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Sammanfattning  
Infektionen Humant immunbrist virus (HIV) leder till Acquired Immunodeficeiency 
Syndrome (AIDS) vilket är en dödlig sjukdom. Trettiosju miljoner människor i 
världen har drabbats utav viruset. Bara i Sverige lever 6500 människor med 
HIV/AIDS. Forskning visar att sjuksköterskors attityd till patienter med HIV/AIDS 
påverkar vårdarbetet. Den föreliggande litteraturstudiens syfte var att belysa 
sjuksköterskors attityd samt dess underliggande faktorer till patienter med HIV/AIDS. 
Till resultatet användes 13 vetenskapliga artiklar som fokuserade på sjuksköterskors 
attityd till patienter med HIV/AIDS. Databearbetningen genererade tre teman. Teman 
som formulerades var: Sjuksköterskors negativa attityder, sjuksköterskors positiva 
attityder samt kunskapens betydelse. Resultatet visade att såväl positiva attityder som 
negativa attityder var förekommande. En avgörande faktor som påverkade 
sjuksköterskors attityd var deras bristande kunskap om framförallt smittvägar 
avseende HIV/AIDS. Därför är det nödvändigt att utöka sjuksköterskors kunskap 
kring HIV/AIDS. 
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Abstract 

Human immunodeficiency virus (HIV) leads to Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) a fatal disease. Thirty-seven million people in the world have been 
affected by the virus. Only in Sweden 6500 people are suffering from HIV/AIDS. 
Research show that nurse´s attitudes towards patients with HIV/AIDS are affecting 
their care to these patients. The aim of this study was to illuminate nurse’s attitudes 
against patients with HIV/AIDS and factors that determined these attitudes. The study 
was conducted as a literature study. Thirteen articles that highlighted nurse’s attitudes 
to patients with HIV/AIDS were applied to the result. All the articles were analyzed 
and from that three themes emerged during data processing. The themes were: 
positive attitudes, negative attitudes and the importance of knowledge. The results 
showed that nurses have both positive and negative attitudes towards patients with 
HIV/AIDS. A crucial factor affecting nurses' attitude to patients with HIV/AIDS was 
their lack of knowledge. Therefore it is necessary to increase nurse’s knowledge about 
HIV / AIDS. 
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Inledning  
Humant immunbrist virus (HIV) och Acquired Immunodeficeiency Syndrome (AIDS) 
upptäcktes 1981 i USA (Folkhälsomyndigheten, 2015).  Hälso- och sjukvårds 
personal var dåligt utrustade för att ta emot den framväxande epidemin (Ericson & 
Ericson, 2009). Enligt World Health Organzation (WHO) (2016) finns det idag 37 
miljoner människor runt om i världen som lever med HIV. Endast 54 % av dessa 
människor är medvetna om att de har infektionen. WHO (2016) skriver att i Sverige 
finns det ungefär 6500 människor som är infekterade med HIV. Enligt 
Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ses HIV-infektion som en allmänfarlig sjukdom. 
Det innebär att inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren och 
folkhälsomyndigheten. Bestämmelserna i smittskyddslagen medför att det är relevant 
att utföra HIV-test på en person som misstänks bära på HIV. Enligt WHO (2016) 
behandlas 16 miljoner HIV-smittade människor i världen med bromsmedicinen 
antiretroviral. Bizuayehu, Abyu och Aweke (2015) beskriver att sedan början av 
epidemin har nästan 30 miljoner människor dött av AIDS. Ericson och Ericson (2009) 
skriver att bromsmedicinen antiretroviral saktar ner infektionsprocessen vilket 
resulterar i att människorna som behandlas med antiretroviral inte utvecklar AIDS. 

Tidigare forskningsresultat visar tydligt att förekomsten av HIV/AIDS påverkar 
sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor oroar sig för att bli smittade och 
uttrycker ett stort behov av fortsatt utbildning inom HIV/AIDS (D’ Aguelli, 1989; 
Preston, Foti, Kassab & Koch, 2000; Preton, Koch & Young, 1991). Sjuksköterskor 
är den grupp av vårdgivare som har regelbunden kontakt med HIV/AIDS patienter. 
Omvårdnad innebär att ge fysisk kontakt med patienten samt att ge ett känslomässigt 
stöd för dessa patienter (Robbins, Cooper & Bender, 1992). Tidigare studier visar att 
sjuksköterskors krävande arbetssituation i samband med omvårdnad av patienter med 
HIV/AIDS upplevs som en stressig arbetsmiljö. Arbetssituationen leder till 
utmattning och utbrändhet hos sjuksköterskor (Gala, Pergami & Invernizzi, 1993). 
Kunskapsbristen om HIV/AIDS leder till en osäkerhet när sjuksköterskor 
konfronteras med dessa patienter (Van Wissen & Woodman, 1994).  

 

Bakgrund  
HIV  och  AIDS  
HIV är humana retrovirus som tillhör genus lentivirus som karakteriseras av långsamt 
förlöpande och är ett kroniskt infektionsförlopp (Ericson & Ericson, 2009). Vid en 
HIV-infektion invaderar och dödar viruset immunsystemets T-hjälparceller. Under en 
period kan immunsystemet kompensera för urfallet. Efter ett tag sjunker T-hjälparcell 
antalet avsevärt och patienten utvecklar en hög känslighet för opportunistiska 
infektioner (Bruun & Christiansen, 2009; Jacobsen, Kjeldsen, Ingvaldsen, Buanes & 
Rosie 2009).  



 

 2 

Bizuayehu et al. (2015) belyser att HIV är en infektion som leder till försvagning av 
immunförsvaret vilket resulterar i AIDS. En HIV-infektion innebär att det krävs en 
livslång behandling med antivirala läkemedel. Folkhälsomyndigheten (2015) skriver 
att en HIV-infektion inte läker ut, utan patienten som infekteras med HIV bär viruset 
resten av livet. Ericson och Ericson (2009) beskriver att under infektionsdebuten kan 
symtom som trötthet, viktminskning, nattsvettningar och klåda uppträda. Andra 
vanliga HIV symtom som beskriver nedsatt infektionsförsvar är hudbesvär. AIDS är 
HIV-infektionens slutstadium. Enligt Bruun och Christiansen (2009) är AIDS ingen 
sjukdom utan en samlingsbeteckning på en HIV-infektion. AIDS resulterar i allvarliga 
tecken på en cellulär immunbrist. Vid en obehandlad smitta kan det ta ungefär åtta till 
tio år från infektion till utveckling av AIDS. En obehandlad AIDS leder till att 80 % 
dör inom två år och efter fem år är 100 % döda (Bruun & Christiansen, 2009). Syftet 
med behandlingen är att förlänga den sjukdomsfria överlevnaden genom att förhindra 
viruset att föröka sig samt att bibehålla den immunologiska funktionen (Bruun & 
Christiansen, 2009; Jacobsen et al., 2009).   

Det är vanligt att HIV-viruset finns i infekterade människors blod, sädesvätska, 
slidsekret, nervvävnad och eventuellt saliv (Ericson & Ericson, 2009). HIV kan 
spridas sexuellt vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag. HIV kan även 
smittas om man får i sig blod eller annan vävnad från en smittad person genom att 
dela intravenöst spruta, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader 
(Folkhälsomyndigheten, 2015).   

Omvårdnad  av  patienter  med  HIV/AIDS  
Sumoninen et al. (2010) belyser att samtidigt som hälso- och sjukvårdens utveckling 
går framåt så visar tidigare studier att bristen på kunskap och negativa attityder 
fortsätter att existera. Sumoninen et al. (2010) Mavhandu-Mudzusi, Netshandama och 
Davhan-Maselsesle (2007) och Röndahl (2003) beskriver att sjuksköterskors 
kompetens dock ligger i framkant i utvecklingen för HIV/AIDS vård. För att ge 
omvårdnad till patienter med HIV/AIDS krävs det emellertid särskild kompetens som 
inte alla sjuksköterskor besitter. Det är för att infektionen påverkar patienten både 
psykiskt och fysiskt, vilket ökar kraven på sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Enligt 
Röndahl (2003) resulterar det i att sjuksköterskorna uttrycker att det är en hög 
arbetsbelastning som leder till hög arbetsrelaterad stress och risk för utbrändhet. 
Sjuksköterskorna uttryckte samtidigt en ångest, för att ta hand om patienterna med 
HIV/AIDS eftersom sjuksköterskorna inte besitter den kunskap de borde ha. 
Mockiene et al. (2010) skriver att det är intressant att det inom hälso- och sjukvården, 
pågår diskussioner angående sjuksköterskors attityder till patienter som lever med 
HIV/AIDS. Mbanya, Zebaze, Kengne, Minkolou, Awah och Beure (2001) belyser att 
i Kamerun råder det ofta brist på grundläggande material såsom desinfektionsmedel, 
engångsnålar, sprutor och handskar. Detta bidrar till negativa attityder i praktiken. 
Mockiene et al. (2010) förklarar att det fortfarande finns sjuksköterskor som har 
missuppfattningar om hur HIV-infektion smittar såsom biologiska prover, oral 
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utsöndring, urin, svett och tårar. Marranzano, Ragusa, Platania, Faro och Coniglio 
(2013) belyser att sjuksköterskor ansåg att patienter med HIV/AIDS inte kunde sättas 
i samma rum som andra patienter på grund av risken för exponering från inkontinenta 
patienter med HIV/AIDS. Mill et al. (2013) beskriver att stigmatisering och 
diskriminering av HIV/AIDS patienter är betydelsefulla orsaker som har påverkat 
sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Röndahl (2003) belyser att sjuksköterskorna även 
hade empatiska attityder till HIV/AIDS patienter. Enligt Singh, Chaudoir, Escobar 
och Kalichman (2011) fann sjuksköterskorna socialt stöd från varandra för att minska 
stigmatiseringen från samhället. Mill et al. (2013) uppgav att sjuksköterskorna var 
noggranna med att inte diskriminera patienter med HIV/AIDS inom hälso-och 
sjukvården. Sjuksköterskorna uttryckte att man skulle behandla alla patienter lika 
oavsett ras, hudfärg, trosbekännelse eller deras medicinska tillstånd. 

Sjuksköterskors  kompetens,  ansvar  och  skyldighet  
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskiver att all vård skall ges med hänsyn 
för alla lika värde och respekt för den enskilda människans värdighet. Enligt 
International Council of Nurses (ICN) (2012) skall sjuksköterskor i sitt yrkesutövande 
använda sig utav en humanistisk och en holistisk människosyn. Sjuksköterskorna har 
fyra etiska ansvarsområden som fastställer riktlinjer för etiskt handlande där 
sjuksköterskors profession är: att främja hälsa, förebyggandet av sjukdom, 
återställandet av hälsa samt att lindra lidandet av sjukdom.   

