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Abstrakt 

Bakgrund: Blodburen smitta innefattar hepatit virus samt Hiv och är en smitta som 

sjuksköterskan dagligen utsattes för i sitt arbete, då stick- och skärskador var den vanligaste 

smittexponering. Omvårdnaden av dessa patienter kunde variera utifrån sjuksköterskans 

attityd till patienter med blodburen smitta. Syfte: Att belysa sjuksköterskan attityder vid 

omvårdnad av patienter med blodburen smitta. Metod: Litteraturöversikt har använts som 

metod och resulterat baseras på 16 stycken vetenskapliga artiklar som funnits i databaserna 

Chinal och PubMed. Analysen resulterade i två kategorier samt fem underkategorier. 

Resultat: Sjuksköterskans attityder var generellt positiva, dock påträffades även negativa 

attityder till att vårda patienter med blodburen smitta. Dessa attityder påverkades i olika 

utsträckningar av faktorer som: demografi, rädsla och kunskapsnivå.  

Diskussion: Rädsla, fördomar samt diskriminering uppträdde hos många sjuksköterskor i 

omvårdnaden av denna patientgrupp, till följd av kunskapsbrist. Kunskapsbrist och de 

attityder som förekom visade sig ha ett samband kring viljan att omhänderta patienter med 

blodburen smitta. Slutsats: Utbildning till sjuksköterskan och allmänheten kan bidra till mer 

kunskap om blodburen smitta, detta kan i sin tur förhindra diskriminering och 

stigmatisering av denna patientgrupp samt främja en god omvårdnad.  

 

Nyckelord: attityder, blodburen smitta, kunskaper, litteraturöversikt, sjuksköterskan.  
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Bakgrund 
Hepatit B-, C- och D- virus samt Humant immunbristvirus (Hiv) är blodburen smitta som 

enligt smittskyddslagen (SFS 2016:523) tillhör gruppen allmänfarliga sjukdomar som är 

anmälningspliktiga. Blodburen smitta exponeras genom kontakt med blod eller andra 

kroppsvätskor innehållande smittoämnen. Det finns även blodburen smitta som kan 

uppkomma via parasiter, bakterier eller svampar men dessa former är betydligt ovanligare. 

En betydande smittorisk för sjuksköterskan1 är stick- och skärskador, där det sker fler stick- 

och skärskador om patienten har en känd blodburen smitta, eftersom detta kan medföra 

stress och nervositet hos sjuksköterskan inför momentet (Melhus, 2010, s. 47-49). Att 

använda handskar, plastförkläde, kassera kanyler och andra vassa föremål i en 

punktionssäker behållare direkt efter utfört moment, samt att vid stänk eller spill av blod 

desinfektera området eller föremålet omgående, är enligt arbetsmiljöverket (AFS 2012:7), 22 

§, åtgärder att följa för att minska risken att smittas av blodburen smitta. Vårdhandboken 

(2015a) menar även att basala hygienrutiner samt lokala anvisningar, som varje 

vårdinrättning har upprättat, ska tillämpas för att minimera risken för smittexponering. 

Hepatit B- och C- virus samt Hiv är de tre viktigaste smittämnena som utgör blodburen 

smitta (Vårdhandboken, 2015b), vilket också är de tre blodburna smittor som ligger till 

grund för denna litteraturöversikt. 

 

Hepatit B virus är ett aggressivt virus som kan ge upphov till både akut som kronisk form, 

sjukdomen kan även leda till svåra leverskador samt infektioner med dödlig utgång. Idag 

lever ca 240 miljoner med hepatit B virus världen över och i Sverige anmäls omkring 2000 

nya fall per år (Folkhälsomyndigheten, 2015a; Melhus, 2010, s.265; World Health 

Organization, 2016).  

 

Enligt Melhus (2010, s. 267-268) är hepatit C virus den vanligaste formen av hepatit i Sverige, 

där upptäckten är cirka 3000 nya fall per år. Globalt sett lever cirka 200 miljoner människor 

med denna sjukdom. Även hepatit C kan förekomma i akut som kroniskt form och specifik 

för viruset är att det kan undkomma immunförsvaret, då viruset är mycket variabelt. Två 

                                                 
1 Sjuksköterskan har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter, samt ett särskilt ansvar för 

patientsäkerheten. Sjuksköterskeyrket är ett av de 21 yrken som har skyddad arbetstitel, vilket innebär att 

legitimation krävs för att få utöva denna profession (Socialstyrelsen, u.å.) 



 

 

2 
 

tredjedelar av dem som utsatts för smitta utvecklar den kroniska formen som i senare skede 

kan utvecklas till andra allvarliga leversjukdomar. 

 

Hiv orsakas av ett retrovirus som angriper människans immunförsvar och som i många fall 

leder till det efterföljandestadiet Aquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). 

Karakteristiskt för retrovirus är att det lagras i kroppens arvsmassa, vilket gör att infektionen 

inte läker ut spontant, det vill säga att den som drabbas av Hiv bär på det livet ut. Idag lever 

ungefär 30-35 miljoner människor med Hiv, var av omkring 6500 individer i Sverige. Cirka 

400-500 nya fall upptäcks per år, hälften av dessa fall har fått diagnosen före immigrationen 

till Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015b; Weston, 2013, s. 386). 

 

Många sjuksköterskor menar att om möjligheten att avstå från omvårdnaden av patienter 

med blodburen smitta fanns, skulle detta föredras då det förekommer att sjuksköterskor 

känner en rädsla samt osäkerhet inför vårdandet av denna patientgrupp. Det finns även en 

önskan om att få kunskap i hantering av dessa känslor (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Kunskapen kring blodburen smitta är viktig för sjuksköterskan att känna till, eftersom detta 

ligger till grund för bemötandet och omhändertagandet. Sjuksköterskan spelar en stor och 

viktig roll i vårdandet av denna patientgrupp då de ger omvårdnad och behandling, detta 

medför att sjuksköterskan ställs inför utmaningar som smittorisker. En annan utmaning vid 

omvårdnaden av patienter är att undanhålla sina egna tankar och åsikter kring sjukdomen, 

och istället lyssna till patienten för att möjliggöra bästa tänkbara vård. Många av de attityder 

som finns kring blodburen smitta kan orsakas av kunskapsbrister om sjukdomarna samt 

uppkomst av sjukdom, och detta leder många gånger till myter, fördomar samt 

stigmatisering2 av dessa patientgrupper (Conrad, Garett, Dunne & Macdonald, 2006; 

Mockiene, Suominen, Välimäki & Razabadauskas, 2010; Paterson, Backmund, Hirsch & Yim, 

2007).  

 

Nationalencyklopedin definierar attityd som en uppfattning eller ett förhållningssätt till 

någon eller något. Attityder är en samlad inställning av vilka värderingar som ligger till 

grund för de handlingar som görs och innehåller tre delar, kognitiv, affektiv och en 

intentionell del. Den kognitiva delen innebär uppfattningen kring något medan den affektiva 

                                                 
2 Stigmatisering en term för social stämpling (Nationalencyklopedin, 2016) 
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innefattar hur stark inställningen mot attitydobjektets olika egenskaper är, det vill säga 

positiv eller negativ inställning. Den intentionella delen inkluderar individens egen förmåga 

till att möta dennes attityder exempelvis att vårda patienter med blodburen smitta. Många 

gånger resulterar attityder i fördomar, vilket ofta leder till stigmatisering och 

diskriminerande handlingar (Rosén, 2016). 

