
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Vårdpersonalens behov av kunskap vid 

vård av personer med vanliga blodsmittor 

- En litteraturöversikt 

 

Sofia Wadenvik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad GR (C), Vetenskapligt arbete 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15 

Termin/år: Termin 6 hösttermin, 2016 

Handledare: Ulla Näppä 

Examinator: Titti Melin Johansson 

Kurskod/registreringsnummer: OM018G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 



 
  

Abstrakt 
Bakgrund: Beroende av sin natur och smittväg associeras hiv, hepatit B (HBV) och hepatit C 

(HCV) ofta med fördomar, rädsla och stigmatiserande attityder, vilket kan utgöra hinder för 

att ge en god omvårdnad inom sjuk- och hälsovården. 

Syfte: Att via en litteraturöversikt beskriva kunskaper och attityder hos vårdpersonal 

gällande hiv, HBV och HCV.  

Metod: Via en systematisk litteraturöversikt analysera kunskaper och attityder hos 

vårdpersonal gällande blodsmitta. Tolv för området relevanta och aktuella artiklar utvaldes. 

Dessa granskades systematiskt och resultaten redovisades under skilda teman. 

Resultat: Goda kunskaper, specifik utbildning och praktiska erfarenheter var förenade med 

positiva attityder. 

Diskussion: Flera hinder måste passeras för att ge god omvårdnad till patienter med hiv, 

HBV och HCV. Exempel på sådana barriärer är okunskap, otillräcklig erfarenhet, 

stigmatisering med negativ kommunikation, socioekonomiska faktorer samt stress och 

utbrändhet bland vårdpersonal. 

Slutsats: Ökad kunskapsspridning om dessa tillstånd behövs och denna måste rikta sig mot 

samhället i stort och inte enbart specifika grupper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Aids, attityder, hepatit B, hepatit C, hiv, kunskaper 



 
  

Innehållsförteckning 
Ordlista .................................................................................................................................................. 1 

Introduktion .......................................................................................................................................... 2 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 2 

Lagstiftning ....................................................................................................................................... 3 

Vanliga blodsmittor i vården .......................................................................................................... 3 

Centrala begrepp .................................................................................................................................. 5 

Sjuksköterskan .................................................................................................................................. 5 

Vårdpersonal ..................................................................................................................................... 5 

Attityd ................................................................................................................................................ 5 

Teoretisk referensram .......................................................................................................................... 6 

Problemformulering ............................................................................................................................. 7 

Syfte ........................................................................................................................................................ 7 

Metod ..................................................................................................................................................... 7 

Design ................................................................................................................................................ 7 

Inklusions- och exklusionskriterier ................................................................................................ 7 

Litteratursökning .............................................................................................................................. 8 

Urval, relevansbedömning och granskning ................................................................................. 8 

Analys ................................................................................................................................................ 9 

Etiska överväganden ...................................................................................................................... 10 

Resultat ................................................................................................................................................ 10 

Betydelsen av utbildning ............................................................................................................... 11 

Betydelsen av personlig kontakt .................................................................................................. 12 

Betydelsen av ålder och tid i yrket ............................................................................................... 13 

Betydelsen av individuella och institutionella faktorer ............................................................ 14 

Diskussion ........................................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................................................................ 15 

Resultatdiskussion.......................................................................................................................... 17 

Utbildning.................................................................................................................................... 17 

Personlig kontakt ........................................................................................................................ 19 

Ålder och tid i yrket ................................................................................................................... 20 

Individuella och institutionella faktorer ................................................................................. 21 

Slutsats ................................................................................................................................................. 23 



 
  

Referenser ............................................................................................................................................ 24 

Bilaga I: Carlsson & Eimans reviderade bedömningsmall 

Bilaga II. Översikt av artiklar inkluderade i litteraturöversikten 

 

 



 

1 
 

Ordlista 
 

Aids = aquired immune deficiency syndrome 

BBP = bloodborne pathogens 

HBV = hepatit B-virus 

HCV = hepatit C-virus 

Hiv = humant immunbristvirus 

PLWHA = people living with HIV/AIDS 
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Introduktion 
Genom alla tiderna har sjukdomar, särskilt smittsamma sjukdomar, medfört oro, rädsla och 

fördomar. Immunbristsjukdomen aids, beskrevs första gången år 1981. Någon behandling 

fanns inte under 1980-talet utan sjukdomen ledde obönhörligen till död i svåra infektioner 

på grund av det försämrade immunförsvar som sjukdomen leder till (Fauci & Marston, 

2015).  

Otaliga är de berättelser från vården och samhället om hur svårt det var att sköta de 

patienter som drabbats av denna infektion och filmen ”Torka aldrig tårar utan handskar” av 

Jonas Gardell har mycket tydligt synliggjort denna problematik. Denna infektion är ett 

exempel på en sådan konfliktsituation i vården, där den egna oron och rädslan skall 

balansera mot kravet att ge en god och likvärdig vård. Denna inbyggda rädsla att smittas av 

en livshotande sjukdom kan medföra att vårdpersonal undviker kontakt samt har ett 

annorlunda, stigmatiserande förhållningssätt till sådana patienter, t.ex. överdrivna 

skyddsåtgärder, undvika att ta kontakt och att inte vilja vårda, etc. De infektiösa hepatiterna 

utgör andra tillstånd som kan smitta via blod och kroppsvätskor och där samma problematik 

råder.  

HBV, HCV och hiv är ett globalt hälsoproblem och ökad förståelse för vårt förhållningssätt i 

en sådan vårdsituation är angelägen (Blondell, Kitter, Griffin & Durham, 2015; Valimaki, 

Suominen, & Peate, 1998). I dagens samhälle sker ett ökat resande mellan olika världsdelar, 

både i arbetet och på fritiden. Samtidigt sker stora befolkningsomflyttningar till följd av krig 

och oro. Detta medför att sjukdomar som tidigare var ovanliga hos oss kommer att bli mer 

vanliga. Risken för smittspridning kommer att öka och nya befolkningsgrupper kommer att 

drabbas.  

Bakgrund 
Vanable, Carey, Blair och Littlewood (2006) beskrev att patienter med hiv upplevde att deras 

liv påverkades negativt om personer i omgivningen hade kännedom om smittan. Vidare 

upplevde patienterna att de blev behandlade sämre inom vården och att kontakt med dem 

ofta undveks. Även deras sociala situation blev isolerad och det förekom att de inte blev 

bjudna till olika event.  
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Lagstiftning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS:1982:763) är en viktig del av sjuksköterskans arbete att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagen betonar även 

vikten av att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde. 

Infektionssjukdomar som är allvarliga och som lätt kan spridas vidare definieras som 

allmänfarliga sjukdomar. Den svenska Smittskyddslagstiftningen finns för att skydda 

allmänheten samt för att förhindra att smittan sprids vidare. Smittspårning, som regleras i 

Smittskyddslagen, är en viktig del i det förebyggande arbetet vid smittsamma sjukdomar 

(SFS:2004:168). 

Vanliga blodburna sjukdomar är hiv, HBV och HCV. Dessa sjukdomar tillhör gruppen 

allmänfarliga sjukdomar som regleras i Smittskyddslagstiftningen (2004:168). Blod, sekret, 

sårvätska, nålstick och andra vassa föremål kan utsätta vårdpersonal för risk att smittas av 

dessa BBP. Sjuksköterskeyrket, såväl som andra vårdyrken, innebär en risk att exponeras för 

BBP. 

