkerhet och kunskap (Thourup et al., 2011). Det är viktigt att ge lika vård 

till alla patienter men vid kontakt med kroppsvätskor och annat biologiskt material 

ska alla patienter bemötas som om de har en blodsmitta. Lika vård i det avseendet att 

tillämpningen av basala hygienrutiner ska alltid vara likadant medan omvårdnaden 

ska vara personcentrerad, som visades i studien av Kagan et al. (2009) där 

sjuksköterskor behandlade alla patienter som potentiella smittbärare. En tidigare 

studie av Richmond et al. (2007) beskrev att sjuksköterskor behandlade patienter med 

hepatit B och C olika jämfört med patienter utan känd blodsmitta. Det visade sig 

också att sjuksköterskorna i båda studierna av Fraser et al. (2011) och Richmond et al. 

(2007) önskade att alla patienter med blodsmitta skulle vara identifierade smittbärare. 

Det framkom däremot inte i artikeln om det var i avseendet i tillämpningen av basala 

hygienrutiner eller om det var i det allmänna bemötandet mot patienter.  

I flertalet resultatartiklar beskrevs kunskap om hepatit B och C och säkert 

omvårdnadsarbete för sjuksköterskan ha ett signifikant samband i hur basala 

hygienrutiner tillämpades (Joukar et al., 2012; Ali et al., 2017; Frazer et al.; 2011 & 

Ishimaru et al., 2018). Om den allmänna kunskapen om hepatit B och C påverkar 

bemötandet till drabbade patienter, påverkas kunskapen om patientens individuella 

sjukdomslidande också bemötandet (Eriksson, 2015). Det resulterar sig positivt om 

sjuksköterskor har djup kunskap om patienten som vårdas för att skapa en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Detta enligt Wiechula et al. (2015) för att 

bygga upp tilliten till patienten och bidra till en bättre omvårdnad. Enligt Sahlsten et 

al. (2008) tar det tid att bygga upp en relation mellan sjuksköterska och patient, vilket 

ibland kan medföra att patienten blir dåligt bemött som ett resultat av en stressad 

arbetsmiljö. Katie Eriksson (2015) skriver att utebliven vård kan bero på att 

sjuksköterskan har bristande förmågor till att veta vad patienten bedöms behöva i 

olika avseenden. Patienten blir avpersonifierad och möjligheten till att få vara 

människa försvinner i vårdandet. För att lindra ett lidande för patienten krävs en 

vårdkultur som respekterar och välkomnar patienter oavsett sjukdom (Eriksson, 

2015). Eriksson (2018) skriver att genom att återinföra vårdandets idé i 
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omvårdnadsarbetet kan ett mjukare och varmare bemötande till patienten skapas, 

vilket var grunden för litteraturstudiens syfte för att belysa hur ett bra bemötande 

påverkar omvårdnaden. 

 

Konklusion och implikation 

Resultatet visar övervägande på att sjuksköterskor och vårdpersonal har ett positivt 

och gott bemötande till patienter med hepatit B och C. Dock framkommer det att i 

vissa delar av världen kan rädsla, bristande kunskap och negativ förförståelse bland 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal bidra till att patienter med hepatit B och C 

behandlas sämre i omvårdnaden. Resultatet visar också att det finns ett stort behov av 

att stärka kunskapen kring sjukdomarna bland sjukvårdspersonal då utspridningen av 

sjukdomarna ökar globalt och okunskap kring hepatit B och C kan bidra till 

stigmatisering och rädsla. Att implementera kunskap om sjukdomarna och 

tillämpningen av basala hygienrutiner redan i grundutbildningen kan bidra till ökad 

kunskap och ett bättre bemötande till patienter med hepatit B och C. Det är även 

viktigt att fler vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod utformas om hur 

sjuksköterskans bemötande är till patienter med hepatit B och C, för att skapa ett 

diskussionsforum och mer kunskap till allmänheten utvecklas. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Scopus 

Hepatit B Hepatitis B (fritext) Hepatitis B [Mesh] Hepatitis B (fritext) 

Hepatit C Hepatitis C (fritext) Hepatitis C [Mesh] Hepatitis C (fritext) 

Sjuksköterska Nurs* (trunkering) Nurs* (trunkering) Nurs* (trunkering) 

Bemötande  Attitude (fritext) Attitude (fritext) Attitude (fritext) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

Siffor inom parentes anger antal dubbletter av resultatartiklar 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

191022 PubMed 

Hepatitis B [Mesh] AND attitude 

AND nurs*  

Limits: Publisched date from: 

2009-2019, Humans 78 (2) 78 32 1  

191022 Cinahl 

Hepatitis B AND nurs* AND 

attitude  

Limits: Peer reviewed, Publisched 

date from: 2009-2019, Academic 

Journals, English 39 39 33 1 

191022 Cinahl 

Hepatitis C AND nurs* AND 

attitude  

Limits: Peer reviewed, Publisched 

date from: 2009-2019, Academic 

Journals, English 46 46 40 1 

191022 Scopus 

Hepatitis C AND nurs* AND 

attitude  

Limits: Dokument, Open Access, 

Publisched date from: 2009-2019 33 (1) 33 19 7  

191022 Scopus 

Hepatitis B AND nurs* AND 

attitude  

Limits: Dokument, Open Access, 

Publisched date from: 2009-2019 45 (7) 45 13 1  

191023 PubMed 

Hepatitis C [Mesh] AND nurs* 

AND attitude 

Limits: Publisched date from: 