ICN (2012) definierar sjuksköterskors kompetens som tre olika delar: kunskap, 
färdighet och attityd. Kunskap innebär intellektuell kapacitet som uppkommer genom 
pedagogisk utbildning. Färdighet innebär en praktisk förmåga till att ge en god vård. 
Attityd innebär förmåga att använda kognitivt lärande genom att kunna ta beslut och 
vara kritisk på ett lämpligt sätt. Den etiska koden beskriver även att sjuksköterskor 
skall arbeta i en vårdmiljö där mänskliga rättigheter och värderingar hos patienten 
respekteras. Sjuksköterskor påvisar professionella värden såsom hänsynsfull, 
lyhördhet, empati, pålitlighet och integritet.   

Kirkevold (2000) förklarar att en mellanmänsklig relation kan bara uppkomma genom 
konkreta personer och inte genom generella och abstrakta roller. En förutsättning är 
att man reagerar på den andra personens mänsklighet. Detta innebär att man måste 
acceptera att sjuksköterskan också har behov som skall tillgodoses, då sjuksköterskan 
inte är mer än en människa själv. För att förstå vad omvårdnad innebär är det viktigt 
att förstå vad som sker mellan en patient och en sjuksköterska, där Joyce Travelbee’s 
(1971) teori refererat i Kirkevold (2000) koncentrerar sig på omvårdnadens 
mellanmänskliga dimensioner. Joyce Travelbee sammanfattar omvårdnadsbegreppet 
som en mellanmänsklig process där den professionella och praktiska omvårdnaden 
hjälper patienterna att kunna övervinna en sjukdom (Kirkevold, 2000).  
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Enligt Kirkevold (2000) beskriver Travelbee att ett första möte mellan två personer 
präglas av att de är obekanta för varandra. Detta medför stereotypa uppfattningar och 
förväntningar på personen. Denna relation enligt Travelbee (1971) skapas genom en 
interaktionsprocess bestående av fem faser såsom: vilket är det första mötet, framväxt 
av identitet, empati, sympati samt etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. 
Det är viktigt att sjuksköterskor är medveten om sina stereotypa uppfattningar och hur 
det kan påverka deras omvårdnadshandlingar i samband med omvårdnaden av 
patienter med HIV/AIDS. Travelbee (1971) förklarar att kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patienten anses vara grundläggande för en god kontakt samt att 
man skall se personen bakom sjukdomen och lidandet. Kirkevold (2000) belyser att 
sjuksköterskorna ska se alla patienter som likvärdiga och unika. ICN (2012) beskriver 
personcentrerad vård som att patienten blir sedd och förstådd som en unik individ 
med individuella behov, värderingar och förväntningar. En god vård på patientens 
villkor strävar efter att besvara patientens integritet och värdighet.  

Attityd  
Barron, Moffett och Potter (2007) beskriver att attityd inom psykologi är baserad på 
uppfattningar genom indirekta och direkta erfarenheter. Det har byggts upp under en 
människans liv som kommer till uttryck om man är för eller emot något. En persons 
attityd mot ett fenomen bestäms utifrån var personen är i livet vid den tidpunkten. 
Enligt Albaraccin, Johnson och Mark (2005) ligger grunden för ens attityd oftast rotad 
i stereotyper och fördomar. En stereotyp kan ses som en mental bild som vid tidigare 
tillfälle lagrats i minnet. Bilden lagras och plockas fram vid associationer med andra 
grupper med samma egenskaper. Attityd kan uttryckas både positivt och negativt. 
Albaraccin et al. (2005) skriver att människors attityder till vissa saker ligger till 
grund för vad personen har för kunskap sedan tidigare. Människor är benägna att dra 
snabba slutsatser, istället för att använda hela sitt kunskapsområde som de har 
tillgängligt. Genom detta sätt dömer människor varandra utan ett helhetsperspektiv.  

Stigmatisering  
Goffman definierar stigmatisering som en ’’utmärkande egenskap som är djupt 
nedsättande’’. Stigmatisering är ett fenomen där individer nedvärderas med specifika 
egenskaper. Stigmatisering står också för en relation mellan ett attribut och en 
stereotyp. Med andra ord symboliserar det en avvikelse från normen i en negativ 
kontext. Dessa avvikelser från normala förväntningar medför ofta fördomar, 
diskriminering och avstånd (Goffman, 1963).  

 

Problemformulering  
Tidigare forskning visar att patienter med HIV/AIDS upplever stigmatisering och 
diskriminering. Sjuksköterskors yrkesfunktion kan innebära fysiskt kontakt med 
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HIV/AIDS patienter. Stigmatisering och diskriminering framkallar rädsla för att bli 
smittad, vilket kan leda till att sjuksköterskors omvårdnadshandlingar kan påverkas. 
För att kunna öka omvårdnadskvalitén är det viktig att belysa sjuksköterskors attityd 
till patienter med HIV/AIDS samt faktorer som ligger till grund för dessa attityder.  

 

Syfte  
Syftet var att belysa sjuksköterskors attityd och dess underliggande faktorer till 
patienter med HIV och AIDS. 

Frågeställningar  
v   Vilka attityder har sjuksköterskor till patienter med HIV/AIDS? 
v   Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors attityd till patienter med HIV/AIDS? 

 

Metod  
Litteraturstudien genomfördes enligt Friberg (2012) samt Forsberg och Wengström 
(2013) för att på ett systematiskt sätt belysa forskningsområdet. Litteraturstudien 
omfattar sökning, kritisk granskning och sammanställning av litteratur som är relevant 
inom forskningsområdet och syftar på att området tillägnas djupare förståelse. 

Datainsamling  
Enligt Friberg (2012) bör litteratursökningen delas upp i två faser i form av en 
inledande informationssökning och den egentliga systematiska 
informationssökningen. Första litteratursökningen innebär en osystematisk 
litteratursökning. Denna inledande litteratursökningen syftar till att få en översikt över 
det valda ämnet och att kunna avgränsa forskningsproblemet. Därefter gjordes en 
systematisk litteratursökning som är baserad på mer preciserade sökord (Friberg, 
2012). Artikelsökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Enligt 
Forsberg och Wengström (2013) innefattar dessa databaser vetenskapliga artiklar som 
är specialiserade på omvårdnadsforskning med hög standard. Sökord som har 
formulerats är relevant för studiens syfte, följande sökord: Sjuksköterska, attityd, 
omvårdnad och HIV/AIDS, se bilaga A. Sökorden översattes och blev: Nurses, 
attitudes, care och HIV/AIDS. Det gjordes sökningar i dessa två databaser där alla 
sökord användes som fritext. Sökorden kombinerades med hjälp av den booleska 
sökoperatören AND (Willman Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökoperatörer är 
ord som på olika sätt kan kombinera söktermer för att avgränsa eller bredda 
litteratursökningen. Därför valdes söktermen AND som fokuserar på ett mer 
avgränsat resultat till skillnad mot söktermen OR som hade breddat 
litteratursökningen (Willman et al., 2011).  
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I samtliga databaser gjordes ett urval av de befintliga inklusionskriterierna för att 
begränsa studiens sökningar. En överblick av de inklusionskriterier som användes i 
databaserna var: Publicerade artiklar 2004-2016, Peer reviewed, Research article och 
English language samt Abstract (Forsberg & Wengström, 2013).  
Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle antingen vara av 
kvalitativ eller kvantitativ ansats. Henricson (2012) skriver att kvalitativ design har ett 
holistisk synsätt. Det innebär att människors upplevda erfarenheter såsom upplevelser 
samt uppfattningar står i centrum genom kvalitativa forskningsmetoder. Henricson 
(2012) belyser även att kvantitativ design innebär användning av strukturerade 
mätningar eller observationer för att kunna svara på olika forskningsfrågor som 
vårdproblem eller vårdhandlingar. Genom dessa metoder kan man fastställa om en 
vårdhandling ger bättre resultat än en annan. Vetenskapliga artiklar som fokuserade 
på patientens perspektiv, upplevelser och känslor samt sjuksköterskestudenters 
upplevelser motsvarade inte syftet och exkluderades. 

Studiens litteratursökning resulterade i totalt 508 vetenskapliga artiklar. Det var 55 
vetenskapliga artiklar som överensstämde med litteraturstudiens syfte och vidare 
granskades. De vetenskapliga artiklarna lästes igenom enskilt och sedan tillsammans, 
för att kunna diskutera artiklarna och för att förstå helheten. Efter genomläsning 
exkluderades 42 stycken vetenskapliga artiklar från studien. De exkluderade 
artiklarna svarade inte mot studiens syfte. 

Sökningar  i  databaserna  
Cinahl 
Vid varje sökning i databasen Cinahl användes begränsningsfunktioner (Forsberg & 
Wengström, 2013). Följande inklusionskriterier användes: Peer reviewed, English 
language, Research article och Published 2004 -2016. De sökord som användes i 
Cinahl var: Nurses, Attitudes, HIV/AIDS och Care. Den första sökningen utfördes den 
25 februari 2016, där sökorden ’’HIV/AIDS’’ AND ’’attitudes’’ AND ’’care’’ AND 
’’nurses’’ användes. Den booleska sökoperatören användes i form av AND vid alla 
sökningar (Willman et al., 2011).  Sökningen resulterade i 94 stycken vetenskapliga 
artiklar varav alla abstrakt lästes. Åtta vetenskapliga artiklar gick till urval ett som 
innebar en granskning av artiklarna. Av dessa åtta artiklar exkluderades sex 
vetenskapliga artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Därmed gick två artiklar 
till urval två som innebar att inkludera artiklar som resultatartiklar. De två 
vetenskapliga artiklar som ingick i resultatet hade relevant information till studiens 
syfte. Den andra sökningen i databasen Cinahl genomfördes den 25 februari och 
sökorden som användes var: ’’HIV/AIDS’’ AND ’’ nurse’’ AND ’’care’’. Sökningen 
genererade 144 stycken vetenskapliga artiklar och antalet lästa abstrakt var 144 
stycken. Tio av dessa 144 vetenskapliga artiklar gick till urval ett. Vidare granskning 
av dessa tio vetenskapliga artiklar resulterade i nio exkluderade artiklar. En 
vetenskaplig artikel togs med till urval två som sedan valdes att inkluderas.  