Vanliga blodsmittor i vården 

Den förvärvade immunbristsjukdomen aids som följer på hiv-infektionen beskrevs första 

gången hos homosexuella i New York och Los Angeles år 1981 och i Sverige sågs de första 

fallen år 1982 (Gottlieb et al., 1981). Forskaren Luc Montagnier var den förste som upptäckte 

och beskrev hiv-viruset år 1983 (Montagnier, 2010). Senare tids forskning har visat att viruset 

sannolikt har sitt ursprung i Västafrika och att den första spridningen bland människor 

skedde i Kongo/Kinshasa på 1920-talet (Faria et al., 2014). Det har spekulerats i att detta 

virus först uppstod bland afrikanska schimpanser för att sedan sprida sig till människa 

(Rupp, Ambata, Narat & Giles-Vernick, 2016).  

Hiv-viruset kan överföras med blod, sperma och slidsekret. Sjukdomen kan därför överföras 

vid oskyddade samlag, både analt, vaginalt och oralt. Vidare kan en kvinna överföra det till 

barnet under graviditeten och förlossningen. Återanvändning av kanyler, blodtransfusioner, 

organdonationer och spermadonationer är andra smittkällor. Risken att få hiv är störst om 

man får transfusion med smittat blod eller om mamman till ett barn är smittad. 

Inkubationstiden för sjukdomen är lång och det kan gå många år innan symtom på 
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sjukdomen uppstår (Cohn, 1987; Friedland & Klein, 1987; Julander & Bergdahl, 1987). Det 

går ännu inte att vacciner mot denna sjukdom (Barre-Sinoussi, Ross & Delfraissy, 2013). Med 

modern behandling, s.k. bromsmediciner, kan nivån av viruset minskas till en sådan låg nivå 

att immunsystemet inte förstörs (Fauci & Marston, 2015). Denna behandling minskar även 

smittsamheten påtagligt. Hiv omfattas av Smittskyddslagen i Sverige (SFS:2004:168). 

Doyal (2014) beskrev vilka konsekvenser hiv/aids har haft för individer och samhälle. För att 

minska spridningen av sjukdomen är förebyggande åtgärder mycket viktiga. Inom 

sjukvården är det idag en självklarhet att alla läkemedel som utgår från blod testas för denna 

infektion och att engångssprutor och kanyler inte skall återanvändas. 

För den breda allmänheten är det viktig att sprida kunskap om hur sjukdomen sprids och 

vad som kan göras för att minska risken för denna infektion, t.ex. använda kondom vid 

samlag med okänd partner och att inte dela sprutor om man är injektionsmissbrukare. För 

vårdpersonal är det även viktigt att följa de rekommendationer om vårdrutiner, samt att få 

och ge återkommande information om sjukdomen, smittoriskerna och gällande vårdrutiner 

vid misstanke om blodburen smitta. Sådan information avdramatiserar situationen och gör 

det möjligt för personalen att vårda en sådan patient på ett omtänksamt och respektfullt sätt. 

Virusinfektionerna HBV och HCV är två andra blodsmittor. De kan ge en allvarlig 

inflammation i levern. Cirka 240 miljoner människor är smittade av HBV och mer än 780 000 

människor dör varje år på grund av komplikationer till följd av HBV (WHO 2016a; Naghavi, 

2015; Ott, Stevens, Groeger & Wiersma, 2012; Schweitzer, Horn, Mikolajczyk, Krause & Ott, 

2015). Hos ca 10 % blir infektionen kronisk. Symtomen vid kronisk HBV infektion är få men 

på sikt kan den leda till skrumplever och levercancer. HBV smittar via blod och 

kroppsvätskor. Intravenöst drogmissbruk och oskyddat sex är de vanligaste smittvägarna 

idag. Vaccination mot HBV ger ett bra skydd mot sjukdomen. Det finns även mediciner mot 

denna infektion. Som för hiv anses förebyggande åtgärder vara de viktigaste, t.ex. 

vaccinationer av riskpopulationer, testning av blodprodukter och organ för transplantation, 

samt allmänna försiktighetsåtgärder på vårdavdelningar (WHO 2016a).  

Globalt beräknas cirka 130 - 150 miljoner människor bära på en kronisk HCV-infektion 

(Gravitz, 2011; Webster, Klenerman & Dusheiko, 2015). Uppskattningsvis dör varje år 700 

000 människor på grund av HCV-relaterade sjukdomar (WHO 2016b). HCV-infektionen ger 
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många gånger mycket lite symtom men kan, liksom kronisk HBV-infektion, på sikt leda till 

skrumplever och levercancer. Detta virus smittas huvudsakligen via blod, t.ex. 

blodtransfusioner och andra blodprodukter. Drogmissbruk och smittade sprutor är den 

vanligaste smittvägen i industrialiserade länder (WHO 2016b). Merparten av de som smittas 

utvecklar en kronisk infektion. Upptäcks denna infektion i tid kan man hos de flesta bota 

infektionen med moderna läkemedel (Webster et al., 2015).  

Centrala begrepp 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterskor har fyra fundamentala ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Inbyggt i sjuksköterskans uppgifter är att visa respekt 

för mänskliga rättigheter, inkluderande kulturella rättigheter, rättigheter till liv och valfrihet, 

för värdighet och att bli behandlad med respekt. Sjuksköterskans arbete är respektfullt och 

inte hindrat av hänsynstagande till ålder, hudfärg, trosbekännelse, kultur, handikapp eller 

sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politik, ras eller socialt status (International 

council of Nurses, 2012).  

Vårdpersonal  

Män eller kvinnor som tillhandahåller hälso- och sjukvård, endera som individuell utövare 

eller som anställd på institution för hälso- och sjukvård, med eller utan professionell 

utbildning, med eller utan övervakning av offentlig myndigheter (United States: congress, 

1976). I föreliggande litteraturöversikt har sjuksköterskestuderande inkluderats i gruppen 

vårdpersonal.  

Attityd  

Begreppet attityd definieras enligt Nationalencyklopedin (NE u.å.): 

Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd vanligen för en 

varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck 

i att man är för eller emot något (ett attitydobjekt). I stort sett blir de flesta företeelser i 

samhällslivet föremål för attityder. Det kan vara abstrakta objekt som jämställdhet, 

idrott, religion. Det kan också vara specifika beteenden som att använda tandkrämen 

X. Föremålet för en attityd kan vara en person – även den egna personen – och då ofta 

i en social roll, t.ex. som mor, lärare eller riksdagsman. 
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Teoretisk referensram  
Infektionssjukdomarna hiv, HBV och HCV är ofta associerade med stereotypa beteenden och 

negativa attityder, vilket kan skapa en barriär för mellanmänsklig kommunikation. Joyce 

Travelbee fokuserade på omvårdnaden som en mellanmänsklig interaktion.  Författaren har 

därför valt att använda Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram. 

Travelbee delar in hälsa i två kategorier, subjektiv och objektiv. Den subjektiva hälsan är ett 

individuellt definierat tillstånd av välbefinnande baserat på det självskattade fysiska, 

emotionella och andliga tillståndet. Objektiv hälsa är frånvaro av påvisbar sjukdom eller 

handikapp (Travelbee, 2001, s. 31-34).  

Enligt Travelbee är sjuksköterskans omvårdnad en interpersonell process där sjuksköterskan 

stöder en individ, familj, eller större samling individer i syfte att förebygga eller hantera 

situationer med sjukdom och lidande, och om möjligt att finna en mening med dessa 

(Travelbee, 2001, s.29).  