 

Att mötas av stigma kan orsaka emotionellt lidande och bidra till att personer döljer det 

avvikande för att undvika stigmatisering (Abel, Rew, Gortner & Delville, 2004). Många 

människor som lever med Hiv i omgivningen upplever ofta att de blir diskriminerade och 

särbehandlade, då de på grund av sin sjukdom ofta blir klassade som drogmissbrukare eller 

homosexuella. Blodburen smitta, framförallt Hiv, är många gånger starkt förknippat med 

skam, skuld samt anses som ett tabubelagt samtalsämne (Rydström, Ygge, Tingberg, Navér 

& Eriksson, 2013; Spirig, 2002). 

 

Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), kap.1, 1 §, ska lika rättigheter främjas samt 

motverka diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet, uttryck, ålder, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och/eller 

funktionsnedsättning. I kap. 2, 13 §, är diskriminering förbjuden inom hälso- och sjukvården 

samt annan medicinsk verksamhet.   

 

Medicinsk behandling mot Hiv har förbättrats genom åren, vilket medfört att livssituationen 

för Hiv-positiva personer idag är bättre än vad den vart tidigare. Detta innebär att dessa 

personer lättare kan leva ett normalt liv trots sin allvarliga sjukdom. Till följd av sjukdom 

har patienter med blodburen smitta ofta en nära kontakt med vården, där kontinuitet samt 

kunskap kring deras sjukdom är viktig, då detta har betydelse för vårdandet (Rydström, 

Ygge, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013; Spirig, 2002). I en annan studie av Lin, Li, Wan, Wu 

och Yan (2012) visas att sjuksköterskans empati samt förmåga att bemöta patienter med 

allvarlig sjukdom bidrog till en minskad skam- och ångestkänsla samt en högre självkänsla 

hos patienterna.  

 

Omvårdnadsteorin mellanmänskliga relationer av Joyce Travelbee förklarar relationens 

betydelse mellan sjuksköterska och patient samt dess påverkan på vården.  Enligt Travelbee 



 

 

4 
 

(1971, s. 16-17) utgår omvårdnaden från en mellanmänskligprocess där målet är att hantera, 

förebygga eller stödja individens lidande samt upplevelser av sjukdom. Om möjlighet finns 

är syftet att ge individen hjälp och att hitta innebörden med dessa upplevelser. Travelbee 

menar att människan är en unik, och en oersättlig individ. Om människans inte ses som unik 

av sjuksköterskan kan behoven bli åsidosatta samt att omvårdnaden blir slentrianmässig 

(a.a., s. 132). Omvårdnad beskrivs som en process som bygger på en upplevelse eller 

händelse mellan sjuksköterskan och individen, där det finns ett vårdbehov hos individen 

(a.a., s. 7-8). Sjuksköterskans beteende är en central och viktig del i omvårdnaden av 

individen, för att samspelet ska uppfylla en hög grad samt för att främja hälsa hos individen 

(a.a., s. 93). Travelbee menar även att sjuksköterskan måste bli medveten om de attityder hon 

har kring patienten, detta för att kunna se patienten som en unik individ och ge lika vård till 

alla (a.a., s. 140). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen avser att hälso- och sjukvård ska främja en god hälsa och ges på 

lika villkor till hela befolkningen, samt att vården skall ges med respekt för alla människor 

lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763, 2 §). I en studie av 

Crofts, Louie & Loff (1999) framkom det att personer med blodburen smitta upplever en 

betydande diskriminering relaterat till sin sjukdom, samt att många av dessa incidenter 

inträffar i vårdmiljö. 

 

Problemformulering 
Forskning tyder på att det förekommer olika former av attityder i vårdandet av patienter 

med blodburen smitta, därför är det viktigt att belysa vilka attityder som förekommer hos 

sjuksköterskan, då detta kan påverka omvårdnaden av patienten. Genom att belysa detta 

problemområde kan sjuksköterskan få kunskap om sina medvetna samt omedvetna attityder 

till patienter med blodburen smitta, samt för att bli självmedveten om vad attityderna 

grundar sig i. Detta för att bästa möjliga vård skall kunna ges, på ett rättvist, respektfullt och 

värdigt sätt.  
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Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans attityder vid omvårdnad 

av patienter3 med blodburen smitta 

Metod 

Design 
Examensarbetet genomfördes via en litteraturöversikt, denna metod innebär enligt Friberg 

(2012, s. 133) att redan befintliga vetenskapliga artiklar som berör det specifika ämnet, skapar 

en sammanfattning över kunskapsläget. 

 

Inklusion- och exklutionskriterier 
I litteraturöversikten har inklusions- och exkusionskriterier används, detta för att artiklarna 

skulle uppfylla syftet samt öka kvaliteten på examensarbetet. Artiklarna som inkluderades 

skulle vara av västerländska förhållanden, detta för att examensarbetets resultat skulle 

optimera en hög överrensstämmelse till Sverige. För att artiklarna skulle återspegla relativt 

ny forskning har en publikationsgräns på 10 år tillämpats. De språkavgränsningar som 

användes var svenska samt engelska. Peer review användes som avgränsning i databasen 

Cinahl, databassökningarna i PubMed granskades via databasen Ulrichs Web 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com/). Dessa redskap tillämpades för att säkerställa att 

artiklarna genomgått ett kvalitétsfilter samt garantera att samtliga utvalda artiklar till 

resultatet var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Vidare inklusionskriterier var 

sjuksköterskor som vårdar eller har vårdat patienter med blodburen smitta. De artiklar som 

avspeglar resultatet är av både kvantitativ och kvalitativ ansats samt att dem skulle uppfylla 

grad I respektive grad II utifrån bedömningsmallen Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1 

och 2. I denna litteraturöversikt har artiklar som berör blodburen smitta (hepatit B- och C- 

virus samt Hiv) inkluderats. Ett sista inklusionskriterium var att författarna i samtliga 

artiklar skulle ha fört ett etiskt resonemang, detta redovisas ytterligare under rubriken 

”Etiska överväganden”. 

 

Exklusionskriterierna var artiklar som blev III-gradiga på Carlssons och Eimans (2003) 

bedömningsmall samt artiklar som baserades på sjuksköterskestudenter. 

                                                 
3 En person som till följd av sjukdom eller annat tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i syfte att få råd, 

behandling eller omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2016) 
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Litteratursökning 
Enligt Polit och Beck (2012, s. 100-103) innehåller databaser som Pubmed (Medline) och 

Cinahl vetenskapliga artiklar inom området medicin och omvårdnad, därför har dessa 

databaser använts för att hitta relevanta artiklar kopplade till syftet i litteraturöversikten. 