2007-2009, Humans 38  38 29 2 
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Ali, A., Khan, S., Malik, S. M., Iqbal, M. H. & Aadil, M. (2017). Comparison of knowledge and 

attitudes regarding hepatitis B among healthcare professionals in Pakistan. Cureus, 9(2). doi: 

10.7759/cureus.1049 

Land  

Databas 

Pakistan  

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att jämföra kunskap och attityder mot hepatit B infektion bland 

läkare, tandläkare, sjuksköterskor, och sista års studenter på medicinska utbildningar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Tvärsnittsstudie 

Urval 381 personer inom den medicinska professionen så som, sjuksköterskor (71), läkare, tandläkare 

och sista års studenter på medicinska utbildningar, deltog i studien. De valdes ut genom 

randomiserat urval. 

Datainsamling Enkäter med 27 stycken frågor som skulle besvara attityder mot personer smittade med hepatit B.   

Dataanalys Statistisk analys.  

Chi-square test är en matematisk statistisk metod och används för att analysera data när variabler 

har nominalskala och ordinalskala. ANOVA är en variansanalys som undersöker skillnader i 

medelvärde. Tukey’s honest significant difference (HSD) test användes för att analysera och 

jämföra data. 

Bortfall 12% (n = 49) av 430 tillfrågade besvarade anonymt på frågeformuläret. 

Slutsats Resultatet visade att kunskap och attityder följde ett samband med utbildningsnivå. Läkarna och 

tandläkarna hade högst kunskap och också mer positiva attityder mot patienter med Hepatit B. 

Studenterna hade lägre kunskap och mer negativa attityder. 18,9% av alla deltagarna hade 

förutfattade meningar om Hepatit B och tyckte att det var skamfullt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 39 p vilket procentuellt blir 

82,9 %, grad I.   

Validitet: Det som var avsatt att mäta i studien blev mätt med rätt instrument. Deltagarna i studien 

fick samma frågor och därför bedömdes de med samma instrument, vilket stärker ett rättvist 

resultat. Deltagarna valde själv att vara med i studien vilket bidrar till en stärkt objektivitet, samt 

svaren på enkäterna presenterade resultatet och gör att resultatet blir också blir objektivt. 

Reliabilitet: Studiens reliabilitet stärktes av att rätt instrument analyserade resultatet. Forskaren 

presenterade frågorna som besvarades i studien vilket även stärker reliabiliteten på grund av att 

slutna frågor inte ger ett stort utrymme till att svara fritt.  

Etiskt tillstånd: Godkännande för att genomföra studien kom från Combined Military Hospital 

Lahore Medical College Research Ethics Committee. Varje individuell deltagare hade samtycke i 

studien, där objektiviteten och konfidaliteten förklarats.   
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Artikel 2 

Referens Brener, L., Von Hippel, W. & Kippax, S. (2007). Prejudice among health care workers toward 

injecting drug users with hepatitis C: Does greater contact lead to less prejudice?. International 

Journal of Drug Policy, 18(5), 381-387. doi: 10.1016/j.drugpo.2007.01.006   

Land  

Databas 

Australien  

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att mäta medvetna och omedvetna attityder som sjukvårdspersonal och 

deras patienter med Hepatit C hade mot varandra, samt hur de hanterade attityderna vid kontakt 

med varandra. Studien ville undersöka om en bättre kontakt mellan patienter med hepatit C och 

sjukvårdspersonal bidrog till en bättre attityd mot varandra. 

Metod:  

Design 

Mixad metod – Kvalitativ ansats med kvantitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

Urval Det var 60 deltagare och av dessa var 23 läkare och 37 sjuksköterskor samt 120 patienter som fått 

hepatit C via injicerad droganvändning. Patienterna och sjukvårdspersonalen kom ifrån samma 

klinik. 43 av sjukvårdspersonalen kom från drog- och alkoholavdelningen och 16 stycken kom 

ifrån leverkliniken (en var från en okänd avdelning).   

Rekryteringen skedde i Sydney, Australien. Sjukvårdspersonal kontaktades via telefon och 

godkände sitt deltagande. För att värva patienter sattes flygblad om undersökningen upp i 

väntrummen, där kontaktuppgifter till forskaren fanns för de som var intresserade. 

Sjukvårdspersonal värvade också patienter som uppfyllde kriterierna av forskarna. 

Datainsamling All sjukvårdspersonal intervjuades individuellt och intervjuerna varade i 15-20 minuter, där 

presenterades en känslobarometer som kunde mäta attityderna på en skala. Patienterna fick 

däremot fylla i ett frågeformulär där intervjuaren fanns tillgänglig för assistens. Majoriteten av 

intervjuer med patienterna skedde på kliniken men en del var även online och varade 10-15 

minuter. Alla intervjuerna var konfidentiella.  

Dataanalys Beskrivande analys, Wilson Conservatism Scale användes för att den har visat sig kunna bedöma 

både social såväl som politisk konservatism. CT-IAT användes som en förlängning av  Implicit 

Associations Test (IAT) för att mäta och utvärdera styrkan av sambandet i ett enda attitydobjekt. 