Den interpersonella relationsmodellen består av sju grundpelare: (i) lidande, fysisk eller 

mental, (ii) betydelsen, dvs. orsaken som den uppfattas av individen, (iii) omvårdnad, som 

avser att finna en mening/förklaring till sjukdom och lidande, (iv) hopp, dvs. tillförsikten, 

som kan tillföra något positivt till situationen, t.ex. andra kommer att finns där när så 

behövs, att kunna slutföra en viktig uppgift, etc. (v) kommunikation, sådan krävs för god 

omvårdnad, (vi) egenterapi, dvs. förmågan att medvetet använda den egna personligheten 

för att etablera partnerskap och struktur i omvårdnadsinterventionerna, vilket kräver 

sjuksköterskans fysiska och psykologiska närvaro, samt (vii) målriktad intellektuell 

närmande till patientens situation (Travelbee, 2001, s.98-158). Av detta följer att en god 

omvårdnad åstadkommes genom ett ömsesidigt förhållande mellan individer och startar 

med ett första möte för att sedan successivt utvecklas genom tillkomst av identitet, känslor, 

empati och sympati. Sjuksköterskan och patienten etablerar slutligen en god relation, 

partnerskap (Travelbee, 2001, s.186-218). För att uppnå detta mål krävs både rent medicinska 

kunskaper, liksom kunskaper om de psykologiska mekanismer, inklusive attityder, som styr 

skapandet av en god relation med en vårdtagare. 
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Problemformulering 

Bland vårdpersonal kan det finnas en rädsla att i arbetet smittas av en livshotande sjukdom. 

Denna oro och rädsla kan förorsaka en barriär mot att vårda individer som är potentiella 

smittbärare. Samtidigt kan denna rädsla leda till stigmatisering av denna patientgrupp. 

Tidigare vetenskapliga studier har visat på brister gällande kunskap rörande HBV, HCV och 

hiv och förekomsten av negativa attityder till individer med sådan sjukdom. Enligt 

Travelbees omvårdnadsteori kan oro och rädsla medföra en störning i den interpersonella 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten, både i det initiala mötet, vid skapandet av 

identitet samt vid etablerandet av empati, sympati och partnerskap med patienten 

(Travelbee, 2001, s.186-217). Härför är det av vikt att kartlägga de mekanismer som 

förorsakar denna rädsla, förändrade attityd och stigmatisering. När väl dessa mekanismer 

påvisats kan åtgärder vidtas som minskar denna rädsla och förändrade attityd. Sådana 

åtgärder kommer att leda till att patienter med HBV, HCV och hiv får en optimal, jämlik och 

respektfull vård.  

Syfte  

Att via en litteraturöversikt beskriva kunskaper och attityder hos vårdpersonal gällande hiv, 

HBV och HCV.  

Metod 

Design 

Det föreliggande arbetet är utformat som en litteraturöversikt, vilket innebär att en 

sammanfattning görs genom en kritisk granskande analys av redan publicerat material. 

Författaren har använt sig av primärkällor för att fånga alla detaljer i studierna (Polit & Beck, 

2012, s. 95). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklarna omfatta vårdpersonal som kan 

komma i kontakt med hiv, HBV och HCV. Artiklarna skulle vara aktuella och härför 

inkluderades endast artiklar som var publicerade mellan år 2006 - 2016. Artiklarna skulle 

även vara skrivna på svenska eller engelska, för att undvika felöversättning och 
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missförstånd. En modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär för 

kvantitativa och kvalitativa studier användes för att skatta artiklarnas vetenskaplighetsgrad 

(Bilaga 1). Modifieringen innebar att frågan om lungcancer i originalformulären ersattes med 

HBV, HCV och hiv. Dessa formulär graderar den vetenskapliga kvaliteten i tre nivåer, grad 

I-III, där grad I motsvarar den bästa kvaliteten. Artiklar med låg vetenskaplig tyngd, dvs. 

vetenskaplighetsgrad III, exkluderades. Artiklar som enbart utgick från primärvården 

exkluderades. Artiklar som inte hade inkluderat sjuksköterskor eller 

sjuksköterskestuderande exkluderades. Artiklar som inte hade något etiskt godkännande 

exkluderades.   

Litteratursökning  

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att identifiera vetenskapliga artiklar för 

litteraturöversikten. Cinahl täcker och visar artiklar från alla tidskrifter med temat hälsovård 

samt omvårdnad. PubMed är den största databasen inom områdena medicin, omvårdnad, 

biomedicin samt hälsovård (Polit & Beck, 2012, s.100-102). För att undvika bortfiltrering av 

relevanta artiklar gjordes sökningarna utan fulltext. Sökord, använd databas och 

sökresultatet är angivna i Tabell 1. 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Första steget i urvalsprocessen var att läsa artikelns titel för att bedöma relevansen. Föreföll 

artikelns titel relevant, utifrån litteraturöversiktens syfte, lästes abstraktet för att göra en 

noggrannare bedömning. Verkade abstraktet relevant utifrån syftet, lästes artikel i sin helhet 

för att göra en sista bedömning av relevansen. För att utesluta artiklar med låg vetenskaplig 

tyngd gjordes en avslutande granskning enligt Carlssons & Eimans (2003) 

bedömningsformulär, där artiklar av låg vetenskaplig tyngd exkluderades. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, utförd 2016-09-06. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

 

Antal valda 

efter läst 

titel 

Antal 

valda efter 

läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal 

inkluderade efter 

relevans-

bedömning och 

kvalitets-

granskning 

PubMed "Hepatitis" AND 

"Attitude" 

AND nurs* 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

95 19 9 2 1 

Cinahl "Nurse Attitudes" 

AND  "HIV 

Infections" 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

62 20 13 6 3 

PubMed "Hepatitis" AND 

"Prejudice" AND 

Nurs* 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

12 6 3 2 2 

Cinahl "Attitude of Health 

Personnel" AND 

"Nurse-Patient 

Relations" AND 

"HIV Infections" 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

2 1 1 1 1 

Cinahl "Nurse Attitudes" 

AND "HIV-

Infected Patients" 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

15 9 5 1 1 

Cinahl "Nurse Attitudes" 

AND  "HIV-

Infected Patients" 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

16 7 3 2 2 

Cinahl “Bloodborne 

pathogens” AND 

“Nursing 

knowledge” 

Published within 

10 years, Swedish 

& English 

9 3 1 1 1 

Manuell 

sökning 

      1 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna granskades 

enligt den fem-stegsprocess som Friberg (2012, s.127-129) beskrivit. I ett första steg lästes den 

valda artikeln ett flertal gånger för att få en övergripande förståelse för texten. I steg två 

identifierades nyckelfynd i de olika artiklarna och i steg tre sammanställdes varje artikels 

resultat. För att bilda tema urskildes likheter och skillnader mellan artiklarna i steg fyra. 



 

10 
 

Dessa teman presenterades och beskrevs i steg fem. När författaren till föreliggande 

litteraturöversikt analyserade de vetenskapliga artiklarna användes ett kodsystem. Då de 

vetenskapliga artiklarna lästes och viktiga fynd hittades, t.ex. negativa attityder, försågs det 

med ett nummer. Dessa nummer fördes upp på en lista, där varje nummer motsvarade ett 

visst fynd. Vid nästa genomläsning av artiklarna noterades dessa nummer i marginalen där 

fyndet fanns i text, tabell eller figur, för att öka sökbarhet och översikt. När samtliga artiklar 

markerats på detta sätt kunde skillnader och likheter mellan artiklarna hittas, och teman 

kunde bildas.  

Etiska överväganden 

Två etiska koder som skall följas i forskningssammanhang är Nürnbergskoden och 

Helsingforsdeklarationen. Även Belmont rapporten är viktig och bygger på tre grundstenar, 

nytta med studien, respekt för det mänskliga och rättvisa. Etiska koder finns för att skydda 

deltagarna från skada och att försäkra att deltagandet sker frivilligt och med samtyckte. 

Deltagarna ska även ha möjlighet att när som helst lämna en studie utan att behöva ange ett 

skäl till detta (Polit & Beck, 2012, s.150-152). 