Östlundh (2012, s. 66) menar att tesaurus4 kan användas som hjälp för att hitta sökord till 

olika databaser, tesaurus kan benämnas olika beroende på vilken databas sökningen sker i, 

exempelvis CINAHL Headings i Cinahl och MESH i Pubmed. Uppbyggnaden fungerar 

ungefär lika oavsett databas och resulterar i en bred sökning med möjligheten att hitta så 

många synonymer som möjligt till dem valda sökorden. CINAHL Headings som använts är: 

Hiv infections, nurse attitudes. I fritextsökningarna har följande ord använts: attitudes, hepatitis, 

Hiv/Aids, nurse*, dessa sökningar har även gjorts med hjälp av trunkering (*). Mellan de 

valda sökorden i fritextsökningarna samt sökningarna med CINAHL Headings har 

booleska5 operatorn AND används. Enligt Östlundh (2012, s. 68) används trunkering för att 

ordets alla böjningsformer ska anträffas i databasen. Vidare beskriver Östlundh (2012, s.69) 

att tillämpning av operatorn AND mellan sökorden, styr databassökningen att efterlysa 

dokument som innefattar alla de valda sökorden.  

 

Östlundh (2012, s. 75) skriver att sekundärsökningar dels innebär att artiklarnas 

referenslistor studeras. Detta kan bidra till ett bättre slutresultat. I denna litteraturöversikt 

har sekundärsökningar genomförts på samtliga artiklar som speglar resultatet, med samma 

inklusion- och exklusionskriterier, detta för att inga artiklar som stämmer överens med 

examensarbetets syfte ska undgås. För att säkerställa att de artiklar som ligger till grund för 

resultatet är vetenskapliga har mallen ”vad är en vetenskaplig artikel” används (Jönköpings 

högskolebibliotek, 2015). I tabell 1 visas en översikt av litteratursökningarna i respektive 

databas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 En tesaurus, ämnesindelad ordlista (Östlundh, 2012, s. 66) 
5 Booleska operatorer används för att bestämma sambandet mellan de utvalda sökorden (Östlundh, 2012, s. 69)  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Databas/ 

 Datum 

 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Artiklar valda till  

resultatet 

Cinahl  

2016-05-11 

(MH ”Hiv infections+”) 

AND (MH ”Nurse 

Attitudes”) 

Published date:  

2006-2016, 

Language: 

English, Swedish 

Peer Review 

64 15* 

9** 

5*** 

3**** 

Farley, Hayat, Murphy, Sheridan-Malone, 

Anderson & Mark, 2014 

 

Hodgson, 2006 

 

Välimäki et al., 2008 

 

Cinahl  

2016-08-30 

Hiv/Aids AND Attitudes 

AND Nurse* 

Published date:  

2006-2016, 

Language:  

English, Swedish 

Peer Review 

115 10* 

8** 

6*** 

6**** 

Akgun-Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 2012 

 

Andrewin & Chien, 2008 

 

Hamama et al., 2014 

 

Hughes, 2011 

 

Mullins, 2009 

 

Suominen et al., 2010 

 

PubMed  

2016-08-30 

Hepatitis AND Attitudes 

AND Nurse* 

Published date: 

2006-2016, 

Language: 

English, Swedish 

 

94 16* 

8** 

6*** 

6**** 

Bianco, Bova, Nobile, Pileggi & Pavia, 2013 

 

Brener, Hippel & Kippax, 2007 

 

Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & Daly, 

2011b 

 

Kagan, Ovadia & Kaneti, 2009 

 

Richmond, Dunning & Desmond, 2007 

 

Wada, Smith & Ishimaru, 2016 

 

Sekundär 

sökning 

Från Bianco, Bova, Nobile, 

Pileggi & Pavia, 2013 

 

  1**** Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & Daly, 

2011a 

*- antal valda efter läst titel. ** - antal valda efter läst abstrakt. *** - antal valda efter läst artikel. ****- antal valda 

efter genomgått kvalitetsgranskning.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 
Urvalsprocessen av de inkluderade artiklarna har skett i fyra steg, där steg ett började med 

att läsa titeln på samtliga artiklar som sökningarna gav. Därefter valdes artiklar utifrån 

litteraturöversiktens syfte och steg två i processen startade. Abstrakten lästes då på de 

artiklar som valdes ut i steg ett, efter detta lästes de utvalda artiklarna noggrant i sin helhet, 

vilket motsvarar steg tre. Det sista steget, steg fyra innebar att kritiskt granska de utvalda 

artiklarna enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall6, där artiklarnas kvalitet 

bedömdes utifrån en tregradig skala, där grad I är hög kvalitet medan grad III är låg kvalitet. 

I detta steg jämfördes även dessa artiklar med litteraturöversiktens syfte och inklusions- och 

exklusionskriterier. Majoriteten av de olika stegen i urvalsprocessen har utförts tillsammans, 

dock valdes steg tre att genomföras enskilt av författarna samt oberoende av varandra. 

Avslutningsvis har 16 stycken vetenskapliga originalartiklar upprätthållit hög kvalitet med 

                                                 
6 Bedömningsmallens punkt ”patienter med lungcancer” exkluderades och poängräkningen korrigerades. 
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Steg 1

Artiklar lästes 
igenom.

Steg 2

Sortering och 
jämförelser av 

likheter och olikheter 

Steg 3

Sammanställning 
samt 

kategorindelning. 
Nytt resultat skapas.

grad I respektive grad II utifrån bedömningsmallen och format resultatet. Dessa artiklar 

sammanställdes och presenteras i bilaga 3, översiktstabell över inkluderade artiklar. 

 

 

Analys 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av analysprocess 

 

Analysprocessen har inspirerats av Fribergs tre olika steg (2012, s. 140-142), vilket innebar att 

i steg ett har samtliga valda artiklar för resultatet noggrant lästs igenom flertalet gånger av 

båda författarna, detta för att få en djupare förståelse av artiklarnas handlingar. Denna 

process underlättade de sammanställningar som gjordes av vardera artikeln och främjade 

även analysarbetet. I steg två sorterades och jämfördes de 16 stycken valda artiklarnas 

resultat mot varandra för att identifiera likheter respektive olikheter. I denna procedur har 

betydelsefullt innehåll understrukits med färgpennor, för att sedan stödja analysprocessens 

sista steg, där sammanställning och nytt resultat skapas. Momenten i steg två utfördes av 

båda författarna oberoende av varandra, för att optimera relevant fakta. Det slutliga steget 

gjordes av båda författarna tillsammans och bestod av en indelning av de likheter och 

olikheter som ansågs vara relevanta för litteraturöversiktens syfte. Detta resulterade i en 

sammanställning med två kategorier samt fem underkategorier som representerar det nya 

resultatet.   

Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2008, s. 77) menar att då en litteraturöversikt skapas bör etiska 

överväganden föras. Det är av vikt att välja ut artiklar som handhar ett etiskt resonemang 

eller fått tillstånd från en etisk kommitté. Därför har vetenskapliga artiklar som fört ett etiskt 

resonemang inkluderats och utgör litteraturöversiktens resultat, detta för att säkerställa att 

det slutgiltiga resultatet håller en god kvalité. Då det inte framkom tydligt i enstaka artiklar 

angående deras etiska resonemang har tidskriftens etiska krav kontrollerats. 
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Förförståelsen hos de båda författarna har åsidosatts i den utsträckning som varit möjlig, då 

resultatet inte skall påverkas utan ska generera en stor pålitlighet. 

Resultat 
Litteraturöversiktens resultat baseras på 16 stycken vetenskapliga artiklar utförda i olika 

länder med västerländska förhållanden, varav 14 stycken är av kvantitativ ansats och de 

resterande av kvalitativ ansats. Artiklarnas kontext varierar mellan öppen- och slutenvård 

samt var publicerade mellan åren 2006-2016. Resultatet presenteras genom två kategorier 

med fem underkategorier som presenteras i figur 2. 