För att mäta uttryckliga attityder användes en känslotermometer från 1-100 grader där man fick 

uppge värmen i bemötandet. Single-Category Implicit Associations Test (SC-IAT) används för att 

mäta attityder utan de begränsningar som explicita mätinstrument kan ha. 

Bortfall Framkom ej. 

Slutsats Det fanns ingen signifikant skillnad på ålder eller kön för hur hälso-och sjukvårdspersonal kände 

angående patienter som använde droger. Sjuksköterskor hade bättre uttryckliga attityder gentemot 

patienterna med hepatit C än vad läkare hade, detta då de hade mer kontakt med patienter med 

hepatit C och droganvändare. Dock var den implicita (outsagda) attityden hos sjuksköterskor 

sämre än hos läkare. De som jobbade på leveravdelningar hade mindre fördomar gentemot 

patienter med hepatit C och droganvändare. Den uttryckliga attityden som sjuksköterskor hade 

gentemot patienter med hepatit C, och som använde droger, återspeglades sedan positivt i 

patienterna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 38p vilket procentuellt blir 

80,8%, grad I.  

Validitet: Det som avsågs att mätas i studien blev mätt med validerade instrument. Instrumenten 

var administrerade individuellt och när helst en deltagare behövde hjälp fanns forskaren där och 

handleda. Patienterna svarade på frågor med hjälp av SC-IAT som avsåg att mäta impulser och 
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attityder, instrumentet användes inte till sjukvårdspersonalens intervjuer då de ansågs vara bekanta 

med instrumentet sedan tidigare och kunde påverka resultatet.  

Reliabilitet: Alla deltagare hade samma förutsättningar för att besvara intervjufrågorna. 

Etiskt tillstånd: Godkänd av Australian Research Council. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Cekin, A., Cekin, Y. & Ozdemir, A. (2013). The level of knowledge of, attitude toward and 

emphasis given to HBV and HCV infections among healthcare professionals: data from a tertiary 

hospital in Turkey. International journal of occupational medicine and environmental health, 

26(1), 122-131. doi: 10.2478/S13382-013-0077-3 

Land  

Databas 

Turkiet  

Scopus 

Syfte Syftet var att utvärdera kunskap, utreda attityder och bestämma tyngdpunkten till den nationella 

prevalensen av Hepatit C och Hepatit B infektioner bland sjukvårdspersonal. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Beskrivande studie 

Urval Totalt deltog 206 sjuksköterskor i studien som jobbade på Antalya Training and Research Hospital 

i Turkiet där studien gjordes. De jobbade på laboratoriet, på operation eller på vårdavdelning. 

Studien var frivillig och de som ville vara med fick anmäla sitt intresse. 

Datainsamling Studien hade ansikte mot ansikte intervjuer. Intervjuerna grundade sig på 25 frågor som kunde 

besvaras med sant, falskt eller vet inte. 

Dataanalys Statistisk analys, ANOVA och Chi-square test. 

Bortfall Av 240 sjuksköterskor var det totalt 206 stycken so deltog. 85% totalt, 15% bortfall. 

Slutsats De som jobbade på vårdavdelningar hade högst kunskap till skillnad från dom som arbetade i 

labbet och på operationsavdelningarna. De flesta i studien hade kunskap sen tidigare om hepatit B 

och C. Det fanns ingen skillnad på attityden mellan avdelningarna på sjukhuset. Men majoriteten 

av deltagarna berättade att de helst hade velat ha patienter med hepatit B och C på en 

infektionsklinik. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 36p vilket procentuellt blir 76,6 

%, grad II.   

Validitet:  Det som utifrån enkäterna var avsatt att mäta mättes. Deltagarna valde själv att vara 

med i studien vilket bidrar till en stärkare objektivitet. 

Reliabilitet: Studiens reliabilitet stärktes av att rätt instrument analyserade resultatet. Enkäterna 

som användes ställde slutna frågor som bidrar till att studiens reliabilitet stärks.  

Etiska tillstånd: De fick information om studien innan den utfördes. Forskningen gjordes utifrån 

de etiska principerna i Helsingforsdeklarationen och godkändes av den etiska institutions 

kommittén.   



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Frazer, K., Glacken, M., Coughlan, B., Staines, A. & Daly, L. (2011). Hepatitis C virus in primary 

care: survey of nurses’ attitudes to caring. Journal of advanced nursing, 67(3), 598-608. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05516.x 

Land  

Databas 

Irland  

CINAHL  

Syfte Syftet var att mäta attityder hos sjuksköterskor inom primärvården mot patienter med hepatit C 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsdesign 

Urval Totalt deltog 560 sjuksköterskor i studien. Den största regionen i Irland som stod för en tredjedel 

av sjukvården i landet valdes ut till studien. I regionen fick alla sjuksköterskor som arbetade inom 

den allmänna sjukvården samt inom missbruksmottagningar inbjudningar till att deltaga. Först 

valdes de erfarna sjuksköterskorna på arbetsplatsen ut som sedan fick informera resterande 

kolleger om studien och samla in kontaktuppgifter. Ville de medverka i studien fick de skriva upp 

personuppgifter (enbart för att kunna skapa kontakt) men studien var anonym. 

Datainsamling 21 frågor i enkäten angående attityd från sjuksköterskor mot patienter med hepatit C som 

besvarades med fem olika alternativ. Intervjufrågorna genomfördes med hjälp av telefonkontakt, 

ansikte mot ansikte möten eller där kontaktinformation inte fanns skickades frågeformulär ut i 

stället. 