De etiska koderna ska även skydda att deltagarna i en studie vad gäller integritet och 

självbestämmande. Konfidentialitet gäller under en forskningsstudies genomförande. En risk 

nytta bedömning skall göras för alla studier och den ligger till grund för om studien skall 

anses acceptabel. Alla forskningsstudier på människa och djur ska genomgå en granskning 

av etikprövningsnämnder (Polit & Beck, 2012, s.150-156).  

Alla artiklarna i föreliggande litteraturöversikt framför forskningsetiska överväganden och 

de har blivit godkända av etisk kommitté.  

Författaren till denna litteraturöversikt har varit noggrann med att redovisa materialet på ett 

korrekt sätt och har inte utelämnat eller förvrängt de redovisade artiklarnas resultat, jfr (Polit 

& Beck, 2012, s.121). 

Resultat 
Genom ovan beskrivna urvalsförfarande identifierades totalt 12 vetenskapliga artiklar som 

ansågs relevanta för litteraturöversikten. Elva av artiklarna utgjordes av kvantitativa studier 

och endast en artikel var kvalitativ. De utvalda artiklarna är sammanfattade i Bilaga 2. 
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Författarens resultatredovisning har skett under följande tema: (i) betydelsen av utbildning, 

(ii) betydelsen av personlig kontakt, (iii) betydelsen av ålder och tid i yrket och (iv) 

betydelsen av individuella och institutionella faktorer.  

Betydelsen av utbildning 

Högre utbildning var associerad med mer kunskaper rörande hiv, HBV och HCV och 

mindre negativa attityder mot personer som bär på dessa sjukdomar.  

Mockiene et al. (2011) beskrev vilken påverkan utbildning/intervention hade på 

sjuksköterskors vilja att vårda hiv-patienter i Litauen. Deras utbildningsprogram påverkade 

inte på ett signifikant sätt sjuksköterskornas vilja att vårda patienter med hiv/aids. Detta 

utfall förklarades med att sjuksköterskorna redan före utbildningsprogrammet hade en hög 

vilja att vårda dessa patienter. Efter utbildningen kunde författarna dock se tendenser vad 

gäller vilja att genomföra viss vårdtekniska åtgärder hos patienter med hiv/aids, t.ex. att 

utföra dagliga omvårdnadsaktiviteter såsom att städa upp avföring eller uppkastningar samt 

att hjälpa till med matning, genom att endast använda skyddshandskar. 

I kontrast till Mockiene et al. (2011) rapporterade Yiu, Mak, Ho och Chui (2010) att 

utbildningsinsatser förbättrade attityden till patienter med hiv/aids och att kontakt med 

sådana individer ytterligare förbättrar sjuksköterskestudenternas attityder och emotionella 

kompetens vad gäller vård av sådana patienter. I denna studie jämfördes resultaten av ett 

aids-kunskapsprogram (kunskap) med ett kombinerat program för kunskap och kontakt 

med PLWHA (kunskap & kontakt) på sjuksköterskestudenters attityder, beteenden och 

känslor gentemot PLWHA. Författarna rapporterade att samtliga variabler hade förbättrats 

efter genomgånget program och störst förbättring sågs hos de deltagare som genomgått 

”kunskap & kontakt”-programmet.  

I kontrast till Mockiene et al. (2011) och likhet med Yiu et al. (2010) fann Waluyo, Culbert, 

Levy och Norr (2015) att kunskaper och stigmatiserande attityder mot patienter med hiv/aids 

var kopplade till utbildningsnivå och grad av hiv-utbildning. Dessa författare noterade att 

den subjektiva, självupplevda, kompetensen att ta hand om patienter med hiv/aids var högst 

på sjukhus som hade flest anställda med akademisk examen. Den subjektiv kompetens att 

vårda dessa patienter var generellt hög trots att 63,2 % (n=396) rapporterade att de inte fått 

någon formell utbildning att vårda PLWHA.  
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I likhet med Waluyo et al. (2015) fann Suominen et al. (2010) att sjuksköterskor med längre 

utbildning hade högre kunskapspoäng (p ≤ 0,001) och mindre negativa attityder gällande 

hiv/aids-sjukdomen jämfört de med kortare utbildning. Li et al. (2007b) och Joukar, 

Mansour-Ghanaei, Soati och Meskinkhoda (2012) rapporterade att de som hade fått en hiv-

respektive HCV-relaterad utbildning tenderade att uppvisa mer kunskaper och positiva 

attityder rörande dessa sjukdomar. Li et al. (2007b) rapporterade även att de med 

högskoleexamen hade mer kunskaper om hiv/aids. 

Hassan och Wahsheh (2011) fann en bristande kunskapsnivå gällande hiv/aids bland 

jordanska sjuksköterskor. Mer än 70 % av de 922 sjuksköterskor som ingick i studien hade en 

negativ inställning till hiv/aids. Samtidigt saknade sjuksköterskorna information om 

sjukdomen och många hade huvudsakligen använt internet för att få kunskap om tillståndet. 

Parallellt med denna bristande kunskap om hiv/aids hade sjuksköterskorna en negativ 

attityd till patienter med hiv/aids, i likhet med det som rapporterats av Joukar et al. (2012 

och Li et al. (2007b). Kagan et al. (2009) rapporterade att sjuksköterskorna hade en relativt 

hög nivå (77,3 %, n=180) av undvikande av vårdkontakt med HCV- alternativt hiv- 

infekterade patienter eller misstänkt smittade. Vidare sågs att nivån av upplevd kunskap 

inte bidrog till att sjuksköterskor undviker vård av patienter med HCV och hiv/aids. I 

motsats till den koppling mellan kunskap och attityd som Hassan och Wahsheh (2011), 

Joukar et al. (2012), Li et al. (2007b),  Suominen et al. (2010) och Wagner, McShane, Hart och 

Margolese (2016) påvisat fann Kagan, Ovadia och Kaneti (2009) att endast ett svagt samband 

mellan uppfattad kunskapsnivå rörande HBV, HCV samt hiv och följsamhet till 

rekommenderade vårdrutiner, liksom vilja att vårda patienter med dylika infektioner. 

Betydelsen av personlig kontakt 

Flera studier visade att tidigare erfarenhet av att vårda hiv-patienter eller att känna någon 

med infektionen hade en positiv inverkan på sjuksköterskors attityder. På samma sätt sågs 

att ökad kontakt med patienter med HCV var associerad med positiva attityder gentemot 

injektionsmissbrukare. Förhållandet mellan ökad kontakt och gynnsamma positiva attityder 

bland sjukvårdspersonal avspeglades också av patienternas mer positiva inställning till 

vårdpersonal med sådana färdigheter. 
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Brener, von Hippel och Kippax (2007) iakttog att ökad kontakt med injektionsmissbrukare 

avspeglades i mer positiva attityder hos vårdpersonalen gentemot patienter med HCV. I 

likhet med Brener et al. (2007) rapporterade Yiu et al. (2010) att utbildning förbättrade 

attityden till patienter med hiv/aids och att kontakt med denna patientgrupp ytterligare 

förbättrar sjuksköterskestudenternas attityder och emotionella kompetens. Yiu et al. (2010) 

såg störst förbättring i attityder och emotionell kompetens hos de deltagare som fått teoretisk 

hiv/aids-utbildning i kombination PLWHA-kontakt. Vid en uppföljning sex veckor efter 

respektive utbildning sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Brener et al. (2007), Suominen et al. (2010) och Yiu et al. (2010) visade att vårdgivare som 

hade en vän eller annan närstående med hiv/aids hade bättre kunskaper om sjukdomen och 

mindre negativa attityder. På samma sätt fann dessa författare att erfarenhet av att vårda 

hiv/aids-sjuka var kopplad till mindre negativa attityder. Wagner et al. (2016) såg i en 

kvalitativ studie att personliga erfarenheterna av personer med hiv/aids var kopplade till 

högre acceptans och lägre nivå av obehag och oförstående. Det tydliggjordes att liten 

erfarenhet av vård av hiv/aids-sjuka togs sig uttryck i mer stigmatiserande attityder pga. 