 

 

Figur 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

Sjuksköterskans attityder till patienter med blodburen smitta 
I kategorin Sjuksköterskans attityder till patienter med blodburen smitta redovisas vilka attityder 

som förekommer hos sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med blodburen smitta. 

Underkategorierna är: positiva attityder och negativa attityder.  

 

Positiva attityder 
Majoriteten av sjuksköterskorna hade en positiv inställning till patienter med blodburen 

smitta samt en vilja att vårda denna patientgrupp (Brener, Hippel & Kippax, 2007; Frazer, 

Glacken, Coughlan, Stainer & Daly, 2011a; Hamama et al., 2014; Hodgson, 2006; Hughes, 

2011; Mullins, 2009; Souminen et al., 2010). Däremot visas det i studier att den positiva 

inställningen hos sjuksköterskan påverkades beroende på vilken smittexponering som 

förekommit hos patienten. Sjuksköterskan kände en högre empati samt villighet att vårda 

patienter med blodburen smitta om exponering skett via blodtransfusion (Andrewin & 

Sjuksköterskans attityder till 
patienter med blodburen smitta
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Negativa attityder

Inverkande faktorer                         
till attityderna
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Chien, 2008; Richmond, Dunning & Desmond, 2007). Hamama et al. (2014) menar att en hög 

empati hos sjuksköterskan bidrog till trivsel och att attityderna förbättrades vilket gav en 

högre tillfredsställelse i arbetet. Souminen et al. (2010) visar ett samband mellan viljan att 

omhänderta samt vilka attityder som förekommer. Sjuksköterskorna i studien hade en 

medelpoäng på 3.9 respektive 2.7 av 5 möjliga på attitydskalan “State University of New 

York at Buffalo School of Nursing AIDS Stady Questionnaire by Held”, där fem ansågs som 

högsta poängen av en positiv attityd. Det framkom att sjuksköterskor som hade högre poäng 

visade på att en ökad vilja att vårda.  

 

Kagan, Ovadia och Kaneti (2009) visar att 54,5% (n=96) av sjuksköterskorna ansåg att varje 

enskild patient bör omhändertas som bärare av blodburen smitta. En sjuksköterska sa: 

 

“I treat every patient´s blood and body fluids as if they were infected by a 

disease bcause they may be and you don´t know it.” (Mullins, 2009, s. 314). 

 

Sjuksköterskans patientnära arbete samt arbete i enlighet med riktlinjer leder till lika vård 

och villkor för alla samt att sjuksköterskan känner en trygghet i sin profession (Bianco, Bova, 

Nobile, Pileggi & Pavia, 2013; Hodgson, 2006; Mullins, 2009). En sjuksköterska uttryckte: 

 

“...As long I follow procedure, I don´t see that there is a problem, and I don´t 

see it as any diffrent from anything else.”(Hodgson, 2006, s. 287). 

 

Frazer et al. (2011a) skriver att 95,6% (n=550) respektive 83,4% (n=549) av sjuksköterskorna 

anser att omvårdnaden av patienter med blodburen smitta är en del av sjuksköterskans 

profession, samt att dem har en central och viktig roll i vårdandet av denna patientgrupp.  

 

Negativa attityder 
Attityder som ansågs vara negativa sågs i majoriteten av samtliga artiklar, dock var det ett 

fåtal av deltagarna som uttryckte dessa attityder och vårdandet påverkades negativt, då 

dessa sjuksköterskor undvek omhändertagandet av patienter med blodburen smitta (Brener, 

Hippel et al., 2007; Frazer et al., 2011a; Hamama et al., 2014; Hogdson, 2006; Richmond et al., 

2007; Suominen et al., 2010; Välimäki et al., 2008; Wada, Smith & Ishmaru, 2016). I en studie 

av Akgun Kostak, Unsar, Kurt & Erol (2012) framfördes att större delen av sjuksköterskorna i 
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studien visade på negativa attityder jämfört med dem som visade positiva. Dessa negativa 

attityder påverkade viljan att vårda patienter med blodburen smitta.  

 

Till skillnad från ovanstående resultat är de inte enbart positiva attityder som påverkas 

beroende på smittexponering. Det förekom även negativa attityder i form av stigmatisering, 

genom fördomar till injicerande missbrukare, homosexuella samt mödrar med blodburen 

smitta (Andrewin et al., 2008; Farley, Hayat, Murphy, Sheridan-Malone, Anderson & Mark, 

2014; Hodgson, 2006; Richmond et al., 2007; Souminen et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna hade en stark önskan om införandet av rutiner, där samtliga patienter 

testas för blodburen smitta, detta för att skapa en trygghet när vården utförs samt minimera 

smittspridning (Andrewin et al., 2008; Bianco et al., 2013; Frazer et al., 2011a). I studien av 

Bianco et al. (2013) framkom det att 70 % (n=326) ansåg att isolering av patienter med 

blodburen smitta var nödvändigt för sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. Frazer et al. 

(2011a) skriver att sjuksköterskor även har en önskan om att själva få möjlighet till screening 

för eventuell blodburen smitta, då de känner en stark oro för exponering. Andrewin et al. 

(2008) belyser att 22 % (n=230) av sjuksköterskedeltagare i studien har diskriminerat 

patienterna genom att bryta sekretessen, samt att vid flertal tillfällen diskuterat patientfall 

samt avslöja diagnos till en obehörig kollega. I samma studie framgår det att sjuksköterskor 

genomfört screening av patienter utan deras samtycke, detta för att dem själva ska känna 

tillfredställelse i omvårdnaden och veta hur de ska förhålla sig till patienterna.  En 

sjuksköterska sa: 

 

“At the end of the day people are people, and [patients with HIV] are one of the 

groups who are unfairly treated and have been for years.” (Hogdson, 2006, s. 

287).  

 

Inverkande faktorer till attityderna 
I kategorin Inverkande faktorer till attityderna redovisas vilka faktorer som påverkade de 

positiva respektive negativa attityderna hos sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med 

blodburen smitta. Underkategorierna är: demografi hos sjuksköterskan, rädsla för smittexponering 

samt kunskapsnivå.  
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Demografi hos sjuksköterskan 
Attityderna samt viljan att vårda patienter med blodburen smitta påverkades ofta utifrån 

sjuksköterskans ålder, kön samt civil status (Akgun Kostak et al., 2012; Välimäki et al., 2008). 

I en studie av Hamama et al.(2014) utförd på endast kvinnliga sjuksköterskor framkom det 

att de som vårdade patienter med blodburen smitta ofta var yngre än 40 år. I en annan studie 

av Frazer et al. (2011a) påvisas det att1 sjuksköterskor som frekvent vårdar denna 

patientgrupp var mellan 25-45 år samt att dessa hade en generellt positivare attityd jämför 

med sjuksköterskor som var över 45 år. I de kvantitativa och kvalitativa artiklarna är 

majoriteten av deltagarna kvinnliga sjuksköterskor (Andrewin et al., 2008; Bianco et al., 2013; 

Brener et al., 2007; Farley et al., 2014; Hamama et al., 2014; Hodgson, 2006; Hughes, 2011; 

Kagan et al., 2009; Richmond et al., 2007; Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016). Dock visas 

det att manliga sjuksköterskor har en högre vilja att omhänderta patienter med blodburen 

smitta (Andrewin et al., 2008; Välimäki et al., 2008). Det har även framförts att civil status hos 

sjuksköterskan påverkade attityden, ensamstående och de sjuksköterskor utan barn hade 

betydligt positivare attityder jämfört med dem som var gifta samt dem som levde i en 

familjerelation med barn (Akgun Kostak et al., 2012; Suominen et al., 2010; Välimäki et al., 

2008).  