 

 7 

En kompletterande tredje sökning gjordes den 22 mars. Det kontrollerades om 
sökorden som använts vid tidigare sökningar i form av fritext, fanns som ämnesord i 
Cinahl heading (Friberg, 2012). Den deskriptor som fanns tillgänglig var ”attitude to 
AIDS” vilket användes som major heading [MH]. Sökningen baserades på ‘’attitude 
to AIDS’’som major heading i kombination med ”nurses” som fritext. Sökningen 
resulterade i 69 vetenskapliga artiklar. Vidare lästes det 69 stycken abstrakt från de 
vetenskapliga artiklarna. Efter genomläsning av alla abstrakt togs tio vetenskapliga 
artiklar till urval ett för granskning. Granskningen genererade fyra artiklar som ingick 
i resultatet. 

Pubmed 
I databasen Pubmed användes begränsningsfunktioner i form av följande 
inklusionskriterier: Abstract Available, English language och publiceringsdatum från: 
2004-2016. Den booleska sökoperatören AND tillämpades vid varje sökning 
(Willman et al., 2011). I Pubmed var inte avgränsningen Peer reviewed tillgänglig och 
därför valdes det att avgränsas med hjälp av tillgänglig abstrakt. Sökorden som 
användes i databasen Pubmed var:’’HIV/AIDS’’ AND ’’attitudes’’ AND ’’care’’ 
AND ’’nurse’’ som fritext. Första sökningen i Pubmed som gjordes den 14 mars 
generade sammanlagt 169 stycken vetenskapliga artiklar. Nio stycken av dessa 
vetenskapliga artiklar var dubbletter från sökningar i databasen Cinahl. De lästes 160 
stycken vetenskapliga artiklars abstrakt. Där 20 av dessa vetenskapliga artiklar gick 
vidare till urval ett. De vetenskapliga artiklar som exkluderades var inte relevanta till 
litteraturstudiens syfte. Efter noggrann granskning av de 20 vetenskapliga artiklarna 
framkom tre artiklar som togs vidare till urval två och därefter ingick i resultatet. 

Den 22 mars utfördes en kompletterande sökning i Pubmed. MeSH-termer användes i 
sökningen (Willman et al. 2011). De sökord som användes var “nurses” och ”attitude” 
som MeSH-term samt HIV/AIDS som fritext. Det gjordes även en avgränsning som 
var: abstract available och att artiklarna skulle vara på engelska samt att artiklarna 
skulle vara publicerade år 2004-2016. Sökningen gav 32 träffar vilket innehöll två  
dubbletter som fanns från tidigare sökningar. Vidare lästes 25 stycken abstrakts 
igenom. Sju stycken vetenskapliga artiklar av 25 stycken gick vidare till urval ett för 
granskning. Arton stycken artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. Tre 
stycken vetenskapliga artiklar gick till urval två och dessa användes till resultatet.  

Litteratursökningen resulterade i totalt 13 vetenskapliga artiklar. Kvalitén av samtliga 
artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa 
och kvantitativa vetenskapliga artiklar. 
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Databearbetning  
Databearbetningen har delats in i två olika faser (Henricson & Billhult, 2012). Under 
den första fasen lästes och bearbetades alla artiklar individuellt. Under den andra 
fasen diskuterades artiklarna gemensamt. Vidare översattes artiklarna till det svenska 
språket och en sammanfattning av artiklarnas resultat formulerades. Enligt den 
hermeneutiska metoden formulerades specifika frågeställningar som kan leda till en 
ökad förståelse av insamlad data från de vetenskapliga artiklarna (Forsberg & 
Wengström, 2013). Dessa specifika frågor kan användas som ett stöd för att analysera 
de vetenskapliga artiklarna. Följande frågeställningar som formulerades: 

v   Vilka attityder har sjuksköterskor till patienter med HIV/AIDS? 
v   Vilka faktorer orsakar sjuksköterskors attityd till patienter med HIV/AIDS?  

Tillsammans analyserades den mest relevanta faktan ur artiklarnas resultat. Därefter 
fortskred analysen och det sammanställdes en översikt kring sjuksköterskors positiva 
och negativa attityder till patienter med HIV/AIDS. Vidare undersöktes de olika 
faktorer som påverkar attityden och hur de förhöll sig till varandra.      

 

Forskningsetiska  överväganden  
Enligt Kjellström (2012) skall deltagarna i studien behandlas omsorgsfullt och med 
värdighet, och deltagarnas autonomi belysas genom egen vilja. I en studie så krävs det 
ett samtycke där deltagarna kan påverka sin samverkan. Helsingforsdeklarationen 
(2013) skriver att deltagarna måste frivilligt vilja delta i forskningen, och att 
deltagarna  när som ska kunna  avbryta sitt deltagande i studien. Forskarna bör alltid 
ta hänsyn till att deltagare som är inkluderade i studien inte skall ta skada (Forsberg & 
Wengström, 2013). Tolv av tretton vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet 
var etiskt godkända.  Den artikel som inte genomgått etisk prövning beskrev dock att 
deltagarna hade informerats och samtyckt till deltagande. Artikeln hade även blivit 
accepterad för att bli publicerad (Kjellström, 2012 och Henricson, 2012).    

I bedömningen av alla resultatartiklarna har lagar och grundprinciper som rör 
forskningsetik tagit till beaktning. Resultatet är av nytta då det visar aspekter av 
sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS, vilket kan leda till en ökad 
medvetenhet och förståelse samt att minska på förekomsten av negativa attityder 
gentemot patienter med HIV/AIDS inom hälso- och sjukvården.  

 



 

 9 

Resultat  
Sjuksköterskors  negativa  attityder  
Enligt Reis et al. (2005) och Puplampu, Olson, Ogilive och Mayan (2014) existerar 
negativa attityder mot HIV/AIDS då det fortfarande förekommer en stigmatisering 
kring HIV/AIDS i dagens samhälle. Sjuksköterskor som vårdar HIV/AIDS-positiva 
patienter kan vara utsatta för diskriminering. Delobelle, Jakes, Rawlinson, Ntuli, 
Malatsi, Decock och Depoorter (2009) belyser hur stigmatisering påverkar 
sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor ville inte utföra arbetsuppgifter 
med att ge vård till patienter med HIV/AIDS. Hassan och Wahsheh (2011) belyser att 
sjuksköterskors negativa attityder påverkar möjligheten att forma en relation med 
HIV/AIDS-positiva patienter. Oyeyemi, Oyeyemi och Bello (2006), Hassan och 
Wahsheh (2011), Hamama et al. (2014), Smit (2005) Delobelle et al. (2009) och Lin, 
Li, Wan, Wu och Yan (2012) skriver att negativa attityder kan bero på 
sjuksköterskors bristande kunskap om HIV/AIDS-vård. Bristande kunskap kan 
framkalla rädsla, vilket leder till en undvikande och dömande attityd gentemot 
patienterna. En undvikande attityd innebär att sjuksköterskor inte vill vårda 
patienterna och en dömande attityd medför att sjuksköterskor har förutfattade 
meningar om patienten. Detta resulterar i en ovilja att vårda patienter med HIV/AIDS. 
Hassan och Wahsheh (2011) bekräftar att sjuksköterskor kan känna oro över tanken 
att vårda patienter som har HIV/AIDS. Enligt Lin et al. (2012) hade sjuksköterskor 
med lägre utbildning och mindre yrkeserfarenhet, en mer undvikande och dömande 
attityd till patienter med HIV/AIDS än sjuksköterskor med lång utbildning och 
arbetslivserfarenhet.   

Delobelle et al. (2009), Smit (2005) och Hamama et al. (2014) beskriver att 
sjuksköterskor kan ha negativa upplevelser som frustration och hjälplöshet 
Sjuksköterskor upplevde även otillräckligt stöd från sjukhusledningen samt att det var 
personalbrist på avdelningen. Delobelle et al. (2009), Smit (2005) och Hamama et al. 
(2014) skriver att personalbristen berodde på att en del sjuksköterskor valde att inte 
arbeta med andra sjuksköterskor som arbetade med HIV/AIDS-positiva patienter. 
Sjuksköterskorna uttryckte att patienter med HIV/AIDS är tidskrävande. Eftersom att 
tiden inte räcker till leder det till en stressig arbetsmiljö som resulterar i att en negativ 
attityd uppkommer.   

Sjuksköterskors  positiva  attityder  
Enligt Hamama et al. (2014), Kostak, Unsar, Kurt och Erol (2011), Smit (2005), 
Mullins (2009), Li, Li, Zeng och Wu (2010) och Lin et al. (2012) spelar positiva 
attityder hos sjuksköterskor en avgörande roll i att ge omvårdnad till patienter med 
HIV/AIDS. Kunskap och utbildningsnivån hänger ihop med attityder sjuksköterskor 
hade gentemot patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskor som hade jobbat länge med 
HIV/AIDS patienter visade medkänsla och stöd genom en mer positiv attityd till 
patienterna medan oerfarna sjuksköterskor inte hade en lika positiv attityd. 
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Sjuksköterskor som visade empati för patienter med HIV/AIDS kunde känna med 
patienternas lidande. Empati främjar effektiv kommunikation och genererar en känsla 
av att patienten är accepterad. Puplampu et al. (2014) förklarar att specialiserad 
utbildning är ett sätt att attrahera och behålla sjuksköterskor eftersom utbildning är 
avgörande och för att minska rädslan och stigmatiseringen kring HIV/AIDS. Olaitan, 
Kairo och Ogbonnaya (2005), Puplampu et al. (2014), Hodgson (2006) och Delobelle 
et al. (2009) förklarar att utbildning och kunskap leder till en mer positiv attityd hos 
sjuksköterskor. Att skapa möjligheter att lära sig mer om HIV/AIDS vård har 
sannolikt störst potential att öka motivationen för sjuksköterskorna. Det leder till en 
vilja att ge vård till patienter med HIV/AIDS och därmed övervinna fördomar kring 
infektionen. Sjuksköterskor upplevde en trygghet i samband med sin yrkesroll när de 
utförde sina omvårdnadshandlingar för patienterna. Det resulterar i att 
sjuksköterskorna vill ge en god vård med respekt till patienter med HIV/AIDS.  

Kunskapens  betydelse  för  sjuksköterskors  attityd  
Puplampu et al. (2014) beskriver att kunskap är kärnan i det hela. Att ha kunskap 
leder till en stolthet i sitt arbete samt en vilja att ge vård till patienter med HIV/AIDS. 
Citatet beskriver sjuksköterskors vilja att arbeta med HIV/AIDS patienter, där 
sjuksköterskor stolt kan stå upp för sin professionella yrkesroll. 