ängslan, missförstånd och okunskap.  

Betydelsen av ålder och tid i yrket 

Yngre vårdgivare uppvisade oftare mer kunskaper och mindre negativa attityder rörande 

HBV, HCV och hiv. Antal år i yrket förehöll vara förenad med mindre kunskaper och mer 

negativa attityder rörande dessa sjukdomar. 

Valimaki et al. (2008) studerade viljan att vårda patienter med hiv/aids bland sjuksköterskor 

i de tre grannländerna Finland, Estland och Litauen. Överlag var viljan att vårda sådana 

patienter hög men skillnader sågs mellan länderna. Vidare beskrevs att yngre sjuksköterskor 

hade högre vilja att vårda hiv/aids-patienter jämfört äldre sjuksköterskor. Suominen et al. 

(2010) rapporterade en liknande negativ koppling mellan ålder och yrkeserfarenhet å ena 

sidan och kunskaper och attityder å andra sidan. I detta arbete sågs att sjuksköterskor med 

lång tid i yrket hade lägre kunskaper och mer negativa attityder jämfört de med kortare tid i 

arbetet. Samtidigt iakttogs att sjuksköterskornas ålder och antal år i yrket på ett negativt sätt 

påverkade det s.k. ”homofobia score”, dvs. mer negativa attityder gentemot homosexuella, 

emedan utbildningens längd påverkade detta score positivt, dvs. mer positiva attityder. 
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Vidare beskrevs att äldre sjuksköterskor i Litauen hade lägre kunskapspoäng gällande 

hiv/aids jämfört yngre. Även Li et al. (2007b) rapporterade att äldre vårdgivare hade mer 

fördomsfulla attityder gällande hiv/aids än yngre, samt att manliga vårdgivare hade mindre 

fördomsfulla attityder än kvinnliga vårdgivare. Delvis i överenstämmelse med Li et al. 

2007b), Suominen et al. (2010), Valimaki et al. (2008) och Waluyo et al. (2015) fann Joukar et 

al. (2012) att vårdgivare som var över 30 år hade minst kunskaper om HCV-infektionen 

samtidigt som de såg att män över 40 år och de som hade mer än 10 års yrkeserfarenhet 

uppvisade mer positiva attityder gentemot patienter med HCV. Kagan et al. (2009) iakttog 

att äldre sjuksköterskor var mindre benägna att betrakta en patient som en potentiell 

smittorisk och följde mindre ofta etablerade vårdrekommendationer jämfört yngre 

sjuksköterskor. Cekin, Cekin och Ozdemir (2013) fann däremot ingen korrelation mellan kön 

och antal år i arbetet å ena sidan och kunskaper om HBV/HBC-infektionerna.  

I kontrast till Cekin et al. (2013), Joukar et al. (2012), Li et al. (2007b), Suominen et al. (2010) 

och Valimaki et al. (2008) rapporterade Waluyo et al. (2015) att äldre sjuksköterskor och de 

med längre yrkeserfarenhet hade mer kunskap om hiv/aids-sjukdomen jämfört med yngre 

och de med kortare tid i arbetet. 

Betydelsen av individuella och institutionella faktorer 

Generella attityder i samhället och på arbetsplatsen samt individuella faktorer som kön, 

civilstatus, familjesituation och religion påverkar attityder och kunskaper om HBV, HCV och 

hiv. 

Li et al. (2007b) rapporterade att vårdpersonalens allmänna inställning till personer med 

hiv/aids samt det upplevda stödet från arbetsgivaren rörande skyddsåtgärder var viktiga 

faktorer som påverkade graden av diskriminering. Vårdgivare som uppfattade att de var 

utsatta för smittorisk i sitt arbete uppvisade mer negativa attityder. Samtidigt såg dessa 

författare att allmänna negativa attityder inom sjukvården ökade känslan av smittorisk på 

arbetsplatsen och minskade kunskapsnivån om hiv. Manliga vårdgivare hade lägre 

fördomsfulla attityder än kvinnliga vårdgivare.  

Hassan och Wahsheh (2011) fann en bristande kunskapsnivå gällande hiv/aids bland 

jordanska sjuksköterskor. Studien visade även på sjuksköterskornas rädsla för att få hiv/aids 

samt en negativ attityd till patienter med hiv/aids.  
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Suominen et al. (2008) beskrev signifikanta skillnader i kunskap om hiv/aids och attityder till 

hiv-positiva mellan de tre grannländerna Finland, Estland och Litauen. Finländska 

sjuksköterskor hade högst kunskapsnivå och mest positiva attityder rörande hiv/aids. 

Litauiska sjuksköterskor föreföll haft begränsad erfarenhet av att ta hand om hiv-positiva 

patienter. Sjuksköterskornas familjesituation visade sig påverka attityden till patienter med 

hiv; sjuksköterskor med egna barn visade mer negativa attityder. Samtidigt sågs att 

sjuksköterskor som inte hade egna barn hade mer kunskap om hiv/aids-sjukdomen.  

Cekin et al. (2013) fann att vårdpersonal som arbetade på en slutenvårdsavdelning hade 

bättre kunskaper om HBV och HCV jämfört vårdpersonal som arbetade på laboratorier och 

operationssalar. Dessa författare fann en måttlig nivå av kunskap hos de flesta deltagarna, 

oavsett deras riskexponering och tjänst på sjukhuset; totalscore var i medeltal 16,4 – 18,0 på 

en 25-gradig skala. Vaccinationsgraden var högre hos de som arbetade på 

slutenvårdsavdelningar. 

Kagan et al. (2009) iakttog att sjuksköterskor hade en relativt hög nivå (77,3 %, n=180) av 

undvikande av vårdkontakt med infekterade patienter eller misstänkt smittade. Vidare sågs 

att nivån av upplevd kunskap inte bidrog till att sjuksköterskornas vilja att vårda BBP-

infekterade patienter. Vidare fann dessa författare att sjuksköterskors professionella 

beteenden påverkades mer av deras personliga föreställningar och attityder, och mindre av 

yrkeskunskaper.  

 Waluyo et al. (2015) rapporterade att kunskaper och stigmatiserande attityder mot patienter 

med hiv/aids var kopplade till utbildningsnivå, grad av hiv-träning, arbetsplatsens miljö 

samt den egna eller sjukhusets religion. Den subjektiva, självupplevda, kompetensen att 

vårda dessa patienter var generellt hög trots att många rapporterade att de inte fått någon 

formell utbildning att vårda patienter med hiv/aids. En mer uttalad stigmatisering av denna 

patientgrupp sågs hos yngre och sjuksköterskor med islam som religion. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Avsikten med denna litteraturöversikt, som är av systematisk karaktär, var att beskriva det 

aktuella läget bland vårdpersonal vad gäller kunskaper och attityder vid de blodburna 
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infektionssjukdomarna HBV, HCV och hiv. Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 

12 artiklar, fördelat på elva artiklar med kvantitativ metod och en artikel där kvalitativ 

metod tillämpats. 

Råder optimala förhållanden skall en checklista användas vid en systematisk översikt och 

alla publicerade artiklar, relevanta för området, insamlas, analyseras, beskrivas och 

avrapporteras (Liberati et al., 2009). Författarens litteraturöversikt var begränsad till 12 

vetenskapliga artiklar och endast två databaser hade använts vid sökningarna. Detta utgör 

en svaghet som kan ha inneburit att ett selektivt urval gjorts och att inkluderade artiklar inte 

varit fullt representativa för området. Författaren har varit medveten om denna svaghet och 

försökt undvika denna skevhet. I Tabell 1 framgår att det erhölls ett stort antal träffar vid 

databassökningar. Utifrån uppställda kriterier utvaldes de artiklar som ansågs relevanta. 