 

Rädsla för smittexponering 
Många sjuksköterskor bar på en rädsla för smittexponering vid den dagliga kontakten med 

patienter som hade blodburen smitta, vilket påverkade ambitionen att vårda denna 

patientgrupp (Akgun Kostak et al., 2012; Bianco et al., 2013; Frazer et al., 2011a; Mullins, 

2009; Richmond et al., 2007; Wada et al., 2016). Därför tillämpades försiktighetsåtgärder 

noggrant i flertal vårdsituationer, detta medförde att sjuksköterskorna kände större trygghet 

i omvårdnaden samt bidrog till en positivare attityd (Bianco et al., 2013; Frazer et al., 2011a; 

Mullins, 2009; Richmond et al., 2007). Dock vittnar studien av Frazer et al. (2011a) att 45 % 

(n=560) av sjuksköterskorna som använde försiktighetsåtgärderna var extra varsamma vid 

kontakt med bärare av blodburen smitta. Wada et al. (2016) beskriver att 55 % (n=992) av 

sjuksköterskor var skeptiska till försiktighetsåtgärderna då de ansåg att dessa inte gav ett 

tillräckligt skydd för exponering, vilket då skapade en rädsla. Richmond et al. (2007) 

påvisade att det fanns diskriminerande attityder till injicerande missbrukare, som att dessa 

personer är starkt förknippad med blodburen smitta och manipulativa beteenden, vilket 
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medförde en rädsla bland sjuksköterskorna, samt en ovilja i omvårdnaden av dessa 

patienter. En sjuksköterska sa: 

 

“I don´t know a lot about hep C and therefore I am scared of it. I would like 

some education about it so I would be more confident when caring for patients 

with hep C.” (Richmond et al., 2007, s. 629). 

 

Kunskapsnivå 
Det fanns en skillnad i kunskapen kring sjukdomarna som ingår i blodburen smitta, där Hiv 

kunskapen var högre jämfört med kunskapsnivån kring hepatit B- och C- virus. Dock hade 

sjuksköterskan en bredare kunskap om hepatit B- än C- virus (Kagan et al., 2009). 

Kunskapsnivån om blodburen smitta var allmänt hög bland sjuksköterskorna, dock fanns 

det fåtal brister gällande smittspridning, sjukdomsförlopp samt att kunskapsnivån varierade 

beroende på ålder, erfarenhet och utbildning hos sjuksköterskorna. Generellt sätt ses 

samband mellan kunskapsnivå, attityder samt viljan att omhänderta denna patientgrupp 

(Andrewin et al., 2008; Brener et al., 2007; Bianco et al., 2013; Farley et al., 2014; Frazer et al., 

2011a; Frazer et al., 2011b; Hamama et al., 2014; Hughes, 2011; Kagan et al., 2009; Richmond 

et al., 2007; Souminen et al., 2010). Sjuksköterskor mellan 25-50 år hade en högre kunskap om 

blodburen smitta jämfört med andra sjuksköterskor. Kunskapen medförde mer positiv 

attityder samt en ökad vilja att vårda patienter med blodburen smitta (Frazer et al., 2011b; 

Richmond et al., 2007; Souminen et al., 2010). 

 

Sjuksköterskor som hade erfarenhet antingen privat eller genom tidigare vård av patienter 

med blodburen smitta, hade väsentligt högre kunskaper medan dem som hade längre 

arbetslivserfarenhet visade på sämre kunskaper (Bianco et al., 2013; Frazer et al., 2011b; 

Kagan et al., 2009; Souminen et al., 2010). För att få mer kunskap om blodburen smitta 

samråder många sjuksköterskor med kollegor samt underrättar sig genom att fördjupa sig i 

patientjournaler och facktidskrifter. Många av sjuksköterskorna var benägna att få mer 

kunskap om blodburen smitta och flertalet uttryckte en önskan om mer utbildning (Frazer et 

al., 2011b; Richmond et al., 2007). I en studie av Souminen et al. (2010) framkom en 

signifikant kunskapsskillnad bland sjuksköterskor mellan länderna, samt att högre och 

längre utbildning genererar ökad kunskap medan längre arbetslivserfarenhet tenderar till 

lägre kunskap om blodburen smitta.    
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En övervägande majoritet av sjuksköterskorna, 67 % (n=560), som arbetade i primärvården 

samt inom missbruksvård ansåg sig ha otillräckliga kunskaper och färdigheter för att på ett 

effektivt och säkert sätt omhänderta patienter med blodburen smitta (Frazer et al., 2011b). 

Kunskapsbristen om blodburen smitta i samhället har en negativ inverkan på 

sjuksköterskornas attityder till att vårda denna patientgrupp (Hodgson, 2006). 

Sjuksköterskor menar att det fanns ett stort utbildningsbehov inom området, både i 

professionen och i samhället, utbildning leder till en högre kunskap, en högre vilja att vårda 

samt en färdighet i omvårdnaden av denna patientgrupp (Mullins, 2009). En sjuksköterska 

sa: 

“In the community I practice in, HIV/AIDS patients are few compared to many 

communites; how ever I would like to have more education in the event I need 

to know.” (Mullins, 2009, s. 315). 

 

Dock motsätts detta i en studie av Kagan et al. (2009) som menar att utbildning gällande 

blodburen smitta samt en högre kunskap bland sjuksköterskorna, inte medförde en ökad 

vilja att vårda dessa patienter.  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Examensarbetets valda metod var litteraturöversikt, Polit och Beck (2012, s. 97) råder att 

framställandet av en litteraturöversikt ska likna verkställandet vid en kvantitativ studie. 

Detta genom att använda ett tillvägagångssätt som är effektivt för att underlätta insamling 

av data och en bred strategi där kreativt tänkande är betydelsefullt vid val av sökord. 

 

Då litteraturöversiktens syfte tog form var grundtanken att belysa sjuksköterskans 

förhållningssätt till patienter med blodburen smitta, men då detta sökord gav träffar som till 

mestadels berörde försiktighetsåtgärder och riktlinjer, valdes istället sökordet attityder, då 

det var detta båda författarna ville studera. Frågeställningen som hör till syftet skapades för 

att få en djupare förståelse kring vad attityderna grundar sig i. Sökningar utöver de artiklar 

som presenteras i tabell 1 har utförts, dessa sökningar gjordes med Mesh- termer, dock gav 

dessa irrelevanta samt få träffar och därför användes fritextsökningar i PubMed. Även 

fritextsökningarna innebar artikelträffar som ansågs oväsentliga men då sökningen gav en 

majoritet av relevanta artiklar valdes detta tillvägagångssätt. En publikationsgräns på fem år 

sattes till en början, detta för att litteraturöversikten skulle ha en hög kongruens samt spegla 
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nutid. Slutligen valdes avgränsningen 10 år för att kunna inkludera artiklar som 

överensstämmer med litteraturöversiktens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. 