“I think if I were maybe a more self-conscious person I would have noticed more. To 
be honest I am so proud of my job and I love it so much that I don’t even pick up on 
social cues you know, like I can look at someone and just feel like an HIV nurse, and 
if they react unfavorably then I use it as an opportunity to teach them about HIV and 
then create a dialogue about HIV because I think the more we talk about it, the more 

society will accept people with HIV positive and realize that it is not some- thing to be 
condemned.”  (Puplampu et al., 2014, sid 258). 

Enligt Hassan och Wahsheh (2011) och Puplampu et al. (2014) har sjuksköterskor 
låga kunskapsnivåer om HIV/AIDS. Att ha en korrekt och tillräcklig kunskap är 
viktigt för sjuksköterskorna att kunna utföra sitt arbete. Fördomar och negativa 
attityder byggs upp när man inte har kunskap om HIV och AIDS. Delobelle et al. 
(2009), Hassan och Wahsheh (2011), Reis et al. (2005) och Mullins (2009) beskriver 
att sjuksköterskor som inte är uppdaterade och har kunskap om hur infektionen HIV 
överförs missuppfattar än idag och tror att HIV smittar genom myggor, urin, avföring 
och genom att man går på offentlig toalett eller att vara i samma rumsmiljö. Det krävs 
att sjuksköterskorna är uppdaterade och känner till hur smittvägar överförs såsom 
sexuella, stick/skärsår och vertikala smittvägar som innebär smitta från mor till barn. 

Hassan och Wahsheh (2011) belyser att sjuksköterskor som identifierar sin egen 
kunskapsnivå upplever ett stort behov av att utvecklas och de vill vara mer 
uppdaterade genom att få information om HIV/AIDS. Kostak et al. (2011), Hamama 
et al. (2014) och Hassan och Wahsheh (2011) beskriver att ge vård till patienter med 
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HIV/AIDS väcker känslor som gör att sjuksköterskor använder dubbla handskar när 
de kommer i kontakt med dessa patienter. En del sjuksköterskor upplever rädsla för 
smitta när de ger omvårdnad till patienterna. Rädslan leder i sin tur till en negativ 
attityd gentemot patienter med HIV/AIDS  

Reis et al. (2005) samt Hassan och Wahsheh (2011) bekräftar att bristen på kunskap 
leder till en ökad arbetsbelastning och en negativ attityd där sjuksköterskor är oroliga 
och rädda för att bli smittade eftersom det inte har någon grundläggande kunskap om 
hur HIV/AIDS överförs. Rädsla och oro utrycks som en osäkerhet. Det kan leda till 
att patienter med HIV/AIDS riskerar att möta sjuksköterskor, som hellre väljer att 
avstå från att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS. Stress kan även eskalera 
ytterligare som ett resultat av rädsla för att bli smittad samt en otillräcklig kunskap om 
särskild HIV/AIDS vård. Olaitan et al. (2005) och Smit (2005) belyser att 
sjuksköterskor som hade gått särskild utbildning för HIV/AIDS vård var medvetna 
om hur HIV/AIDS exponeras. Enligt Smit (2005) uttryckte dessa sjuksköterskor att de 
inte upplevde rädsla och oro när de ger omvårdnad till patienter med HIV/AIDS.  

Enligt Oyeyemi et al. (2006) är god kunskap en viktig faktor för att tillhandahålla en 
kompetent och medkännande vård till patienter som lever med HIV/AIDS. 
Sjuksköterskor uppvisade goda nivåer av kunskap inom området patofysiologi, smitt-
överföring och risken för exponering av HIV/AIDS (Oyeyemi et alt., 
2006).  Smittsamma sjukdomar framkallar rädsla hos människor om smittorsaken är 
okänd. Därför leder ökad kunskap om infektionen och smittvägarna till minskad 
rädsla och ångest. Det främjar en mer positiv attityd vid behandling av patienter med 
HIV/AIDS (Hassan & Wahsheh, 2011).   

  

Diskussion  
Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med 
HIV/AIDS i samband med dess underliggande faktorer. Teman som har identifierats 
under databearbetningen är negativa attityder, positiva attityder och kunskapens 
betydelse för sjuksköterskors attityd. 

Metoddiskussion  
För att genomföra litteraturstudien valdes det att använda sig av databaserna Cinahl 
och Pubmed, vilket innehåller artiklar av hög vetenskaplig kvalité. Dessa databaser 
innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning, vilket ansågs vara 
relevant för litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Det gjordes en 
kompletterande sökning i databasen PsycInfo för att förstärka litteraturstudiens 
trovärdighet. Attityd är ett begrepp som är koppat till psykologi och därför ansågs det 
relevant att söka i databasen PsycInfo (Henricson, 2012). Litteratursökningen i 
PsycInfo genererade inga nya artiklar till studien. Därför redovisas inte sökningar i 
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PsycInfo. Artiklarna som hittades i databasen PsycInfo var dubbletter från sökningar i 
databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningen i databasen PsycInfo förstärker därmed 
litteraturstudiens trovärdighet. De inklusionskriterier som valts att ha med var att de 
vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade år 2004-2016. Det långa 
tidsintervallet kan upplevas som en nackdel för studiens trovärdighet som kan 
försvaga resultatet.  Genom granskning utav resultatartiklarna visade det sig dock att 
äldre resultatartiklar hade liknande resultat som artiklar som nyligen publicerats, 
vilket anses som en pålitlighet då artiklarna har samma resultat oavsett om artikeln är 
från 2005 eller 2015. Därför kunde dessa vetenskapliga artiklar inkluderas i studien 
och ansågs vara relevanta för aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

De vetenskapliga artiklar som valdes till resultatartiklar härstammade från olika 
länder. Länderna som ingick i de vetenskapliga artiklarna var: Sydafrika, Turkiet, 
Nigeria, Kina, Kanada, Ryssland, Jordanien, England och USA. Överförbarhet 
innebär enligt Henricson (2012) om resultatet går att föra vidare till andra grupper 
eller kontexter. Överförbarheten om att sjuksköterskor är i behov av kunskap om 
HIV/AIDS vård i denna studie påvisar god kvalité då resultatartiklarna visade 
liknande resultat trots skillnader i länderna. (Henricson, 2012). Litteraturstudien 
baseras på kvalitativa såväl som kvantitativa artiklar. Forsberg och Wengström (2013) 
beskriver att fördelen med att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar är att 
man kan få olika information beroende på vilken design som valts. Genom att 
använda en kvalitativ ansats fokuserar artikeln på att tolka och skapa mening och 
förståelse i människans subjektiva upplevelser av omvärlden. Datainsamlingen för 
kvalitativ ansats kan ske med hjälp av intervjuer, deltagande observationer, dokument, 
bilder och videoinspelningar. Genom att använda den kvalitativa ansatsen erhålls en 
djupgående helhetsbild av sjuksköterskors individuella attityder till patienter med 
HIV/AIDS. Forsberg och Wengström (2013) förklarar att kvantitativ ansats innebär 
att artikeln fokuserar på att ordna, klassificera, att se samband mellan grupper, 
förutsäga och förklara. Datainsamlingen för kvantitativ ansats kan göras av olika 
mätmetoder som: frågeformulär, skalor, observationer och tester. Genom att inkludera 
artiklar med kvantitativ ansats vid litteraturstudien ger det en bredare översikt av 
sjuksköterskors allmänna attityd till patienter med HIV/AIDS. 

Det gjordes två litteratursökningar i databasen Cinahl då alla sökord användes som 
fritext. De vetenskapliga artiklar som hittadedes svarade mot studiens syfte och ingick 
i studiens resultat (Friberg, 2012). Därefter gjordes det en sökning i Pubmed den 14 
mars där alla sökord användes som fritext. Sökningen genererade en stor mängd 
dubbletter. Artiklar som hittades i Cinahl framkom även vid sökningen i Pubmed. 
Trovärdigheten förstärks genom att samma resultatartiklar framkom i båda 
databaserna. Tidigare sökningar som hade gjorts var med fritext därför valdes det att 
göra en kompletterande sökning med ämnesord i form av MeSH-termer och Cinahl 
Heading (MH). Sökningar som är baserade på ämnesspecifika sökord leder till mer 
specifika vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Kvalitetsgranskningen av de 13 resultatartiklar gjordes med stöd av Carlsson och 
Eimans bedömningsmall (2003) för kvalitativ och kvantitativ metod. Tolv av tretton 
stycken vetenskapliga artiklar fick grad I och en vetenskaplig artikel fick grad II, se 
bilaga C. Artikeln som fick grad II inkluderades i studien på grund av dess relevanta 
innehåll. Huvudandelen av alla artiklar som ingick i resultatet där 92 % fick grad ett 
visar på god trovärdighet, bekräftelsebarhet och hög validitet. Efter att de 
vetenskapliga artiklarna hade granskats valdes en hermeneutisk metod som inspiration 
för att få fram frågeställningar. Frågeställningarna användes som stöd för att analysera 
de vetenskapliga artiklarna samt för att få fram sjuksköterskors attityder gentemot 
patienter med HIV/AIDS. Hermeneutisk metod går ner på djupet för att kunna få en 
förståelse samt att det blir lättare att tolka och förstå samt en betydelse för 
sjuksköterskors attityd. Därmed ansågs det som en fördel för studien (Henricson, 
2012). 

Resultatdiskussion    
Resultatet i denna litteraturstudie uppenbarade sig tre olika teman som belyste 
sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS. Resultatet tydliggör att 
sjuksköterskor visade negativ och positiv attityd samt att kunskap ligger till grund för 
sjuksköterskors attityd. 

Sjuksköterskors  negativa  attityder  
Smit (2005) beskriver att sjuksköterskor hade negativa attityder till patienter med 
HIV/AIDS. Dessa negativa attityder orsakades av att otillräcklig kunskap inom vård 
av HIV/AIDS-patienter samt bristande stöd från sjukhusledningen. Förekomsten av 
negativa attityder bekräftas av Reis et al. (2005) och Puplampu et al. (2014) som 
förklarar att patienter med HIV/AIDS är diskriminerade. Delobelle (2009) undersökte 
hur diskriminering leder till sämre vårdkvalité och fann att sjuksköterskor som 
vårdade patienter med HIV/AIDS utsätts för diskriminering bland annan vårdpersonal 
Denna kränkande behandling påverkade sjuksköterskors omvårdnadsarbete på ett 
negativt sätt.  