Genom att följa uppsatta inklusions- och exklusionskriterier samt att systematiskt granska 

resultatet i varje sökning, dvs. att i tur och ordning läsa titel, abstrakt och sedan artikeln i sin 

helhet kunde en skevhet i selektionen sannolikt delvis undvikas. 

Vid resultatsammanställningen fanns även en risk att en skevhet införs genom en egen 

tolkning av relevansen av de fynd som rapporteras. För att i görligaste mån undvika denna 

bias har teman, som återkommit i artiklarna, identifierats. Fynden i artiklarna har redovisats 

under dessa teman, som ett sammansatt resultat. 

Fler kvalitativa studier hade varit önskvärt. Sådana studier kan, vad gäller vissa 

frågeställningar, analysera problemet djuplodande och de beskriver ett område subjektivt ur 

den undersökande och den undersöktes perspektiv. De tillför en dimension som inte fångas 

med enkätundersökningar i kvantitativa studier. Kvalitativa studier är flexibla, kan anpassa 

sig till ny information under pågående datainsamling, samt strävar mot att ge en förståelse 

för helheten (Polit & Beck, 2012, s.487).  

En styrka med föreliggande arbete är att de artiklar som inkluderats inte enbart utgår från 

industrialiserade länder i väst, utan även Jordanien, Kina, Turkiet och Iran är representerade. 

Detta gör att kulturella, socioekonomiska, utbildningsmässiga och religiösa perspektiv 

tillförs. Då HBV, HCV och hiv är ett globalt hälsoproblem är sådana aspekter viktiga. Sverige 

är idag ett mångkulturellt land och det är vanligt att i vården träffa patienter med annat 

ursprung, religion och kultur än den svenska. Kulturen, familjen och religionen är 
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betydelsefulla och påverkar hur vi uppfattar lidande och sjukdom. Enligt Travelbee är en 

förståelse för individen, och han eller hennes situation, av central betydelse i 

omvårdnadsarbetet (Travelbee, 2001, s.84-87). 

En svaghet med föreliggande litteraturöversikt var att den inte begränsades till enbart 

sjuksköterskor. Det var svårt att hitta relevanta artiklar som enbart studerat sjuksköterskor. 

Många av de artiklar som ingår i litteraturöversikten hade inkluderat skilda 

personalkategorier inom slutenvården, som t.ex. undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och 

laboratoriepersonal. Detta gör att en generalisering mellan olika yrkeskategorier skall göras 

med försiktighet.  

Resultatdiskussion 

De artiklar som valts ut för litteraturöversikten belyser väl studiens syfte, dvs. vårdpersonals 

kunskaper och attityder vid HBV, HCV och hiv. Fynden vid artikelgranskningen har delats 

in i 4 temagrupper, (i) betydelsen av utbildning, (ii) betydelsen av personlig kontakt, (iii) 

betydelsen av ålder och tid i yrket, samt (iv) betydelsen av individuella och institutionella 

faktorer.  

Utbildning 

Enligt Travelbee är sjuksköterskans mål att hjälpa individer, familjer eller samhällen för att 

förebygga eller behandla sjukdomar och lidande, och om behövligt finna en mening med 

sådana tillstånd. En professionell sjuksköterska skall ha ett disciplinerat intellektuellt 

tillvägagångssätt. I detta begrepp ligger (1) en logisk metod för att närma sig ett problem, (2) 

innehållet i eller de teoretiska aspekterna vid sjuksköterskans verksamhet, dvs. kunskaper 

och insikter i begrepp och principer inom fysik, biologi, beteendevetenskap, vårdvetenskap 

och medicin, och (3) den tillhörande förmågan att använda dessa begrepp och principer i en 

omvårdnadssituation. I praktiken använder sjuksköterskan detta tillvägagångssätt i 

kombination med att använda sig själv som ett verktyg i vårdsituationen (Travelbee, 2001, 

s.41-43). 

Liksom ett axiom hänger utbildning och kunskaper ihop. Redan 1988 betonade Flaskerud  

(1988) att kunskap och information om hiv/aids var av central betydelse för att kunna 

erbjuda patienten en god vård. Mbanya et al. (2001), Plant & Foster (1993), Valimaki et al. 

(1998) och van Wissen & Woodman (1994) rapporterade att dåliga kunskaper om hiv/aids 
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var associerade med negativa attityder gentemot individer med denna sjukdom. På ett 

liknande sätt var detta ett påtagligt fynd i föreliggande litteraturöversikt; bristande 

kunskaper bland vårdpersonal, rörande HBV, HCV och hiv, utgör fortfarande en viktig 

orsak till stigmatisering och negativa attityder gentemot patienter med sådana sjukdomar. 

Författaren till litteraturöversikten spekulerade i att det inte skett någon förändring över tid 

vad gäller dessa kunskaper och att kunskapsbrister fortfarande kvarstod som en barriär mot 

god omvårdnad. 

Ett annat mönster som sågs i resultatet var att de med högst utbildning och de som erhållit 

specifik utbildning rörande HBV, HCV och hiv uppvisade mer kunskaper rörande dessa 

sjukdomar jämfört övriga grupper. Utbildning och kunskap hjälpte sjuksköterskorna att 

bättre förstå betydelsen av risker i samband med att vårda patienter med dessa sjukdomar. 

Därmed minskade deras stress och oro att bli smittade.  

I litteraturöversikten sågs även att utbildning förbättrade vårdpersonalens kunskapsnivå och 

attityd gentemot patienter med HBV, HCV och hiv. Förhållandet mellan utbildning och 

kunskap, vid dessa sjukdomar har visats i flera andra studier (Carney, Werth, Jr., & Martin, 

1999; Delobelle et al., 2009; McCann & Sharkey, 1998; Richmond, Dunning, & Desmond, 

2007; Uwakwe, 2000). Dessa arbeten har visat att utbildning rörande HCV och hiv/aids ökar 

kunskapsnivån bland vårdpersonalen och minskar mängden negativa attityder. Med sådan 

utbildning kan negativa attityder successivt försvinna, rädslan minskar, tryggheten höjs och 

viljan blir större att vårda denna patientgrupp.  

Travelbee betonar även att den som innehar kunskaper och använder ett disciplinerat 

intellektuellt tillvägagångsätt är i stånd att tänka logiskt, reflektera, resonera och överväga. 

Han eller hon har då förmåga att hitta avsikten med en definierad sjuksköterskesituation och 

att underbygga denna avsikt. En sjuksköterska med dess färdigheter har förmåga att 

analysera och sammanfatta och är därför bättre rustad till att identifiera och möta enskilda 

individers eller familjers behov (Travelbee, 2001, s.41-43).  

Mot bakgrund av föreliggande litteraturöversikt, andra vetenskapliga artiklar och 

Travelbees omvårdnadsteorier anser författaren till litteraturöversikten att det är viktigt att 

förstärka utbildningen gällande HBV, HCV och hiv/aids. Sådana insatser kommer att leda 
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till en bättre omvårdnad av patienter med dessa sjukdomar och samtidigt mer nöjda 

patienter. 

Personlig kontakt 

Travelbee definierade innehållet och processen i sjuksköterskerollen. Innehållet är 

sjuksköterskerollen ur ett teoretiskt perspektiv, dvs. de fakta, begrepp och principer som 

utgör sjuksköterskans kunskapsbas. Processen definieras som erfarenheter från det 

mellanmänskliga mötet i sjuksköterskeyrket eller det som sker mellan sjuksköterskan och 

patienten. I verkligheten kan innehåll och process inte skiljas åt, då innehållet används i 

processen. Processen påverkar även innehållet då det är i sjuksköterskans arbete som 

begrepp och principer skapas. Förhållandet mellan innehåll och process är en cirkelrörelse 

och en sådan syntes är kännetecknet för en professionell sjuksköterska (Travelbee, 2001, s.43-

44).  