Trots detta hade det varit intressant om ingen publikationsgräns hade tillämpats, för att få ett 

bredare perspektiv på hur attityderna förändrats över tid. Utgångspunkten för 

litteraturöversikten var att belysa svenska sjuksköterskors attityder, men då det inte fanns 

svenska artiklar som uppfyllde litteraturöversiktens inklusionskriterier, valdes 

inklusionskriteriumet västerländska förhållanden, då detta skapar tillämpbarhet för svenska 

sjuksköterskor. Dock kan detta ses som en svaghet då litteraturöversiktens samstämmighet 

blir låg globalt sätt. I denna litteraturöversikt har enstaka sjukdomar som tillhör blodburen 

smitta exkluderas och istället har utgångspunkten vart de tre största grupperna inom 

blodburen smitta som är hepatit B-, och C- virus samt Hiv. En annan brist i 

litteraturöversikten är att den till största del är baseras på hepatit C och Hiv, då endast två 

resultatartiklar innefattar hepatit B. Detta kan medföra ett snedvridet resultat i 

sjuksköterskans attityder till patienter med blodburen smitta.  

 

Både artiklar av kvantitativ och kvalitativ metod valdes att ingå i denna litteraturöversikt, 

detta gjordes för att maximera de olika styrkorna inom vardera ansat genom att få gruppens 

perspektiv respektive den enskildes. Men också för att kvantitativa artiklar ger en mer bredd 

medan kvalitativa ger mer djup, därför kompletterar dessa varandra och stärker metodvalet 

i litteraturöversikten. Dock inkluderades enbart två kvalitativa artiklar, då resterande som 

hittades inte uppfyllde litteraturöversiktens inklusionskriterier, samt att majoriteten artiklar 

inom artikelsökningarna var av kvantitativ ansats. 18 stycken artiklar valdes ut och efter 

granskningen med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall återstod 16 stycken artiklar 

som uppfyllde grad I och grad II enligt mallen. Två artiklar graderades till grad III och 

valdes då att exkluderas då detta var ett av exklusionskriteriumena. Varför bara 16 stycken 

artiklar formade resultatet grundar sig i att de fallit bort artiklar tidigare i urvalsprocessen 

samt för att de utvalda artiklarna kunde ge svar på litteraturöversiktens syfte samt 

frågeställning. Urvalsprocessens har som tidigare nämnts utförts i fyra steg, där samtliga 

steg förutom steg tre utfördes tillsammans. Valet kring detta kändes som ett bra upplägg, då 

båda författarna fick vara delaktiga i urvalet av relevanta artiklar, som båda tyckte var 

förenligt med litteraturstudiens syfte, samt att det kunde föras en diskussion om vilken nivå 

artiklarna låg på enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, detta för att inte få en 
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missvisande kvalitet på de olika artiklarna. Det tredje steget genomfördes var för sig, 

oberoende av varandra, för att optimera uppkomsten av fynd i respektive artikel. Detta 

bidrog även till att båda författarna fick inblick i vardera artikel som senare underlättade vid 

analysprocessen. En brist hos flertalet av artiklarna var att dem hade stora bortfall, dessa 

bedömdes ändå relevanta för litteraturöversiktens resultat då dem innehöll väsentlig 

information, samt att antalet deltagare ansågs som tillfredställande i förhållande till 

studiernas metodval. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans attityder i omvårdnaden 

av patienter med blodburen smitta. Resultatet påvisade att det förekom både positiva och 

negativa attityder till denna patientgrupp, där majoriteten av sjuksköterskorna hade positiva 

attityder. Det fanns ett flertal olika faktorer som påverkade de attityder som förekom, samt 

att dessa var betydelsefulla för omvårdnaden, då det visades ett starkt samband mellan 

attityderna och viljan att vårda.  

 

Majoriteten artiklar som formar resultatet hade liknande resultat som visade på samma eller 

liknande attityder samt orsakande faktorer. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 110) 

menar att trovärdigheten i den sammanställda litteraturöversikten ökar då de inkluderade 

studiernas resultat pekar åt samma håll, även om de är utförda i olika länder, av olika 

forskargrupper eller med olika undersökningsgrupper. 

 

Resultatet visade att diskriminerande och undvikande attityder förekom hos en del 

sjuksköterskor, där lagar undgick att följas till följd av de fördomar samt rädslan som 

förekom till patienter med blodburen smitta. Ett samband ses mellan de avvikande 

beteenden som förekom och vårdens kvalitet. I samhället förekommer stigmatiserande 

attityder till personer med blodburen smitta, detta kan leda till att dessa individer känner sig 

kränka och inte accepterade, därför är det viktigt att denna patientgrupp blir accepterade 

inom hälso- och sjukvården samt får vård på lika villkor. McCann (1997) skriver att 

sjuksköterskan måste se bortom sina dömande attityder och acceptera den enskilda 

människan som hon är för att på bästa möjliga sätt kunna ge omvårdnad till patienter med 

blodburen smitta. Även Travelbee (1971, s.140) skriver att sjuksköterskan bör ha insikt i hur 
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sina stereotypa uppfattningar påverkar hennes syn på patienten, detta för att kunna bortse 

dessa uppfattningar och därmed se den unika individen. I resultatet konstaterades även att 

sjuksköterskorna generellt var positiva till vårdandet av patienter med blodburen smitta, då 

det ansågs viktigt att vårda alla människor på lika villkor samt att vårdkvalité och respekt 

ska tillgodoses vid bemötandet. Detta är viktigt för att ingen diskriminering och 

särbehandling ska ske utav patienterna, något som även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763, 2§) understryker. Detta motsägs i tidigare studier där patienter med blodburen 

smitta upplevde en fördomsfull attityd hos sjukvårdspersonalen där okunskap kring 

sjukdomarna fanns. Patienterna uppfattade bemötandet som dömande då många inom 

hälso- och sjukvården hade stereotypa antaganden och förknippade denna patientgrupp 

med injicerande missbruk. Det framkom även att patienterna med blodburen smitta kände 

mindre stöd av personalen samt att deras uppfattning var att de behandlades utifrån 

sjukdom och inte som en människa med en sjukdom (Surlis & Hyde, 2001; Sgorbini, O´Brien 

& Jackson, 2009).  

 

Empati är en stor och viktig del i sjuksköterskeprofessionen då det är av betydelse att kunna 

känna med andra människor, särskilt när de befinner sig i svåra skeden i livet, vilket 

människan många gånger gör med eller utan sjukdom. Människor som befinner sig i svåra 

situationer behöver ofta få olika former av stöd för att kunna hantera sin livssituation, i 

vårdsammanhang har sjuksköterskan en central och viktigt roll gällande detta. För att kunna 

bemöta människan i hennes situation behövs empati, detta för att förstå vad den enskilda 

individen känner samt för att skapa ett bra omhändertagande. Resultatet tyder på att 

sjuksköterskans empati för patienter med blodburen smitta varierade beroende på vilken 

smittexponering som förekommit, detta påverkar omvårdnaden eftersom sjuksköterskan då 

gör skillnad på patienterna.  