Hassan och Wahsheh (2011) belyser att förutfattade meningar påverkar relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten. Oyeyemi et al. (2006) Lin et al. (2012) Hassan 
och Wahsheh (2011), Hamama et al. (2014), Smit (2005) och Delobelle et al. (2009) 
bekräftar att sjuksköterskor upplevde rädsla och oro vilket bidrog till en ovilja att ge 
vård till patienter med HIV/AIDS. Det finns fler faktorer än diskriminering och 
kunskapsbrist som kan påverka omvårdskvaliten på ett negativt sätt. Mbanva et al. 
(2011) tydliggör att den brist på rätt material som råder i Kamerun såsom brist på 
desinfektionsmedel, engångsnålar och handskar leder till en osäkerhet när 
sjuksköterskor ska utföra omvårdnad. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) skall vården ges med respekt för alla människors lika värde. Travelbee 
(1971) belyser att sjuksköterskor skall se varje patient som unik samt att 
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sjuksköterskor inte bör ha förutfattade meningar i mötet med patienter med 
HIV/AIDS.  

Regeringen (2009) beskriver att mänskliga rättigheter och stigmatisering kring 
HIV/AIDS är sammankopplade. Rättighetsperspektivet innebär att den enskilda 
patientens frihet och rättigheter sätts i centrum. När patientens mänskliga rättigheter 
inte respekteras ökar det sårbarheten hos patienten. Reis et al. (2005) belyser att 
stigmatisering och negativa attityder kan påverkar sjuksköterskors omvårdnasarbete. I 
dessa fall bryter sjuksköterskor mot de etiska koderna för yrkesrollen. Enligt ICN 
(2012) ska sjuksköterskorna uppvisa sin profession genom att vara lyhörd, respektfull, 
empatisk och trovärdig. Smit (2005), Hamama et al. (2014) och Delobelle et al. 
(2009) påpekar att sjuksköterskor inte enbart hade en negativ attityd till patienterna 
med HIV/AIDS utan upplevde även att de inte fick stöd från sjukhusledningen. 
Vidare menade forskarna att omvårdnad av HIV/AIDS patienter är tidskrävande, 
kompetenskrävande och innebär en hög arbetsbelastning och därför bör  
sjukhusledningen  stödja avdelningen genom att öka personalstyrkan vilket skulle 
innebära en avlastning för sjuksköterskorna.  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) så skall hälso- och sjukvården bedrivas på ett sådant sätt att det alltid finns 
personal för att kunna tillgodose en rättvis och god vård. 

Sjuksköterskors  positiva  attityder  
Bortsett från negativa attityder och uppfattningar så fanns det också positiva attityder 
hos sjuksköterskorna. Hamama et al. (2014), Kostak et al. (2011), Smit (2005), 
Mullins (2009), Li et al. (2010) och Lin et al. (2012) förklarar att positiva attityder 
hos sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS. 
Kunskap och utbildningsnivå har en stor betydelse för sjuksköterskors attityd till 
dessa patienter. Positiva attityder framkom hos sjuksköterskor som hade större 
yrkeserfarenhet. Dessa sjuksköterskor visade sin medkänsla genom att de ville ge en 
god vård utan förutfattade meningar. Däremot uppvisade mer oerfarna sjuksköterskor 
inte en lika positiv attityd. Empati främjar positiv kommunikation och genererar att 
patienten känner sig accepterad. Olaitan et al. (2005), Puplampu et al. (2014) 
Hodgson (2006) och Delobelle et al. (2009) intygar att utbildning och kunskap leder 
till en mer positiv attityd hos sjuksköterskorna. Det bekräftas att skapandet av 
möjligheter till att lära sig mer om HIV/AIDS vård utgör en faktor som kan generera 
en mer positiv attityd hos sjuksköterskorna. God kunskap påverkar motivationen och 
resulterar i en vilja hos sjuksköterskor att ge vård till patienter med HIV/AIDS. 

Olaitan et al. (2005), Puplampu et al. (2014), Hodgson (2006) och Delobelle et al. 
(2009) belyser att en positiv attityd medför en ökad trygghet i samband med 
yrkesrollen. Hamama et al. (2014), Kostak et al. (2011), Smit (2005), Mullins (2009), 
Olaitan et al. (2005) och Puplampu et al. (2014) förklarar att en positiv attityd 
resulterar i en medkännande och empatisk vård till patienter med HIV/AIDS. 
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Sherman (2000a) bekräftar att sjuksköterskor kände trygghet när de var 
välinformerade om smittöverföringen samt skyddsutrustningen.  

Sherman (2000b) förklarar att sjuksköterskor tyckte att patienter med HIV/AIDS inte 
var annorlunda än andra patienter. Sjuksköterskor ville ge en god vård och ville 
komma närmre patienterna och deras intressen för att kunna skapa en upplyftande 
relation i omvårdnaden. Enligt Hodgson (2006) respekterade sjuksköterskorna 
patienterna och gav en likvärdig vård till alla patienter. Enligt Smit (2005) Lin et al. 
(2012) och Hodgson (2006) engagerade sig sjuksköterskorna i de HIV/AIDS positiva 
patienternas vård. När patienterna kände smärta och lidande upplevde 
sjuksköterskorna medlidande för patienterna med HIV/AIDS. Sjuksköterskorna 
uttryckte sorg när patienter som fortfarande var sjuka lämnade sjukhuset eftersom de 
visste att patienterna aldrig kommer att bli friskförklarade. Travelbee (1971) bekräftar 
att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten anses vara grundläggande 
för en god vård och genom att se personen bakom sjukdomen och lidandet. Enligt 
Kirkevold (2000) så tydliggör Travelbee att sjuksköterskorna ska se alla patienter som 
likvärdiga. Denna positiva attityd tillämpas när empati och medkännande upplevs. 
Mill et al. (2013), Röndahl (2003) och Singh et al. (2011) bekräftar att 
sjuksköterskornas empatiska förhållningssätt motverkade diskriminering på 
arbetsplatsen. Dessa sjuksköterskor fann socialt stöd från varandra för att kunna stå 
emot fördomar och författade meningar som samhället hade till HIV/AIDS patienter. 
Sjuksköterskorna uppgav att man skulle behandla alla patienter lika oavsett ras, 
hudfärg, trosbekännelse eller deras medicinska tillstånd.  

ICN (2012) bekräftar att sjuksköterskors etiska koder innebär att de ska arbeta i en 
vårdmiljö där mänskliga rättigheter respekteras samt att man ska arbeta efter en 
humanistisk och holistisk människosyn. Jerlang (2008) belyser att humanistisk 
människosyn innebär att alla människor har samma värde, lika rätt till hjälp och stöd 
och att varje människa är unik. Enligt Stiles (2011) innebär en holistisk människosyn 
att sjuksköterskan skall se patienten ur ett helhetsperspektiv. Med det menas att 
kropp, hjärna och själ hänger samman. Patienten ses som självbestämmande. Därför 
ska sjuksköterskor vara lyhörda för patientens behov, se hela människan i den 
situationen patienten befinner sig i och bemöta patienter med empati och omtanke. 

Kunskapens  betydelse  för  sjuksköterskors  attityd  
Kristoffersen (2002) beskriver att kunskap är en faktor som bildar attityden. Brist på 
kunskap och erfarenheter leder ofta till fördomar som sedan uttrycks i form av en 
negativ attityd. Kristoffersen (2002) bekräftar att en negativ attityd vid omvårdnad av 
HIV/AIDS-patienter uppstår vid brist på kunskap om överföring av smittvägar. Det 
resulterar i en ovilja att vårda patienter med HIV/AIDS. Hassan & Wahsheh, 2011; 
Puplampu et al. (2014), Delobelle et al. (2009), Reis et al. (2005) och Mullins (2009) 
bekräftar att sjuksköterskor saknade kunskap om HIV/AIDS. Det beskrivs att 
sjuksköterskorna inte var uppdaterade och inte hade tillräckligt med kunskap om hur 
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infektionen överförs. Överföring av HIV infektionen missuppfattas såsom genom 
myggor, urin, avföring och genom att gå på offentliga toaletter. Enligt 
Smittskyddslagen SFS (2004:168) skall sjuksköterskor som arbetar inom HIV/AIDS 
vård ha kompetens och erfarenhet som är lämplig. Därför krävs det att 
sjuksköterskorna är uppdaterade i aktuell forskning om hur smittvägar såsom 
sexuella, stick/skärsår och vertikala.  

Hassan och Wahsheh (2011), Hamama et al. (2014) och Kostak et al. (2011) belyser 
att omvårdnaden gentemot patienter med HIV/AIDS väcker känslor som resulterar i 
att sjuksköterskor använder dubbla handskar. Vidare förklarar Reis et al. (2005) & 
Hassan och Wahsheh (2011) att bristen på kunskap leder till en negativ attityd och 
ökad arbetsbelastning. Vid bristande kunskap upplevs oro och sjuksköterskor väljer 
att avstå från att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS. Kraven har ökat på 
sjuksköterskors ansvarsområde vilket bidrar till att sjuksköterskor upplever en hög 
arbetsbelastning och en hög stresspåverkan när sjuksköterskor utför sitt arbete. 
Sumoninen et al. (2010), Mavhandu- mudzusi et al. (2007) och Röndahl (2003) 
beskriver att sjuksköterskors kompetens har utvecklats men för att kunna ge 
kvalificerad omvårdnad till patienter med HIV/AIDS krävs det fortfarande en särskild 
utbildning. Oyeyemi et al. (2006) bekräftar att god kunskap är en faktor för att kunna 
utföra en kompetent och medkännande vård för patienter som lever med HIV/AIDS. 
Genom att ha en god kunskap om HIV-infektionen och om hur viruset överförs 
minskar man rädslan och stigmatiseringen kring HIV/AIDS och en mer positiv attityd 
främjas. 