Dataanalys Variansanalys. T- test används till hypoteksprövningar och jämföra skillnader som föreligger 

mellan grupper. Regressionsanalys är ett mått inom statistisk analys för att observera data. 

Cronbachs koefficient alpha användes för att mäta studiens reliabilitet. 

Bortfall (57%) 560 av 981 sjuksköterskor svarade på intervjufrågor. 43% bortfall.   

Slutsats Sjuksköterskor som var i åldern 25 till 45 år och de som hade tillräcklig information om 

sjukdomen hepatit C, hade positivare attityd till att vårda patienterna. I studien visade det sig att 

sjuksköterskor var villiga att vårda patienter med hepatit C oavsett hur de fått sjukdomen. Ett litet 

antal 3,9% (n=22) av 560 tillfrågade påvisade motvilja att vårda patienter med hepatit C. Nittio 

procent av deltagarna medgav att basala hygienrutiner kan hjälpa till och skydda 

sjukvårdspersonalen från att få hepatit C, men endast 50% svarade att de verkligen tillämpande 

basala hygienrutiner när de vårdade en patient med hepatit C. 33,2% av sjukvårdspersonalen 

kände att de hade tillräcklig kunskap om hepatit C. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 40p vilket procentuellt blir 

85,1%, grad I.  

Validitet: Det som var avsatt att mäta mättes genom beskrivande intervjufrågor. Om forskaren 

ansåg att svaret inte var tillräckligt skickades följdfrågor eller ersättningsfrågor ut till den 

deltagande, för att skapa ett bra resultat. Då sjuksköterskornas svar från enkäterna var anonyma 

skapade detta ett rättvist och objektivt resultat. 

Reliabilitet: Enligt studien var instrumenten hämtade från The Irish Community Nursing Setting 

som återetablerades i studien. Enkäternas reliabilitet skapades utifrån användning av test-retest 

(test-återtest) och Cronbachs koefficient alpha. Cronbachs koefficient alpha blev 0,82 vilket 

indikerar på en hög reliabilitet.  

Etiskt tillstånd: Studien var godkänd enligt Human Ethics committee in University Collage 

Dublin. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Garus-Pakowska, A. & Górajski, M. (2019). Behaviors and Attitudes of Polish Health Care 

Workers with Respect to the Hazards from Blood-Borne Pathogens: A Questionnaire-Based 

Study. International journal of environmental research and public health, 16(5), 891. doi: 

10.3390/ijerph16050891 

Land  

Databas 

Polen 

Scopus 

Syfte Syftet med studien var att analysera beteenden hos sjukvårdspersonal angående stickskador samt 

att utforska deras attityder till patienter med blodsmitta. 

Metod:  

Design 

Mixad metod  

Random Utility Theory 

Urval En förfrågan skickades ut till alla sjukhus i Polen om de kunde skicka sitt dataregister där 

förekomsten av stickskador bland sjukvårdspersonal kunde påvisas. 252 sjukhus svarade genom 

att skicka informationen och utav de 252 valdes 26 (10%) sjukhus ut baserat på lättillgänglighet. 

Studien var för sjukvårdspersonal som anmälde sitt deltagande frivilligt och totalt deltog 487 

läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och ambulanspersonal. De anmälde sitt godkännande genom 

att enkäterna skickades tillbaka rätt ifyllda.  

Datainsamling Studien använde sig av anonyma frågeformulär som fylldes i individuellt. Frågeformuläret 

grundade sig på tre svarsalternativ, sant, falsk och vet inte, eller bra-, okej- och dålig kunskap. 

Frågorna var utformade på så vis att de skulle besvara de kunskaper och attityder som fanns hos 

sjukvårdspersonal i relation till patienter med blodsmitta. 

Dataanalys Statistisk analys och beskrivande statistik, Pearson´s Chi-squared och Fisher’s Exact test användes 

för att beräkna data och självständigheter. Goodman & Kruskal’s instrument användes för att 

styrka sambandet mellan två variabler.  

Bortfall Framkom ej. 

Slutsats Sjuksköterskor hade minst kunskap om blodsmitta i studien i jämförelse med andra 

vårdprofessioner. Var fjärde person (25%) var rädda för att smittas på arbetsplatsen och 

sjuksköterskor var de som var mest rädda att bli smittade (37%). 93,4% av sjuksköterskorna hade 

aldrig vägrat att vårda en patient med blodsmitta. De resterande 6,6 % hade minst en gång gjort 

det. 69% hade velat att patienten berättade om sin smitta till sjukvårdspersonalen. Drygt 40% av 

sjuksköterskorna erkände i studien att det har förekommit gånger där de tagit av sig handskar för 

att göra arbetet i omvårdnaden “lättare”. Det fanns inget signifikant samband mellan attityder och 

att vägra vårda en patient med blodsmitta.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 44p vilket procentuellt blir 93,6 

%, grad I.  

Validitet: Det som var utsatt att mäta mättes med hjälp av instrument för att mäta beteenden hos 

sjukvårdspersonalen i relation till patienter med blodsmitta.  

Reliabilitet: I studien rapporteras det att det inte går att ta hänsyn till att resultatet gäller för all 

sjukvårdpersonal i hela landet. Studiens underlag grundas från tidigare studier. 