Detta ömsesidiga förhållande mellan innehåll och process synliggörs klart i föreliggande 

litteraturöversikt. Författaren såg en koppling mellan personliga erfarenheter av att umgås 

med eller vårda patienter med HBV, HCV och hiv och attityder gentemot dessa patienter. 

Vårdgivare med sådan erfarenhet uppvisade mindre stereotypa uppfattningar, mer positiva 

attityder och större vilja att behandla denna patientgrupp, emedan brist på egna erfarenheter 

av patienter med dessa blodsmittor ofta leder till en negativ inställning. Ett sådant samband 

har även beskrivits i andra publikationer (Askarian, Hashemi, Jaafari, & Assadian, 2006; 

Martin & Bedimo, 2000; McCann & Sharkey, 1998;  Rondahl, Innala, & Carlsson, 2003; 

Walusimbi & Okonsky, 2004). 

Li, Comulada, Wu, Ding, och Zhu (2013) kunde även visa att undvikande attityder till 

patienter med hiv/aids var starkt kopplade till patienternas missnöje med erbjuden sjukvård. 

Vårdpersonalens kulturella ursprung, personliga uppfattningar, kunskaper, erfarenheter kan 

påverka den attityd som uppvisas gentemot den patient som vårdas. Dessa attityder 

påverkar i sin tur patienternas tillfredsställelse med sjukvården. Detta är i överensstämmelse 

med det Travelbee skriver om det inledande mötet i den mellanmänskliga processen. Det 

första mötet färgas av parternas bakgrundserfarenhet som ger ett första intryck, både 

positiva och negativa. Det är viktigt att vara medveten om att det första intrycket kan vara 

förvridet om vi tillskriver individen karaktärsdrag som tillhör andra som vi tidigare mött. 
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Detta första intryck kan ändras eller modereras allteftersom vi lär känna varandra bättre, 

men det kan även bli bestående. Även i andra fasen av den mellanmänskliga processen, 

skapande av identitet, kan problem uppstå om sjuksköterskan, pga. egna tidigare 

erfarenheter, inte uppfattar patienten som en unik individ, utan ser henne eller honom som 

en kategori eller individ från annan tidsålder (Travelbee, 2001, s.186-189). 

Att som sjuksköterska etablera sådan självkännedom och ha kunskaper om dessa 

mekanismer är mycket viktigt.  

Ålder och tid i yrket 

Det finns stora skillnader mellan människor men även påtagliga likheter. Tanken om 

allmänmänskliga erfarenheter, som sjukdom och lidande, bygger på antagandet alla har 

vissa erfarenheter och upplevelser under livet, och reagerar på dessa händelser på ett sätt 

som kan förstås av andra (Travelbee, 2001, s.57-58). Till detta kommer individspecifika 

erfarenheter som kan vara påtagliga beroende av ålder, utbildning och antal år i 

yrkesverksamhet, etc.  

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visade att yngre vårdgivare hade mer kunskaper 

om HBV, HCV och hiv och mindre negativa attityder jämfört äldre. Däremot föreligger det 

ingen direkt koppling mellan antal år i yrket och kunskaper och attityder. Några artiklar 

rapporterar att antal år i yrket stod i ett omvänt förhållande till kunskaper och attityder. 

Plant och Foster (1993) rapporterade även att seniora sjuksköterskor var mer ovilliga att 

vårda patienter med hiv/aids. På ett liknande sätt fann Li et al. (2009) att yngre vårdpersonal 

hade mer positiva attityder till patienter med hiv/aids. Dessa fynd låter sig inte enkelt 

förklaras men sekulära trender och skillnader i utbildning, kultur, subkultur och umgänge 

kan utgöra en delförklaring. Enligt Travelbee är likhet mellan två personers erfarenheter, en 

förutsättning för empati, dvs. det tredje steget i den mellanmänskliga processen. Förmågan 

att känna empati bestäms av graden eller arten av likhet mellan sig själv och den andra. En 

persons förmåga att känna empati är starkt begränsad till områden där de är lika och 

frånvarande där de är olika (Travelbee, 2001, s.185). Sannolikt kan Travelbees 

omvårdnadsteori åtminstone delvis förklara de skillnader i kunskaper och attityder som sågs 

vara beroende av ålder och antal år i yrket. 

När det gäller insatser för att förbättra kunskaper och attityder gentemot personer med HBV, 
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HCV och hiv, är det viktigt att ta dessa fynd i beaktande, för att tillförsäkra sig om att alla 

nås och att ingen personalgrupp utelämnas i tron att de har tillräckliga kunskaper och 

erfarenheter. 

Individuella och institutionella faktorer 

Resultatet visade även att det fortfarande existerar rädsla och negativa attityder att vårda 

patienter med HBV, HCV och hiv bland sjuksköterskor, men att erfarenheter och kunskaper 

kan förbättra dessa attityder. Att rädslan för smitta kan vara uttalad och förorsaka en 

återhållsam attityd i patientmötet alternativt att avstå från att vårda patienter med hiv har 

beskrivits av flera författare (Chen, Han, & Holzemer, 2004; Delobelle et al.,2009; Juan et 

al.,2004; McCann & Sharkey, 1998).  

HBV, HCV och hiv är ett globalt problem och särskilt i utvecklingsländerna är dessa 

infektioner vanligt förekommande. Samtidigt är utbildningsnivån lägre i dessa länder och 

den socioekonomiska situationen mer utsatt. I en studie från Jakarta sågs en uttalad 

stigmatisering av patienter med hiv/aids. Denna stigmatiserande attityd var signifikant 

kopplad till utbildningsnivå, hiv-specifik utbildning, stigmatiserande miljö på arbetsplatsen, 

och religion. Att kunskaperna rörande hiv/aids är lägre i mindre utvecklade länder samt att 

detta är förenat med stigmatisering och negativa attityder har beskrivits i flera andra studier 

(Askarian et al., 2006; Delobelle et al., 2009; Juan et al., 2004; Li et al., 2007a). Det har även 

beskrivits att vårdpersonal kan skämmas över att behöva vårda patienter med hiv/aids och 

att de känner sig stigmatiserade av detta. Dessa författare rapporterade även att 

vårdpersonalens allmänna inställning till personer med hiv/aids, samt det upplevda stödet 

från arbetsgivaren rörande skyddsåtgärder, var viktiga faktorer som påverkade graden av 

diskriminering. Samtidigt såg dessa författare i ett annat arbete att allmänna negativa 

attityder på sjukvårdsinrättningen ökade känslan av smittorisk på arbetsplatsen och 

minskade kunskapsnivån om hiv (Li et al., 2007a). 

Det är viktigt att förstå hur sociala normer och personliga åsikter styr den stigmatisering som 

kan ske av personer med HBV, HCV och hiv. Li, Liang, Lin, Wu och Wen (2009) hade 

studerat hiv/aids-stigma bland kinesiska vårdgivare genom att jämföra deras personliga 

attityder och uppfattning av sociala normer som kopplas till personer med hiv/aids. I detta 

arbete sågs en likhet mellan personliga åsikter och vad de trodde vara förhärskande sociala 
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normerna. En mer liberal inställning till dessa sjukdomar var också kopplad till lägre grad av 

diskriminering på arbetsplatsen, lägre grad av uppfattad diskriminering på det personliga 

planet och mindre negativa attityder gentemot personer med hiv/aids. Liknande fynd har 

rapporterats av andra författare (Ellis, Stubbs, & Hargreaves, 1990; Li et al.,2009; Mbanya et 

al.,2001; Muinonen, Suominen, Valimaki, Lohrmann, & Peate, 2002; Richmond et al., 2007; 

Robinson,1998; Valimaki et al.,1998; van Wissen & Woodman, 1994). Från dessa arbeten 

framgår tydligt att utbildningsinsatser rörande HBV, HCV och hiv inte enbart skall fokusera 

på vårdpersonal utan skall även riktas till allmänheten i stort. Med sådana insatser kan 

situationer med HBV, HCV och hiv avdramatiseras och successivt kan de allmänna 

attityderna gentemot personer med dessa sjukdomar förändras och förbättras. 