 

Konklusion  
Sjuksköterskor uttryckte såväl negativa som positiva attityder i samband med att ge 
vård till patienter med HIV/AIDS. Det som uppkommer när det gäller sjuksköterskors 
negativa attityd är bristande kunskap. Bristande kunskap gällde framförallt överföring 
av smittvägar.  Detta resulterade i en ovilja att ge vård då rädsla och oro tog över. I 
detta sammanhang går sjuksköterskorna emot ICN:s etiska kod. Positiva attityder och 
en ökad kunskap samt erfarenhet resulterade i att sjuksköterskor visade sin medkänsla 
för patientens lidande. När sjuksköterskorna var mer öppensinnade, ökade 
sjuksköterskors förståelse för patientens situation. Sjuksköterskorna ville ge en god 
vård med full respekt för patienten. Sjuksköterskor som hade kunskap, upplevde en 
trygghet i sin yrkesroll. Det resulterade i en positiv attityd, eftersom sjuksköterskorna 
var villiga att utveckla sin kompetens om HIV/AIDS vård. Det leder till en möjlighet 
att sätta in resurser i form av kunskap och handledning av mer erfarna kollegor. 
Därmed kan sjuksköterskornas bristande attityd minskas och en mer positiv attityd 
framkomma vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Ökad kunskap om 
HIV/AIDS ökar också den professionella yrkesrollen som sjuksköterska. Vidare är det 
viktigt att omvårdnaden grundar sig på en värdegrund som respekterar de mänskliga 
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rättigheterna och ICN:S etiska koder. Slutligen är det viktigt att sjuksköterskor som 
arbetar med HIV/AIDS positiva patienter känner stöd från sjukhusledningen.  

  

Implikation  
Framtida forskning inom området sjuksköterskors attityd till patienter med HIV/AIDS 
behövs. Mer forskning behövs gällande sjuksköterskors beskrivning av attityder i 
samband med att ge vård till patienter med HIV/AIDS. Under litteraturstudiens gång 
var det komplicerat att tydliggöra hur sjuksköterskor uttryckte sin attityd till 
HIV/AIDS positiva patienter. Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskor kan 
utbildas om uppkomsten av HIV/AIDS och dess smittvägar. Utbildning skulle 
motverka att en negativ attityd utvecklas till följd av kunskapsbrist hos sjuksköterskor 
som inte har erfarenhet av HIV/AIDS vård. Genom att ha en god kunskap och 
utbildning skulle sjuksköterskorna kunna bedriva en god omvårdnad till patienter med 
HIV/AIDS.  
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Attityder till AIDS Attitude to AIDS (Heading)  
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(7)* 69 10 4 

  Totalt:  508 501 55 13 
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Tabell  3:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

 

 

Referens   Delobelle, P., Rawlinson, J., Ntuli, S., Malatsi, I., Decock, R., & Depoorter, A.M. (2009). 
HIV/AIDS knowledge, attitudes, practices and perceptions of rural nurses in South Africa. 
Journal Of Advanced Nursing, 65(5), 1061–1073. 

Land    
Databas  

Sydafrika 
Pubmed 

Syfte   Att undersöka kunskaper, attityder, praxis och uppfattningar om HIV/AIDS hos sjuksköterskors 
som arbetar på landsbygden i Limpopo-provisen i Sydafrika.  

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval   Alla sjuksköterskor i Limpopo arbetade på offentliga landsbygdsinrättningar skulle komma i 
kontakt med patienter med HIV/AIDS samt arbeta som sjuksköterska på sjukhus eller i 
primärvården. 140 sjuksköterskor valde att delta.   

Datainsamling   En tvärsnittsstudie genomfördes med ett slumpmässigt urval av vårdpersonal från vårdcentraler 
och sjukhus. Sammanlagt deltog 140 personer varav 55 % var registrerade sjuksköterskor och 91 
% var kvinnor. Material samlades in via enkäter, fokusgrupper samt djupgåendeintervjuer.   

Dataanalys   Statistisk analys, chi-Square, ANOVA och t-test.   

Bortfall   94 sjuksköterskor  

Slutsats   Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus var mer positiva till att ta hand om HIV/AIDS patienter 
än sjuksköterskor på vårdcentral. En bredare kunskap om HIV/AIDS hos sjuksköterskor 
genererade mer positiv attityd gentemot patienten. Studien visade likaså̊ en tillämpning av 
universella försiktighetsåtgärder, trots detta förelåg en viss rädsla för att bli smittad. Enligt 
deltagarna skapade HIV/AIDS en ökad arbetsbelastning. Likaså̊ den diskriminerade och 
stigmatiserande attityden i samhället påverkade sjuksköterskorna emotionellt.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 95 %   
Validitet: Frågeformuläret hade validerats innan studien.  Det som var avsett att mätas mättes, och 
alla deltagare bedömdes med samma åtgärder och instrument. Sjuksköterskorna blev informerade 
före studien vad den handlade om och hur den skulle gå till och studien blev etiskt godkänd av en 
kommitté. 
Reliabilitet: Frågeformulär och fokusgrupper avgjorde mätningarna för studien. Frågeformulären 
besvarades själv, vilket förstärker objektiviteten.  
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Artikel  2  

  

  

Referens   Hamama, L., Tartakovsky, E., Eroshina, K., Patrakov, E., Golubkova, A., Bogushevich, J., & 
Shardina, L. (2014). Nurses’ job satisfaction and attitudes towards people living with HIV/AIDS 
in Russia. International Nursing Review, 61(1), 131-139.   

Land    
Databas  

Ryssland 
Pubmed 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot patienter med HIV/AIDS.  

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval   25 sjuksköterskor deltog i de utvalda grupperna. Det användes ett randomiserat urval av 
sjuksköterskor som jobbade på sjukhuset. Sjuksköterskorna fick reda på vad studiens syfte var och 
att den var konfidentiell och att deltagandet var frivilligt.   

Datainsamling   Deltagarna svarade på tre stycken frågeformulär för att ta reda på hur sjuksköterskorna trivdes 
med sitt jobb och attityder de hade gentemot patienter med HIV/AIDS.  

Dataanalys   Data analyserades och kodades genom att forskarna använde sig av MANOVA.   

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Även om studien var liten fanns det associationer mellan undvikande attityder och 
tillfredsställelsen till yrket som deltagarna utövade. Studien visade att tillämpningen av attityder 
till patienterna låg i kunskapsnivån hos sjuksköterskorna. En hög kunskapsnivå och en 
tillfredställelse till yrket genererade en positiv attityd till patienterna med HIV/AIDS.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 90 %  
Validitet: Det som var avsätt att mätas mättes, alla deltagare bedömdes med samma åtgärder och 
instrument. Sjuksköterskorna blev informerade före studien vad den handlade om och hur den 
skulle gå till.  
Reliabilitet: Mätningarna är gjorda utan yttre påverkan av forskaren. Frågeformulären som 
användes översattes från Engelska till Ryska. För att mäta tillfredsställelsen av jobb användes 
”Hackmans & Oldman’s 15 items job Diagnostic Survey”. Attityden mot patienter med 
HIV/AIDS användes AIDS Attitude Scale Questionaire.  
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Artikel  3  

 

 

Referens   Hassan, Z., & Wahsheh, M. (2011). Knowledge and attitudes of Jordanian nurses towards 
patients with HIV/AIDS: Findnings from a Nationwide survey. Issues in Mental Health 
Nursing, 32(12), 774-784.  

Land    
Databas  

Jordanien 
Cinahl 

Syfte   Syftet var att undersöka jordanska sjuksköterskors kunskapsnivåer om HIV/AIDS samt deras 
attityder gentemot dessa patienter.   

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval   Det skulle vara legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna skulle vilja och kunna delta 
samt kunna engelska muntligt och skriftligt.   

Datainsamling   Data insamlades med frågeformulär från 922 sjuksköterskor som även intervjuades.   

Dataanalys   Analytisk statistik  

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Det visade sig att sjuksköterskorna hade överlag negativa attityder mot patienter som har 
HIV/AIDS och att sjuksköterskorna även hade låga kunskapsnivåer om sjukdomen. 84 % av 
sjuksköterskorna vägrade att vårda patienter som har HIV/AIDS, samt att de flesta 
sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att de själva hade otillräckliga kunskaper om 
sjukdomen HIV/AIDS.  Studiens slutsats var att valet av attityd låg i kunskap och att mer 
kunskap behövs till sjuksköterskorna.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 90 %  
Validitet: Alla deltagare i studien var informerade vad studien innebar. Studien var etiskt 
godkänd. Deltagarna mättes och utvärderades likadant som man sedan jämförde. Resultatet av 
studien visades sedan i en tabell. Resultatet diskuteras och jämförs med tidigare studier.   
Reliabilitet: Data analysen gjordes med hjälp av Statistical Package for the social Science. 
Forskarna använde sig av en beskrivande design för att undersöka kunskap och attityd.  
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Artikel  4  

 

 

Referens   Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and enclaves: the culture of care of people with 
HIV/AIDS and nursing implications. Journal Of Advanced Nursing, 55(3), 283-290.  

Land    
Databas  

United Kingdom 
Cinahl 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka den speciella kulturen på en specialiserad enhet som vårdar 
patienter som lever med HIV och AIDS.   

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod 
Induktiv design 

Urval   All vårdpersonal och de i en stödjande roll intervjuades. Det var tre män och 24 kvinnor, fem icke-
kvalificerad personal; 21 kvalificerade personal; med olika erfarenheter inom HIV vård, från ingen 
till 25 år. Åldersintervallet av de svarande var 19-55 år.   

Datainsamling   Bandinspelade semistrukturerade intervjuer som varade under 40 minuter  med en öppen fråga 
”vad pågår här”, och  observationer gjordes även under arbetets gång.   

Dataanalys   Intervjuer och observationer var kodade och presenterades i dataprogrammet ”The Ethnograph”. 
Därefter kunde man identifiera teman och mönster i resultatet.   

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Studiens slutsats var att använda vårdpersonal som är speciellt beredda att vårda patienter med 
HIV/AIDS, vilket kan vara det mest effektiva sättet att minimera stigma och diskriminering mot 
denna grupp inom vården. Specialiserad utbildning för sjuksköterskor är det mest effektiva sättet 
för att undvika negativa attityder mot patienter med HIV/AIDS.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 96 %  
Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven och ett strategiskt urval har gjorts, vilket gör att 
forskningsproblemet belyses av patienter med olika erfarenheter. I datainsamlingen har samma 
ingångsfråga ställts till samtliga informanter. Analysprocessen är genomförd tillsammans med 
medbedömare och noggrant beskriven med exempel från kodningen. Förförståelse är delvis 
beskriven. Resultatet svarar mot syftet, vilket stärks av citat från deltagarna.  Studien är etiskt 
godkänd av en kommitté.  
Pålitlighet: Delvis beskriven förförståelse. God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. 
Samtliga intervjuer var bandinspelade. Studien är etiskt godkänd av en kommitté.  
Bekräftelsebarhet: Bra transparens och repeterbar då urval, datainsamling och databearbetning 
skedde systematiskt och beskrivs detaljerat. För att stärka objektiviteten har medbedömare 
använts. Längden på intervjuerna var 40 min och gjordes under pågående arbete för trovärdighet. 
Studien är etiskt godkänd.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom tabeller av 
dataanalysen.  
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Artikel  5  

 

 

Referens   Kostak, M.A., Unsar, S., Kurt, S., & Erol, O. (2012). Attitudes of Turkish midwives and nurses 
working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune 
deficiency syndrome. International Journal of Nursing Practice, 18(5), 437-444.  