Etiska tillstånd: Studien var godkänd av The Bioethics Committee of the Medical University of 

Lodz.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Ishimaru, T., Wada, K., Arphorn, S. & Smith, D. R. (2018). Willingness to care for blood-borne 

virus-infected patients in Thailand. Occupational Medicine, 68(3), 192-198. doi: 

10.1093/occmed/kqy040 

Land  

Databas 

Thailand 

Scopus 

Syfte Syftet var att identifiera faktorer som är associerade med thailändska sjuksköterskors villighet till 

att vårda patienter med HIV och Hepatit C. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsdesign 

Urval Totalt deltog 546 sjuksköterskor. Sjuksköterskor på ett av de största sjukhusen i Thailand valdes 

ut och kravet var att de skulle ha direktkontakt med patienter. Endast kvinnliga sjuksköterskor 

deltog då manliga sjuksköterskor exkluderades för att de var för få.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter från sjuksköterskor. Enkäterna hade frågor som 

vände sig till kvinnliga sjuksköterskor, delades in i olika kategorier som handlade om viljan att 

vårda patienter med hepatit C.  

Dataanalys Statistisk analys. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Statistics för Windows 17,0 

var ett datorprogram inom statistisk analys. Two-sided statistical tests som är ett dubbelsidigt test 

för att ställa två parametrar mot varandra för att få fram statistisk signifikans (P=<0,05). 

Bortfall (87%) 546 av 626 sjuksköterskor svarade,13% bortfall.   

Slutsats Det visade sig att fyra av tio sjuksköterskor var ovilliga att vårda patienter med HIV och Hepatit 

C. Sjuksköterskor som var villiga att vårda patienter med hepatit C var de som kände trygghet i 

hanteringen av basala hygienrutiner. Sjukskötskor som kände sig negativt inställda till att vårda 

patienter med hepatit C var de som var >40 år samt de som befarade att smittas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 37p vilket procentuellt blir 78,7 

%, grad II.  

Validitet: Enkäterna grundar sig från tidigare forskning från Japan och Vietnam, där de använt 

liknande frågor som översatts till thailändska. 

Reliabilitet: Då enkäterna används i tidigare studier stärks reliabiliteten ytterligare.  

Etiskt tillstånd: Etiskt godkännande till studien gavs av Ethical Review Committee for Human 

Research, Mahidol University and the Institutional Review Board Committee of the hospital. 

Personerna i studien lämnade medgivande till att deltaga.   



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Ishimaru, T., Wada, K., Hoang, H. T. X., Bui, A. T. M., Nguyen, H. D., Le, H. & Smith, D. R. 

(2017). Nurses’ willingness to care for patients infected with HIV or Hepatitis B/C in Vietnam. 

Environmental health and preventive medicine, 22(1), 9. doi: 10.1186/s12199-017-0614-y 

Land  

Databas 

Vietnam 

Scopus 

Syfte Syftet var att utforska faktorer associerade med sjuksköterskors villighet i att vårda patienter 

smittade med HIV eller hepatit B och C. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsdesign 

Urval Alla registrerade sjuksköterskor från två allmänsjukhus i Vietnam där vårdandet av patienter med 

hepatit B och C var regelbundet. Genom randomiserat urval valdes 400 sjuksköterskor ut.  

Datainsamling Datainsamlingen skapades med hjälp av enkäter som sjuksköterskorna besvarade anonymt. 

Enkäterna besvarades utifrån påstående där sjuksköterskorna fick fylla olika skalor där de höll 

med eller inte höll med.   

Dataanalys Beskrivande statistik med logistisk regressionsanalys 

Bortfall Alla 400 frågade sjuksköterskor besvarade enkäterna 

Slutsats 70% av sjuksköterskorna kände att det var säkra i hanteringen av att skydda sig själva mot smitta.  

Det var 73% av de totala antalet sjuksköterskor som var villiga att ta hand om patienter med 

hepatit B och C. Resterande ville inte ta hand om dessa patienter. En stigmatisering med 18,6% 

hos deltagarna var att hepatit B och C var kopplat till homosexualitet, droger och många 

sexpartners. De sjuksköterskor som kände sig säkra i hanteringen av säkerhetsåtgärder i vårdandet 

av patient med Hepatit B och C, hade en positivare attityd till patienter med sjukdomen. Studien 

visade att sjuksköterskor hade en negativ attityd när de trodde att sjukdomen kom från droger, sex 

eller homosexualitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 40 p vilket procentuellt blir 

85,1%, grad II   

Validitet: Det som var avsatt att mäta blev också mätt genom att enkäter skickades ut och 

besvarades av sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor fick samma frågor och mättes med hjälp av 

samma instrument och åtgärder. Genom att sjuksköterskornas svar från enkäterna var anonyma 

bidrog det till ett rättvist och objektivt resultat. 

Reliabilitet: Studiens reliabilitet stärktes av att rätt instrument analyserade resultatet. Enkäterna 

som användes ställde slutna frågor som bidrar till att studiens reliabilitet stärks. 