 

Travelbee (1971, s. 136-138, 142-143) menar att empati är en förmåga som sjuksköterskan bör 

ha för att kunna visa förståelse för individens olika känslor, utan att lägga några värderingar 

i detta. Empati byggs upp genom erfarenheter, både från livet och från de människor som 

sjuksköterskan möter i sitt yrke. Empati och sympati har starka sammankopplingar, sympati 

är något som utvecklas efter att sjuksköterskan känt empati för patienten samt är 

sjuksköterskans sätt att visa intresse och engagemang för patienten. Slutligen genom ord, 
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handling och visad kunskap samt en vilja att omhänderta patienten utvecklas en etablerad 

kontakt men också en förståelse mellan sjuksköterskan och patienten (a.a., s.142).  

 

Resultatet vittnade om att äldre sjuksköterskor vårdade patienter med blodburen smitta i 

mindre utsträckning än andra, samt att dessa har en lägre kunskapsnivå. Utifrån sambandet 

i resultatet mellan kunskapsnivå, attityder och vilja att vårda, kan detta tolkas som att de 

äldre sjuksköterskorna hade mindre vilja att vårda denna patientgrupp. En tolkning är att 

genom erfarenhet skapas kunskap, vilket motsätter resultatet, då de äldre sjuksköterskorna 

kanske hade en längre arbetserfarenhet och därmed en kunskap som medför en högre vilja 

att vårda. En ytterligare fundering är att forskningen om blodburen smitta har bidragit till 

mer kunskaper samt att i dagens läge kan bättre förebyggande- och behandling ges jämfört 

med tidigare, och att detta kan ha inverkan på yngre sjuksköterskors positivare syn på 

patienter med blodburen smitta. Watkins och Gray (2006) beskriver att vid epidemiperioden 

av Hiv stod sjuksköterskans profession inför en stor utmaning vid omhändertagandet av 

Hiv-positiva patienter, då detta krävde stort ansvar samt kunskap eftersom 

smittexponeringen var hög och kunskapsnivån låg. En eftertanke kring detta är då om äldre 

sjuksköterskor har en snedvriden syn på grund av sjukdomens historia, som inte den yngre 

generationen har upplevt i samma utsträckning. 

 

En parallell mellan Travelbees omvårdnadsteori och litteraturöversiktens resultat kan dras 

genom att de sjuksköterskor med negativ attityd aldrig fick någon chans att etablera någon 

kontakt till patienter med blodburen smitta då viljan att vårda var liten. 

Resultatet tyder på att högre kunskaper om sjukdomen medförde en större vilja hos 

sjuksköterskan att omhänderta patienter med blodburen smitta. Dock motsätts även detta i 

resultatet, då det framkom att sjuksköterskor med högre kunskap inte hade mer vilja att 

omhänderta denna patientgrupp. Dessa två konstateranden är motsägelsefulla samt 

svårtolkade, och kan tänkas bero på att kunskapen om sjukdomarna medför en rädsla då 

insikten att botemedel inte finns, samt att sjukdomarna kan utveckla andra svåra 

följdsjukdomar. En annan tanke är att sjuksköterskan samt även andra människor har en 

rädsla att smittas, på grund av att själv bli behandlad annorlunda samt mötas av negativa 

attityder och stigmatisering.  
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Resultatet framförde också olika faktorer som inverkade på sjuksköterskans attityder, en av 

dessa var kunskap som visar på kunskapsskillnader mellan olika länder. En tolkning av 

detta är att förekomsten av blodburen smitta varierar globalt. I samband med den ökade 

immigration till Sverige finns det en högre risk att frekvensen av blodburen smitta ökar i 

vården, vilket ställer större krav på sjukvården och medför en utmaning för sjuksköterskans 

kompetens. Detta stärker Ekblad, Marttila & Emilsson (2000) som menar att Sverige under 

decennier har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle och därmed ökat kravet på hälso- 

och sjukvården.  

 

Slutsats 
Sjuksköterskans attityder i omvårdnaden av patienter med blodburen smitta varierade, där 

resultatet vittnar om att det förekom både positiva som negativa attityder, samt att dessa 

påverkas utifrån en rad olika faktorer. En av de största faktorerna som bidrog till attityderna 

var kunskap. Demografi hos sjuksköterskan och rädsla för smittexponering var ytterligare 

två faktorer, där kunskapsnivån låg tillgrund för rädsla och viljan att vårda denna patient 

grupp. Till följd av detta anses det oerhört viktigt att kunskapen kring blodburen smitta blir 

bättre hos sjuksköterskorna då detta påverkar omvårdnaden, samt möjliggör grunden lika 

vård till alla. Kontinuerlig utbildning kring blodburen smitta bör erbjudas till alla inom 

hälso- och sjukvården, för förberedelse inför omhändertagandet av denna patientgrupp och 

därmed främja omvårdnaden. Utbildning inom detta område är av stor vikt för samtliga, 

dock framförallt för de sjuksköterskor som i mindre utsträckningen kommer i kontakt med 

dessa patienter. Sjuksköterskan står även inför ett eget ansvar att ständigt uppdatera sina 

egna kunskaper om blodburen smitta. En ökad kunskap samt att behandla alla lika kan 

medföra att fördomar samt stigmatisering av denna patientgrupp elimineras. Utbildning kan 

vara ett steg i rätt riktning om en generellt bättre attityd till patienter med blodburen smitta, 

dock krävs ytterligare forskning om hur sjuksköterskan samt övrig vårdpersonal på bästa 

sätt kan förbereda sig inför omvårdnaden och därmed känna en vilja att vårda dessa 

patienter. Med detta examensarbete finns en förhoppning om att sjuksköterskan ska förstå 

vilka attityder som förekommer mot patienter med blodburen smitta, samt att kunna se till 

sig själv och få självinsikt om sina medvetna samt omedvetna attityder till denna 

patientgrupp. Detta kan på så vis skapa en möjlighet att hantera dessa attityder vid mötet 

med patienten samt möjliggöra att diskriminering av denna patientgrupp förhindras.   
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smittspridning. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning. 

326st 

(ca 10%) 

Stata verison 11. 

 

 

Kunskapsnivån angående HCV smittspridningen 

varierade bland sjuksköterskorna. Kunskapen 

bidrog även till olika sorters attityder, beroende på 

vilka attityder som förekom påverkades dessa 

utifrån den evidensbaserad vård som tillämpades.   

 

70% 

 

Grad II 

Brener, 

Hippel & 

Kippax, 

2007 

Australien  

Att undersöka hälso- och 

sjukvårdspersonalens medvetna 

och omedvetna attityder mot HCV 

patienter.  

Kvantitativ. 

 

Enkätundersökning. 

60st 

(ej 

angivet) 

IAT (Implicit Association 

Test).  

 

Det förekom olika attityder beroende på arbetsplats, 

både medvetna och omedvetna. Sjuksköterskor hade 

en generell god inställning till denna patientgrupp, 

dock förekom även omedvetna negativa attityder.   

72%  

 

Grad II 

Farley, Hayat, 

Murphy, 

Sheidan-

Malone, 

Anderson & 

Mark,  

2014  

USA 

 

Att undersöka kunskap, attityder 

och praxis hos hälso- och 

sjukvårdspersonal som vårdar 

gravida kvinnor med HIV.  

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

 

Självadministrerand, 

webbaserad enkät. 

121st 

(57%)  

t-test, Kruskall – Wallis test. 