Land    
Databas  

Turkiet 
Cinahl 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors attityd gentemot patienter 
med HIV/AIDS samt att identifiera faktorer som påverkar dessa attityder.   

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie  

Urval   48 barnmorskor och 192 sjuksköterskor. Alla arbetade på ett universitetsjukhus eller ett 
forskningssjukhus.   

Datainsamling   Data samlades in genom en enkät som deltagarna fick svara på. Enkäten innehöll två delar. Den 
första innehöll frågor om ålder, utbildning.  Den andra frågan var om kunskapen kring HIV. Data 
samlades också in genom, AIDS Attitude Scale (AAS).  

Dataanalys   Data uttrycktes som medelvärdet Standardavvikelse eller nummer (i procent). Normaliteten 
fördelningen av variabler testades med ett prov Kolmogorov-Smirnov test. Skillnader mellan 
grupper (barnmorska och sjuksköterska) bedömdes av ett Mann-Whitney U-test. Föreningen 
mellan sociodemografiska egenskaper och AAS poäng utvärderades med hjälp av Spearman 
korrelations analys.   

Bortfall   Ej redovisat.  

Slutsats   Studien kom fram till att högre utbildningsnivå påverkar attityder positivt gentemot patienter med 
HIV/AIDS. Barnmorskor och sjuksköterskors attityder  påverkas av deras kunskapsnivå av 
professionell utbildning. Det fanns flera faktorer som påverkade attityder såsom rädsla, okunskap 
och diskriminering. En högre utbildning för dessa sjuksköterskor minskar risken för negativa 
attityder.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 88 %  
Validitet: Data samlades in genom en enkät och AIDS Attitude Scale (AAS). Enkäten kom i två 
delar, ett gällande ålder, kön etc. och den andra gällande behandlingen och AIDS. AAS hade blivit 
testad för deras reabilitet som låg på 0,65.  Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Reliabilitet: Det som var avsett att mätas mättes. Deltagarnas svar kom utan yttre påverkan.   
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Artikel  6  

 

 

Referens   Li, L., Li, Y., Zeng, K., & Wu, Y. (2011). Knowledge and attitude to HIV/AIDS in Chinese 
registered nurses. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 36(2), 121-7.   

Land    
Databas  

Kina 
Cinahl 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka kunskapen och attityden som kinesiska sjuksköterskor hade 
gentemot patienter med HIV/AIDS  

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Kohortstudie  

Urval   1350 sjuksköterskor från 51 olika sjukhus i Kina användes för studien. Ett randomiserat urval 
skedde från tre olika städer i Kina.   

Datainsamling   Datainsamlingen skedde mellan september 2008 och december 2008. För att undersöka kunskapen 
och attityden som sjuksköterskorna hade använde man sig av Wang. Insamlingen skedde i tre 
olika sektioner. Man hade även en AIDS Attitude Scale (AAS).  

Dataanalys   Statistisk analys. Pearson användes för att analysera data mellan attityd och kunskap.  

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Studien visade att sjuksköterskornas attityd gentemot patienter med HIV/AIDS hängde ihop med 
deras kunskap om infektionen. Sjuksköterskor som hade en högre kunskap hade lättare för att 
sympatisera och ta hand om patienterna medans sjuksköterskor som hade lägre kunskap höll dem 
tillbaka från att ge patienterna den omvårdnad de behövde.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 92 %  
Validitet: Det som var avsett att mätas mättes, alla deltagare bedömdes med samma åtgärder och 
olika instrument användes för att mäta både kunskap och attityd. Deltagarna blev informerade före 
studien om vad som skulle mätas. De begrepp som användes stämde bra överens med de 
mätningar som gjordes. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Reliabilitet: Mätningarna är gjorda utan påverkan av forskaren, urvalet av deltagarna skedde 
genom randomisering vilket stärker objektiviteten. Pearson korrelationsanalys utfördes för att 
studera förhållandet mellan möjliga confounders.   
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Artikel  7  

 

 

Referens   Lin, C., Li, L., Wan, D., Wu, Z., & Yan., Z. (2012). Empathy and avoidance in treating patients 
living with HIV/AIDS (PLWHA) among service providers in China. AIDS Care, 24(11), 1341-
1348.   

Land    
Databas  

Kina 
Pubmed 

Syfte   Att undersöka vårdpersonalens empatinivåer och dess samband med undvikande attityder att ge 
vård till patienter som lever med HIV/AIDS i Kina.   

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval   40 sjukhus i två provinser i Kina valdes med hjälp av randomisering. Det som krävdes för att delta 
i studien var att (1) vara minst 18 år gammal (2) arbeta på ett av de deltagande sjukhusen och (3) 
frivilligt samtycke till att delta och underteckna informerat samtycke.44 deltagare från vart och ett 
av de 40 utvalda sjukhus deltog, vilket resulterar i totalt 1760 deltagare.  

Datainsamling   Forskarna i studien förklarade syftet med studien, rutiner, potentiella risker, förmåner och fick ett 
skriftligt samtycke från deltagarna innan insamling av data. Alla deltagare avslutade ett skriftligt 
frågeformulär i ett privat rum med en intervjuare som kunde svara på frågor om oklarheter 
uppkom. Empatinivån samlades in med hjälp av Jefferson skalan.   

Dataanalys   Statistisk analys, SAS statistisk programvara användes för att analysera data. Först jämfördes 
empatinivåer och arbetsfaktorer. Ett p-värde genererades genom användning av t-test (för dem 
oberoendevariabler med två nivåer) eller ANOVA (för de oberoende variabler med fler än två 
nivåer).   

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Studien visade att personal som utvecklar en empatisk förståelse kan se patienten som mänsklig, 
därför kan deras behov och krav uppfatta som rimliga. Studien visade att empati och kunskap 
hängde samman. Sjuksköterskor som hade en bredare kunskap var mer benägna att känna empati 
för patienter med HIV/AIDS och de hade därmed en positiv attityd till att vårda dem.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 95 %  
Validitet: Empati mättes med den korta versionen av Jefferson. Skalan som används har visat sig 
vara ett tillförlitlig och giltig instrument gällande empati för sjukvårdspersonal. Enkäterna 
svarades på enskilda rum tillsammans med en intervjuare som kunde svara på deltagarens frågor. 
Flera olika grupper utvärderades och mättes likadant som sedan kunde jämföras och 
testas. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Reliabilitet: All data samlades in mellan oktober till december 2008. Alla deltagare fick svara på 
samma enkät i ett privat rum vilket stödjer objektiviteten i svaren. Deltagarna fick även testa sin 
empatinivå genom Jefferson skalan som är testad för reliabilitet och validitet.  
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Artikel  8  

 

 

Referens   Mullins, L.I. (2009). How caring for persons with HIV/AIDS affects rural nurses. Issues in Mental 
Health Nursing, 30 (5), 311-319. 

Land    
Databas  

USA 
Pubmed 

Syfte   Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval   Sjuksköterskor som deltog i studien var legitimerade och på landsbygden.  Sjuksköterskorna hade 
olika lång erfarenhet av omvårdnad. 

Datainsamling   Det skickades ut ett modifierat frågeformulär via E-post.  Det var 204 sjuksköterskor som deltog i 
studien, men endast 76 sjuksköterskor svarade på frågeformuläret.  

Dataanalys   Innehållsanalys tillämpades för att analysera insamlad data. Breda teman identifierades utefter 
likheter och skillnader i materialet. Teman sorterades sedan in i kategorier som sedan lästes för att 
försäkra sig om rätt kategoriindelning.  

Bortfall   128 sjuksköterskor 

Slutsats   Sjuksköterskor upplevde stress, stigmatisering och sociala svårigheter genom att ge vård till 
patienter med HIV/AIDS. Det fanns alltid en oro hos sjuksköterskorna, en rädsla för att bli 
smittad. Ett behov av utbildning för vård av HIV/AIDS fans hos flera deltagare. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 88 %  
Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven. Där det hölls semistrukturerade intervjuer och 
frågeformulär som skickades sedan till deltagarnas E-post för att de kunde svara på enskild. 
Urvalet var bra eftersom sjuksköterskorna var legitimerade och hade erfarenheter inom 
omvårdnad.  Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Pålitlighet: God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. Studien är etiskt godkänd av en 
kommitté. 
Bekräftelsebarhet: Hur de fann deltagarna i urvalet framgår tydligt samt att datainsamlingen är 
väl beskrivet. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten samt bekräftelsebarheten är säkrade 
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Artikel  9  

 

 

Referens   Olaitan, P.B., Olaitan, J.O., Dairo, M.D., & Ogbonnaya, I.S. (2005). Attitude of nurses in a burn 
unit to HIV/AIDS burns patients. Annals of Burns and Fire Disasters,18(3), 157-60. 

Land    
Databas  

Nigeria 
Pubmed 

Syfte   Syftet med studien var att studera attityderna sjuksköterskor hade gentemot HIV/AIDS patienter 
på en avdelning för brännskadade. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod 
Deskriptiv tvärsnittsstudie 

Urval   I studien deltog 120 sjuksköterskor, alla jobbade på en avdelning för brännskadade och hade 
erfarenhet med att ge vård till patienter som har HIV/AIDS. 

Datainsamling   Frågeformulär delade ut till alla inblandade. Frågor ställdes för att bedöma den allmänna 
kunskapen om HIV/AIDS samt dess eventuella förekomst i vårdmiljö och möjliga sätt att bli 
smittade samtidigt ta hand om brännskadepatienter som har HIV/AIDS. Den effekt som kunskap 
om patientens HIV-status skulle ha på kvaliteten på patientens vård av sjuksköterskorna. 