Etiska tillstånd: Studien var godkänd av Hanoi School of Public Health Institutional Review 

Board. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Joukar, F., Mansour-Ghanaei, F., Soati, F. & Meskinkhoda, P. (2012). Knowledge levels and 

attitudes of health care professionals toward patients with hepatitis C infection. World Journal of 

Gastroenterology: WJG, 18(18), 2238. doi:10.3748/wjg.v18.i18.2238 

Land  

Databas 

Iran 

Scopus 

Syfte Syftet var att studera kunskapsnivåer och attityder hos sjukvårdspersonal mot patienter med 

Hepatit C i Guilan, en provins i norra Iran 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad studie med tvärsnittsdesign 

Urval 345 deltagare valdes slumpmässigt ut från Razi Hospital i Iran. Däribland 79 läkare, 150 

sjuksköterskor och 10 operationspersonal. 

Datainsamling Studien har utförts via direkta intervjuer med deltagarna utifrån ett framtaget frågeformulär, där en 

läkare från forskarteamet var intervjuare. 

Dataanalys Statistisk analys, ANOVA, Chi-squared test och SPSS 16 software. Cronbachs koefficient alpha 

användes för att mäta studiens reliabilitet. 

Bortfall 239 av 345 deltagare svarade på studien. 69% svarade och 31% bortfall. De som inte svarade 

angav att de inte hade tid eller inte var intresserade av att deltaga i studien.  

Slutsats I studien visades det att det fanns en god kunskap om sjukdomen hepatit C. De flesta 

sjuksköterskor visste hur den smittade och att den kunde leda till levercirros och levercancer. 

Däremot hade färre sjuksköterskor kunskap om att hepatit C vanligtvis smittade vid sexuellt 

umgänge. Denna studie visade att det fanns samband mellan negativa attityder, låg kunskap och 

förutfattade meningar om Hepatit C. Det fanns diskriminerande beteenden mot patienter med 

hepatit C bland sjukvårdspersonalen på sjukhuset där studien gjordes.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 42p vilket procentuellt blir 89,3 

%, grad I.   

Validitet: Det gjordes en pilotstudie. Frågeformuläret var standardiserat och används av tidigare 

forskare, som översatts till persiska. Frågorna i formuläret granskades av en panel som var 

konsultexperter. Det som avsågs att mätas mättes.   

Reliabilitet: Reliabiliteten i studien bekräftades med Cronbachs koefficient alpha och användes då 

inget annat instrument kunde mäta sjukvårdspersonals bemötande till patienter med hepatit C. 

Etiskt tillstånd: Framkom ej. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Kagan, I., Ovadia, K. L. & Kaneti, T. (2009). Perceived knowledge of blood‐borne pathogens 

and avoidance of contact with infected patients. Journal of Nursing Scholarship, 41(1), 13-19. doi: 

10.1111/j.1547-5069.2009.01246.x   

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska sambandet mellan sjuksköterskors kunskap om blodsmittor, hantering av 

basala hygienrutiner och undvikande kontakt med patienter med blodsmitta. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad studie med tvärsnittsdesign 

Urval Totalt 180 sjuksköterskor deltog i studien. Studien skickades ut till olika kliniska avdelningar på 

sjukhus i Israel. 13 stycken avdelningar valdes ut slumpmässigt. Huvudansvarig sjuksköterska fick 

distribuera ut enkäterna randomiserat till sjuksköterskorna på avdelningarna. 

Datainsamling Data samlades in via ett strukturerat frågeformulär, 240 enkäter skickades ut och 180 stycken kom 

tillbaka besvarade. Enkäten innehöll sociodemografiska information och frågor om kunskaper och 

attityder till blodsmitta. 

Dataanalys Statistisk analys, PC-SIZE program för att bestämma studiens storlek. 

Bortfall 180 av 240 sjuksköterskor svarade. 75% svarade och 25% var bortfall.   

Slutsats Bland alla sjuksköterskor svarade 54% att alla patienter ska bli bemötta som om de hade en 

blodsmitta. Desto längre seniorsjuksköterskorna hade arbetat på sjukhus, desto mer avvek de från 

de basala hygienrutinerna. Majoriteten av alla sjuksköterskor besvarade att de undvek nära kontakt 

vid behandling av patienter med blodsmitta eller misstänkt blodsmitta. Studien presenterade inget 

signifikant samband mellan kunskap och att undvika patienter med blodsmitta. Studien beskrev att 

sjuksköterskor hade mer kunskap kring HIV än hepatit B och C. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 41p vilket procentuell3t blir 

87,2%, grad I.  

Validitet: Triangulering användes i form av en forskare som var legitimerad sjuksköterska och två 

läkare specialiserade på infektionssjukdomar. De testade validitet och begriplighet på instrumentet 

innan den användes. Sjuksköterskorna fick själva uppskatta sin egen förmåga i frågeformuläret, 

alltså var det ingen objektiv bedömning om deras kunskap.  

Reliabilitet: Det gjordes en pilotstudie först för att utvärdera användbarheten i 

enkäten. Mätningarna gjordes utan yttre påverkan av forskarna eftersom sjuksköterskor svarade 

själva på enkäterna. 

Etiskt tillstånd: Godkännandet av studien gavs av de medicinska cheferna på sjukhusen (I Israel 

krävs inget godkännande från etiska kommitteen vid enkätundersökning).   