 

Sjuksköterskorna hade god kunskap om HIV dock 

bristande i epidemiologin, vilket också påverkar de 

attityder som finns, attityderna påverkades mycket 

av risken för smittoöverföringen till barn. 

70 % 

 

Grad II 

Frazer, 

Glacken, 

Coughlan, 

Staines & 

Daly, 

Att mäta och jämföra attityder mot 

HCV patienter hos 

primärvårdssjuksköterskor samt 

undersöka deras förhållningssätt. 

Kvantitaiv, 

tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning. 

560st 

(57%) 

SPSS version 12, ANOVA, 

regression analyses, t-test.  

 

 

Attityderna varierade hos sjuksköterskorna 

beroende på vart de arbetade, även 

förhållningssättet skiljde sig åt beroende på 

arbetsplats, kompetens och yrkeserfarenhet.  

 

85% 

 

Grad I 



 

 

 
 

2010a  

Irland  

Frazer, 

Glacken, 

Coughlan, 

Staines & 

Daly,  

2010b 

Irland 

Att mäta sjuksköterskors kunskap 

om HCV, jämföra dessa mellan 

olika arbetsgrupper samt 

undersöka möjlighet till HCV-

utbildning.  

Kvantitaiv, 

tvärsnittstudie. 

 

Enkätundersökning. 

560st 

(57%) 

SPSS version 12, ANOVA, 

regression analyses, t-test.  

 

 

Kunskapen om HCV skiftar beroende på 

sjuksköterskornas utbildning samt i vilken 

utsträckning de möter denna patientgrupp. Studien 

visar även att utbildning som ger kunskap och 

färdigheter ger en bättre patientvård.  

86% 

 

Grad I 

Hamama et 

al.,  

2014  

Ryssland  

Att jämföra sjuksköterskans 

arbetstillfredställande i 

förhållande till attityder som finns 

till människor med HIV/AIDS. 

Kvantitativ, 

tvärsnittssudie. 

 

Enkätundersökning. 

135st 

(11%) 

MANOVA. 

 

  

Sjuksköterskorna menade att det fanns ett samband 

mellan arbetstillfredsställelsen och attityder. Att visa 

patienterna empati ansågs som oerhört viktigt, dock 

kunde detta försvåras, i och med de attityder till 

Hiv/Aids som fanns.  

82% 

Grad I 

Hogdson, 

2006 

Stor- 

britannien 

Att undersöka hur vårdpersonal 

hänför sig till patienter med HIV, 

har arbetsplatsen någon inverkan 

samt synen på risk och säkerhet. 

Kvalitativ.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

observationer. 

53st  

(ej 

angivet). 

Etnografisk analys.   Faktorer till förhållningssättet påverkas av 

vårdpersonalens känslor och erfarenhet, men även 

av omgivningens syn på HIV. Deltagarna i studien 

antydde att arbetsmiljön även har stor inverkan på 

förhållningssättet.  

71% 

 

Grad II 

Hughes,  

2011 

USA 

Att utforska vilka kunskaper samt 

attityder som förekommer hos 

sjukvårdspersonal gällande 

HIV/AIDS bärande. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning.  

486st 

(53%) 

ANOVA, MANOVA, SPSS 

version 15, GLM, MCSDS, 

HIVKQ-45, Chi-square. 

Sjusköterskorna uppgav att de hade bra kunskap om 

hiv men att rädslan speglade de attityder som fanns.  

70% 

 

Grad II 

Kagan, 

Ovadia & 

Kaneti,  

2009 

Israel 

Att undersöka samband mellan 

sjuksköterskans kunskap (om 

Hiv/Aids, Hepatit B och C), 

professionellt förhållningssätt och 

försiktighetsrutiner.  

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär. 

180st  

(ej 

angivet)  

Cronbach alpha.  

 

  

Kunskaper kring de olika sjukdomarna varierade, 

och påverkade i sin tur förhållningssättet. 

Majoriteten av deltagarna undvek kontakt.  

Kunskapen påverkade dock inte 

försiktighetsåtgärderna, då sjuksköterskorna 

tillämpade de åtgärder som fanns i alla situationer.  

72%  

 

Grad II 

Mullins,  

2009 

USA   

 

 

 

 

Att undersöka landsbygds 

sjuksköterskors kännedom kring 

vårdandet av Aids-patienter.  

Kvalitativ, 

beskrivande studie.  

76st  

(63%)  

Kvalitativ innehållsanalys.  Sjuksköterskorna antydde att vårdandet av Aids 

patienter gav en hög arbetsbelastning och att de 

kände en oro samt rädsla inför vårdandet, då de var 

rädda för exponering.   

75%  

 

Grad II 

Richmond, 

Dunning & 

Desmond, 

2006 

Australien  

Att undersöka vårdpersonalens 

kunskap om hepatit c, attityder 

som finns, viljan att vårda och om 

personalen känner rädsla för dessa 

Kvantitativ,  

tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär.  

3404st  

(55%)  

ANOVA, SPSS version 11,5, 

Chi-square test.    

 

 

Studien visar att det finns samband mellan 

kunskaper och attityder hos vårdpersonal samt att 

okunskap kan ha en bidragande faktor till rädsla för 

vårdandet. 

72%  

 

Grad II 



 

 

 
 

patienter samt om riktlinjer finns 

för denna patientgrupp.  

 

Suominen et 

al.,  

2010  

Finland, 

Estland, 

Litauen  

Att beskriva och jämföra 

sjuksköterskans grundläggande 

kunskap och attityder till 

patientgruppen Hiv/Aids.  

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär. 

833st  

(18%) 

SPSS version 14, C2-test, t-

test, ANOVA, Mann-

Whitney U-test, Kruskall – 

Wallis test, Spearman test, 

post-hoc analyses.  

 

 

Mellan dessa länder förekommer skillnader i både 

kunskap och i viljan att vårda denna patientgrupp. 

Olika faktorer påverkade sjuksköterskornas 

attityder, exempelvis familjesituation och 

yrkeserfarenhet.  

77%  

 

Grad II 

Välimäki et 

al.,  

2008  

Finland, 

Estland, 

Litauen 

Att utforska sjuksköterskors 

attityder till Hiv/Aids vård med 

frågeställningarna:  

1) Finns det någon skillnad bland 

sjuksköterskornas vilja att ta hand 

denna patient grupp? 

2) Vilka faktorer påverkar viljan? 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

 

Enkätundersökning.  

601st 

(25%) 

SPSS version 11,5,  

Chi-square, Kolmogorov-

Smirnov test, Mann-

Whitney U-test, Kurskall - 

Wallis test, Spearman test.  

Medförande faktorer som påverkar viljan att vårda: 

ålder, kön, utbildning/profession, civiltillstånd, land 

och erfarenhet.  

75%  

 

Grad II 

Wada, Smith 

& Ishimaru, 

2016  

Japan  

Att granska personliga attityder 

hos sjuksköterskor samt ta reda på 

faktorer som kan påverka ovilja att 

omhänderta patienter med Hiv, 

Hepatit B och C.  

Kvantitativ ansats, 

tvärsnittsstudie.  

 

Enkätundersökning. 

992st  

(11%)  

SPSS version 20. 

 

  

I studien förekom både positiva och negativa 

attityder hos sjuksköterskorna, faktorer som 

påverkade detta var bland annat medvetandet om 

smittspridning, okunskap och egna värderingar.  

81%  

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