Dataanalys   SPSS V10 och EPI Info 

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Sjuksköterskor som var utbildade i HIV/AIDS hade en positivare attityd till att vårda patienter 
med HIV/AIDS än sjuksköterskor som inte hade någon extra utbildning. Tryggheten fanns bland 
sjuksköterskorna när de mötte patienter med HIV/AIDS eftersom de var kompetenta inom 
HIV/AIDS-vård 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 2, 79 %  
Trovärdighet: Metoden är delvis beskriven. I datainsamlingen har samtliga informanter fått svara 
på samma frågeformulär. Förförståelse är delvis beskriven. Resultatet svarar mot studiens syfte. 
Studien är etiskt godkänd av en kommitté.   
Pålitlighet: Delvis beskriven förförståelse. God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. 
Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Bekräftelsebarhet: Bra transparens urval. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är delvis säkrade  
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Referens   Oyeyemi, A., Oyeyemi, B., & Bello, I. (2006). Caring for patient living with AIDS: Knowledge, 
attitude and global level of comfort. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 196-204. 

Land    
Databas  

Nigeria 
Pubmed 

Syfte   Syftet med studien var att beskriva nigerianska sjuksköterskors attityd och kunskap gentemot 
patienter med HIV/AIDS. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod  
Tvärsnittsstudie 

Urval   277 sjuksköterskor deltog i studien. 249 kvinnor och 27 män som arbetade på två olika sjukhus i 
Nigeria. 

Datainsamling   Frågeformulär delades ut till sjuksköterskor genom att placera dem i deras avdelningars brevlådor, 
med ett följebrev och ett returkuvert. Enkäter returnerades i förseglade kuvert och föll i säkrade 
lådor placerade på centrala platser på sjukhusen. Alla returnerade frågeformulär mottogs inom 6 
veckor. En påminnelse uppmanade svarande att returnera ifyllda frågeformuläret inom en vecka. 

Dataanalys   Dataanalys utfördes med användning av Analysera-IT statistisk. Beskrivande statistik beräknades 
för samtliga frågeformulär. Variansanalys (ANOVA) användes för att bestämma inverkan av 
kunskap och attityd till att ge vård till patienter med AIDS. 

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Studien kom fram till att nigerianska sjuksköterskor som inte hade den tillräckliga kunskapen om 
HIV/AIDS, kunde  tveka att ge vård till dessa patienter. Studiens författare sammanfattade att det 
som krävs är fortsatt utbildnings inom HIV/AIDS för att bibehålla en positiv attityd till att ge 
omvårdnad till patienter med HIV/AIDS. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 95 % 
Validitet: Det som var avsett att mätas mättes, alla deltagare bedömdes med samma åtgärder. Ett 
frågeformulär delades ut till deltagarna. Samma kunskapsskala användes för samtliga deltagare för 
att stärka objektiviteten. Programmen som användes för att analysera data hade använts vid 
liknande studier tidigare. Författarna diskuterar resultaten och jämför med tidigare forskning. 
Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Reliabilitet: Mätningarna är gjorda utan påverkan av forskaren då de fick svara på 
frågeformuläret själva och även skicka in svaren själva. Studien gjordes av utbildad personal. De 
använde sig av Analyserande statistik och ANOVA för att analysera resultaten. 
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Referens   Puplampu, G., Olson, K., Ogilve, L., & Mayan, M. (2014). Attracting and Retaining Nurses in 
HIV care. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 25, 253 -261. 

Land    
Databas  

Kanada 
Cinahl 

Syfte   Att belysa varför sjuksköterskor valt att arbeta inom HIV/AIDS vård. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod 
Interpretiv description 

Urval   Åtta sjuksköterskor mellan 20-60 år. En man och sju kvinnor. Deltagarna valdes från olika 
avdelningar, men alla arbetade med HIV/AIDS patienter på ett eller annat sätt. Sjuksköterskorna 
hade varierande åldrar och hade olika bakgrunder, för att få en bredare variation. Sjuksköterskorna 
arbetade på två olika sjukhus i Kanada. Vissa av deltagarna valdes genom ett ”snöbollsurval” för 
att öka bredden på deltagarna. 

Datainsamling   Bandinspelade intervjuer som varade i 60 minuter, som började med en öppen fråga ”Berätta 
varför du valt att arbeta inom HIV?” intervjuerna togs plats på deltagarna arbetsplats. Vissa av 
deltagarna blev intervjuade en andra gång, en intervju som varade ungefär 30 minuter. 

Dataanalys   All data analyserades enligt Thorne (2008) som gått ut på att intervjuaren tolkar deltagarnas svar. 
Utskrivna intervjuer som lästes upprepade gånger. Intervjuerna kodades och man byggde upp 
teman av innehållet. Fenomenet studerades till det till slut kunde identifieras. 

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Studiens slutsats var att det som genererade positiva attityder till att arbeta med HIV/AIDS vård 
var graden av kunskap och att få erfarenheter. Sjuksköterskor som hade en lägre kunskap hade 
ofta en negativ och diskriminerande attityd gentemot patienter med HIV/AIDS. Studien kom fram 
till att möjligheten till kunskap och utbildning var det som främjade sjuksköterskors attityd till 
arbete inom HIV/AIDS vård. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 89 % 
Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven. Dataanalysen och datainsamlingen är väl 
dokumenterad. Resultatet svarar på syftet som studien hade. Studien är etiskt godkänd av en 
kommitté. 
Pålitlighet: Samtliga dataintervjuer är bandinspelade och kodade av en första intervjuare. 
Längden på intervjuerna ör dokumenterade. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Bekräftelsebarhet: Datainsamling, databearbetning och urval skedde systematiskt och beskrivs i 
metod delen. Bra metodkunskaper från forskargruppen. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom objektivitet från 
deltagarna. 
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Referens   Reis, C., Heisler, M., Amowitz, L.L., Moreland, R.S., Mafeni, J.O., Anyamele, C., & Lacopino, 
V. (2005). Discriminatory attitudes and practices by health workers toward patients with 
HIV/AIDS in Nigeria. PLoS Medicine, 2(8), 246. 

Land    
Databas  

Nigeria 
Pubmed 

Syfte   Syftet med studien var att kartlägga attityder och diskriminerade handlingar hos sjukvårdpersonal 
samt finna faktorer som påverkar attityder mot patienter med HIV/AIDS. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval   Det var läkare, legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor. Hälso-och sjukvårdspersonal från 
fyra olika områden i Nigeria valdes ut för studien. Anledningen var att få ett bredare perspektiv 
utifrån studiens syfte. Men väljer att enbart ha med sjuksköterskor. 

Datainsamling   Data samlades in genom intervjuer och frågeformulär. Det var 541 sjuksköterskor som deltog i 
studien. Frågeformulär innefattade frågor som vad för attityd sjuksköterskor hade, omvårdnad och 
det praktiska på arbetsplatsen.  

Dataanalys   Data analyserades med användning av Stata 7 [23] och Chi-kvadrat analys. 

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Det råder en utbredd diskriminering gentemot patienter med HIV/AIDS i Nigeria. Studien visar på 
faktorer som felaktig kunskap, kunskapsbrist, brist på prevention mot infektioner, och brist på 
material för att behandla patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskorna i denna studie hade negativa 
attityder gentemot patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskor som hade utbildning om HIV/AIDS 
vård hade en bättre attityd än sjuksköterskor utan utbildning. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 90 % 
Trovärdighet: Metoden är noggrann beskriven och ett urval av deltagarna har gjorts, vilket gör 
att forskningsproblemet belyses av patienter med olika erfarenheter utav problemområdet. 
Resultatet svarar syftet som studien hade. Deltagarkontroll saknas. Studien är etiskt godkänd av en 
kommitté. 
Pålitlighet: Delvis beskriven förförståelse. God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. 
Samtliga intervjuer som bandinspelades.  Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Bekräftelsebarhet: Bra transparens och repeterbar då urval, datainsamling och databearbetning 
skedde beskrivs utförligt i metod delen. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. 
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Referens   Smit, R. (2005). HIV/AIDS and the workplace: perceptions of nurses in public hospital in South 
Africa. Journal of Advanced Nursing, 51(1), 22-29 

Land    
Databas  

Sydafrika 
Cinahl 

Syfte   Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar gällande deras attityder att ge vård 
till patienter med HIV/AIDS i Sydafrika. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod 
Deskriptiv studie 

Urval   35 sjuksköterskor som arbetade på olika vårdavdelningar på Public hospital i Gauteng. Det var 31 
kvinnor och 4 män. Det ställdes krav för att kunna delta i studien. Sjuksköterskorna skulle vara 
legitimerade, de skulle vara anställda på sjukhuset samt att de skulle ha gett vård till patienter med 
HIV/AIDS inom de senaste sex månaderna.  

Datainsamling   Fördjupade semistrukturerade intervjuer som genomfördes mellan december 2002 -  2003 januari 
på sjukhuset Gauteng i Sydafrika. Alla intervjuer genomfördes på engelska med 5 öppna frågor: 
deras kunskap och utbildning som är relaterad till hiv/aids, hade de erfarenheter i samband med att 
ge vård till patienter med hiv/aids, deras anknytning till rädsla med hiv/aids, hur hiv/aids påverkar 
deras privatliv och hur uppfattningen är kring deras allmänna vårdmiljö. Intervjuerna varade 
mellan 60-90 minuter. 

Dataanalys   Tematisk analys 

Bortfall   Ej redovisat 

Slutsats   Sjuksköterskorna hade både positiv och negativ attityd. Det är kunskap som ligger till grund för 
vad för attityd sjuksköterskorna hade mot patienter med HIV/AIDS. Det framkom också att 
sjukhusledningen inte gav stöd till sjuksköterskorna som kunde lett till att attityden påverkades.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad 1, 90 % 
Trovärdighet: Metoden är väl beskriven. Datainsamling och dataanalys är väl beskrivet. Studien 
är etiskt granskad. Ett strategiskt urval har gjorts, som gör att forskningsproblemet belyses av 
sjuksköterskor med olika erfarenheter. I datainsamlingen där fördjupade intervjuer gjordes på 
sjukhuset med 35 sjuksköterskor som hade vårdat hiv/aids patienter över 6 månader. 
Analysprocessen är noggrant beskriven med exempel från kodningen och kartläggningen. 
Resultatet svarar mot syftet. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Pålitlighet: God kvalitet på forskargruppens metodkunskaper. Författaren har utfört sina 
intervjuer noggrant med öppna frågor som strukturerades upp och koppla till problemområdet. 
Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Bekräftelsebarhet: Datainsamling, databearbetning och urval skedde systematiskt och beskrivs 
detaljerat. Längden på intervjuerna som varade mellan 60-90 min och forskningen höll på i över 
ett år. Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga krav på 
sjuksköterskorna och de öppna frågor som ställdes på de fördjupade intervjuerna vilket gör att 
resultatet borde vara överförbart till andra grupper, situationer och kontext. 
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