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Parmeggiani, C., Abbate, R., Marinelli, P. & Angelillo, I. F. (2010). Healthcare workers and 

health care-associated infections: knowledge, attitudes, and behavior in emergency departments in 

Italy. BMC infectious diseases, 10(1), 35. doi: 10.1186/1471-2334-10-35 

Land  

Databas 

Italien 

Scopus 

Syfte Syftet med denna studie var att bedöma kunskap, attityder och hur väl sjukvårdspersonal följer 

basala hygienrutiner gällande vårdrelaterade infektioner, samt att bedöma avgörande faktorer som 

har ett samband med kunskap och attityder hos sjukvårdspersonal på akutmottagningar i Italien 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad studie med tvärsnittsdesign 

Urval Totalt deltog 307 personer ur sjukvårdspersonalen. Randomiserat kontrollerat urval av åtta 

akutsjukhus som inte var universitetssjukhus. All personal som jobbade på akutavdelningarna 

inkluderades i studien. Sjukhusdirektören på sjukhuset och avdelningscheferna på 

akutavdelningarna fick information om studien som de i sin tur skickade ut till all 

sjukvårdspersonal på akutavdelningarna. Deltagandet var frivilligt och bekräftades genom att de 

svarade på frågorna och skickade tillbaka enkäten.  

Datainsamling Studien använde sig av anonyma frågeformulär som fylldes i individuellt av sjukvårdspersonal. 

Den sjukvårdspersonal som besvarade frågeformuläret hade själva valt att deltaga. 

Dataanalys Statistisk analys med logistiks regression. Two-sided test. 

Bortfall 307 av 550 frågeformulär kom tillbaka ifyllda. 55,8% svarade och bortfall var 44,2%. 

Anledningen till det höga bortfallet trodde forskarna berodde på att det var praktik på sjukhuset 

vilket gjorde att personalen inte hade så mycket tid att svara. 

Slutsats Majoriteten (87,9%) av sjukvårdspersonalen visste att de kunde bli smittade av hepatit C från 

patienter, dock var bara en tredjedel medvetna om att de själva kunde smitta patienter med hepatit 

C genom direkt kontaktsmitta. Sjuksköterskor var de som hade högst kunskap om basala 

hygienrutiner i relation till läkare. 80% utförde basala hygienrutiner före och efter användningen 

av handskar. Den vanligaste källan till kunskap kom från internutbildningar och evidensbaserad 

forskning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 40 p vilket procentuellt blir 

85,1 %, grad I.   

Validitet: Frågeformuläret blev utvärderat, diskuterat och innehållsvaliderat av andra forskare för 

att skapa ett så relevant innehåll som möjligt. Sedan inleddes studien med att en mindre 

volontärgrupp (pilotgrupp) fick prova på enkäterna innan det slutgiltiga utskicket.  

Reliabilitet:  Studiens reliabilitet stärktes av att rätt instrument analyserade resultatet. I studien 

besvarade deltagarna enkäten själva vilket förstärker objektiviteten och forskaren kunde inte 

påverka resultatet.  

Etiskt tillstånd: Studien vad godkänd enligt Ethical Commitee of the Second University of 

Naples. Deltagarna fick från början information om vad studien skulle handla om, och fick helt 

frivilligt anmäla sig till den.   



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Paul, T., Marie, T. P. & Bechem, E. (2017). Knowledge, attitude and practice of staff of 4 

hospitals in Yaoundé on the prevention of vertical transmission of hepatitis B. Pan African 

Medical Journal, 28(1). doi: 10.11604/pamj.2017.28.174.10971   

Land  

Databas 

Kamerun 

Scopus 

Syfte Syftet var att utvärdera kunskaper, attityder och yrkesutövning från sjukvårdspersonal på sjukhus i 

Yaoundé (Kamerun). 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsdesign 

Urval Totalt var det 105 deltagare i studien. 4 vårdkliniker Yaoundé valdes ut baserat på att de hade 

mellan 800 och 3500 födslar per år. De som inkluderades i studien var de som var involverade i 

vårdhanteringen av gravida kvinnor på mottagningar. De som var på praktik eller hade hand om 

administrativa tjänster exkluderades i studien. Studien inkluderade sjuksköterskor, gynekologer 

och barnmorskor.  

Datainsamling En förtestad enkät med en intervjuare användes för att samla in data. Frågorna besvarades i grad 

1–10, där 1 var lägst och 10 var högst.   

Dataanalys Statistisk analys. SPSS 18 av IBM. Chi square test och odds ratio användes för att säkerställa den 

statistiska signifikansen p <0,05 

Bortfall Totalt svarade 105 av 139 sjukvårdspersonal. 24,5 % bortfall.   

Slutsats Det visade sig i studien att minoriteten av sjuksköterskorna hade bristande kunskap om hepatit B. 

De som var >50 år ansåg sig ha tillräcklig kunskap om sjukdomarna. Det fanns ett samband 

mellan kunskap och det professionella bemötandet till patienterna med hepatit B, de 

sjuksköterskor som hade en god kunskap om sjukdomen gav ett bra professionell bemötande till 

patienten. De som hade sämre kunskap, gav ett sämre professionellt bemötande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 37p vilket procentuellt blir 78,7 

%, grad II.  

Validitet: Det som var meningen att mätas mättes och alla fick samma frågor samt mättes med 

samma instrument. Enkäterna besvarades av sjuksköterskorna och forskaren kunde inte påverka 

resultatet. 

Reliabilitet: Enkäterna som användes i studien var testade på förhand. Enkätinstrument som avser 

att mäta sjuksköterskans uppfattning av något, var komplex enligt forskaren. 

Etiskt tillstånd: Studien var godkänd av Cameroon National Ethical Committee. 
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Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska sambandet mellan sjukvårdspersonalens kunskapsnivå och 

deras attityder mot att behandla patienter med hepatit C. Samt att utforska deras kliniska beteende 

mot patienter med hepatit C.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad studie med tvärsnittsdesign 

Urval 1347 personer svarade och deltog i studien, varav 330 av dessa var sjuksköterskor. I staden 

Victoria i Australien fokuserade studien på sjukvårdspersonal som hade yrkestitlar terapeuter, 

farmaceuter, sjuksköterskor, tandläkare, läkare. Frågeformulär skickades randomiserat ut till 

personer med dessa yrken.  

Datainsamling En enkät som var granskad i samråd med en grupp experter skickades ut till deltagarna. De fick 

fylla i enkäten själv och skicka tillbaka den i ett returkuvert. De som inte besvarade frågorna fick 

en ny enkät att besvara fyra veckor senare. Både öppna och slutna frågor användes i enkäten för 

att samla in data, för att förstå deras kunskap och attityder. 

Dataanalys Beskrivande analys och statistisk analys, ANOVA, Chi-squared test. SPSS 11,5. 

Bortfall 1347 av 3404 deltagare fullföljde undersökningen. Bortfall på 39,5 %. Anledningen till varför det 

var ett stort bortfall redovisade inte forskarna.   

Slutsats Förutfattade attityder om patienter som smittats med hepatit C via droginjektion påverkade 

sjuksköterskors villighet att ta hand om dessa patienter. Studien visade även att rädsla för att bli 

smittad med hepatit C påverkade villigheten att behandla patienter. Sjuksköterskor ville att 

patienter med hepatit C skulle vara identifierade som smittbärare, med anledning av 

upprätthållandet av hälsa och säkerhet. Sjuksköterskor behandlade patienter med hepatit C 

annorlunda jämfört med patienter som inte hade någon blodsmitta. Sjukvårdpersonal mellan 30 

och 49 år besatt mest kunskap jämfört med de över 60 år. En del sjuksköterskor förlitade sig på 

sina kollegors kunskaper och inte den kunskap som anses vara korrekta och evidensbaserade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 43p vilket procentuellt blir 91,4 

%, grad I.   

Validitet: Det gjordes en pilotstudie för att mäta användbarheten av frågeformuläret eftersom det 

tidigare inte gjorts någon forskning om ämnet. En oberoende tredje part hjälpte till att analyserade 

data.   

Reliabilitet: Studien använde sig av både öppna och slutna frågor i enkäterna. I studien besvarade 

deltagarna enkäten själva vilket förstärker objektiviteten. Forskarna tillämpade beskrivande 

statistik för att kunna utforska attityder och kunskaper.  

Etiska tillstånd: Studien var etiskt godkänd av University of Melbourne och St Vincent’s Health. 

Genom att deltagarna valde att fylla i enkäten och skicka tillbaka sitt svar togs det som ett 

godkännande för att deltaga i studien. 
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Land  

Databas 

Japan 

Scopus 

Syfte Syftet var att undersöka personliga attityder och faktorer som påverkar japanska sjuksköterskors 

motvillighet till att vårda patienter smittade med HIV, Hepatit B och Hepatit C. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsdesign 

Urval Sjuksköterskor som jobbade både på sjukhus och mottagningar i Japan. Utifrån ett 

forskningsföretag på internet bestämdes urvalet i en databas med 992 stycken frivilliga deltagare 

till studien.   

Datainsamling Det var en enkät online som kunde fyllas i anonymt och var frivillig. Frågorna i enkäterna var 

utformat av öppna frågor med fem svarsalternativ, där de kunde svara hur mycket de höll med 

eller inte på en skala 1-5.   

Dataanalys Statistisk analys. SPSS Statistics Version 20,0. Poisson regressionsmodell bestämma faktorer som 

associerades med motvillighet att vårda patienter med hepatit B och C.   

Bortfall Bortfallet var 10,8% (n=119) av 1111 och 89,2% (n=992) besvarade enkäterna.  

Slutsats Majoriteten av sjuksköterskorna kände oro/ängslan av att smittas med hepatit B och C. 50% kände 

däremot att de hade tillräcklig kunskap för att skydda sig mot smittan. Majoriteten höll med om att 

de var villiga att vårda patienter med hepatit B och C. Men 18% höll med eller höll med till viss 

del om att de inte ville vårda patienter med hepatit B och C. Det förekom bland deltagarna 

förutfattade meningar om patienter med hepatit B och C i form av stigmatisering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt Carlssons och Eimans granskningsmall (2003) fick artikeln 36p vilket procentuellt blir 76,6 

%, grad II.  

Validitet: Det som var meningen att mätas mättes genom att enkäterna hade frågor till deltagarna 

och var strukturerat med kategorier och fem olika svarsalternativ för en bredare uppfattning.  

Reliabilitet:  Enkäterna som användes ställde slutna frågor som bidrar till att studiens reliabilitet 

stärks. Sjuksköterskornas svar på enkäterna presenterade resultatet och gör att resultatet blir 

objektivt.  

Etiskt tillstånd: Studien var godkänd enligt The institutional ethics committee of National Center 

for Global Health and Medicine, Japan.  
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