Det som utmärker den professionella sjuksköterskan är förmågan att använda sig själv 

terapeutiskt. Detta innebär att använda de egna teoretiska kunskaperna och den egna 

personligheten för att skapa en relation till patienten. Detta kräver självinsikt, självförståelse, 

insikt i drivkrafterna bakom mänskligt beteende, förmåga till att tolka egna såväl som andras 

beteende och förmågan att agera effektivt i en sjuksköterskesituation (Travelbee, 2001, s.44-

46). Många av de ovan nämnda faktorerna, såsom rädsla, socioekonomiska faktorer, 

individuella och samhällsattityder, kultur och religion bör beaktas för att kunna träna 

förmågan till att använda sig själv terapeutiskt. 

Avslutningsvis visar resultatet att flera hinder finns som måste passeras för att kunna ge en 

god omvårdnad till patienter med HBV, HCV och hiv. Exempel på sådana barriärer är 

kunskap, otillräcklig erfarenhet, stigmatisering med negativ kommunikation, 

socioekonomiska faktorer samt stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. Detta har även 

visats i ett antal tidigare publikationer (Curtis & Patrick, 1997; Hayter, 1999;  Irwin, 1998; 

Robinson, 1998; Uys, 2002) vilket tydliggör att arbetet med kunskapsspridning och 

undervisning rörande dessa sjukdomar måste oförtröttligt fortsätta. Vad gäller 

vårdpersonalen och särskilt studerande på vårdutbildningar, bör teoretisk utbildning 

kombineras med gruppdynamiska övningar och videoinspelningar av patientsamtal, där det 

egna beteendet kan betraktas. Jämför Travelbee (2001, s.44-45) som menar att ökad grad av 

självinsikt skapar förutsättningar att släppa automatiska och stereotypa reaktioner. 
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Slutsats 

Sjukdomar som smittar via blod, t.ex. hiv, HBV och HCV, utgör globala hälsoproblem. Dessa 

sjukdomar är synnerligen allvarliga och utsätter både samhället, hälso- och sjukvården, samt 

den drabbade individen för ett hot. Beroende av sin natur och smittväg har dessa sjukdomar 

ofta associerats med fördomar, rädsla och stigmatiserande attityder. Stora framsteg har nåtts 

vad gäller diagnostik och behandling av dessa tillstånd. Föreliggande litteraturöversikt visar 

dock, att det för dessa sjukdomar, fortfarande kvarstår kunskapsluckor, stereotypa 

uppfattningar och negativa attityder, både i samhället och i den unika vårdsituationen. Detta 

kan orsaka en barriär i hälso- och sjukvården, och faktorer som utbildning, personliga 

erfarenheter, socioekonomi, och religion är bidragande faktorer. Utbildningsinsatser av 

vårdpersonal har visat sig påverka både kunskaper och attityder positivt. Det är troligt att 

anta att utvidgade utbildningsinsatser rörande dessa sjukdomar kommer att leda till en ökad 

kunskapsnivå och lägre grad av stigmatiserade attityder generellt. Denna 

kunskapsspridning och undervisning, rörande dessa sjukdomar, måste rikta sig mot 

samhället i stort och inte enbart fokusera på specifika samhällsgrupper. 
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Bilaga I: Carlsson & Eimans reviderade bedömningsmall 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat – 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med HBV, HCV och hiv Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5 – 20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller, etc.) Saknas Otydlig Medel Hög 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, 

signifikans) 
Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat (resultatens 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 47 p) P= P= P= P= 

    P= 

    % 

 

Grad I: 80 %, Grad II: 70 %, Grad III: 60 % 
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Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat – 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med HBV, HCV och hiv Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5 – 20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning, etc) Saknas Otydlig Medel Hög 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori, etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat (resultatens 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 48 p) P= P= P= P= 

    P= 

    % 

 

Grad I: 80 %, Grad II: 70 %, Grad III: 60 % 
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Bilaga II. Översikt av artiklar inkluderade i litteraturöversikten 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Brener, von 

Hippel & 

Kippax 

2007 

Australien 

Mäta medvetna och 

omedvetna attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

vårdar patienter med 

HCV. 

Kvantitativ 

studie 

60 hälso-

och 

sjukvårds

personal 

samt 120 

patienter 

 

Urvalet bestod av hälso-och 

sjukvårdspersonal (23 läkare och 37 

sjuksköterskor) samt patienter med HCV 

förvärvat från injektionsmissbruk. 

Forskarna kontaktade de olika 

avdelningarna som inkluderats i studien 

och informerade om studien. Därefter 

kontaktades personalen på avdelningen 

för att boka intervju med både 

sjukvårdspersonal och patienter. För att 

rekrytera patienter till studien placerades 

flygblad i väntrummen samt att 

sjukvårdspersonal informerade de 

patienter som uppfyllde urvalskriterierna 

om studien.  

Ökad kontakt med patienter med 

injektionsmissbrukare avspeglades 

till positiva attityder hos 

vårdpersonal. 

2 

Cekin, A.H., 

Cekin, Y. & 

Ozdemir 

2012 

Turkiet 

Undersöka 

kunskapsnivåer och 

attityder mot patienter 

med HBV och HCV.  

 

Kvantitativ 

studie 

206 

(14,2 %) 

Vårdpersonal varav 152 bestod av 

sjuksköterskor. Deltagarna fick svara på 

ett 33-punkts frågeformulär som bestod 

av frågor om deras kunskapsnivå och 

attityder till HBV/HCV-infektionerna 

samt intervjuer. 

 

Måttlig nivå av kunskap hos de 

flesta av deltagarna, oavsett deras 

riskexponering. 

2 



 

2 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Hassan & 

Wahsheh 

2011 

Jordanien 

(1) Undersöka 

kunskapsnivån av 

hiv/aids hos 

sjuksköterskor; (2) 

identifiera källorna till 

information och 

utbildning om hiv/aids, 

och sjuksköterskor 

rädsla för att få hiv/aids; 

och (3) fastställa 

attityder hos 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter med 

hiv/aids. 

Kvantitativ 

studie 

922 

(26,8 %) 

Självadministrerad enkät användes för att 

samla in data. Studien genomfördes på 20 

jordanska sjukhus och totalt 922 

sjuksköterskor svarade på enkäten. Av de 

87 sjukhusadministratörer som 

kontaktades valde 20 av dessa att delta i 

studien. 

Den totala kunskapsnivån om 

hiv/aids bland jordanska 

sjuksköterskor var bristande. 

Studien visar även på 

sjuksköterskornas rädsla för att få 

hiv/aids och mer än två tredjedelar 

av jordanska sjuksköterskor hade 

en negativ inställning till hiv/aids. 

2 

Joukar, 

Mansour-

Ghanaei, Soati 

& 

Meskinkhoda 

2012 

Iran 

Studera kunskapsnivåer 

och attityder hos 

sjukvårdspersonal som 

vårdar patienter med 

HCV. 

Kvantitativ 

studie 

239 

(30,7 %) 

Studien genomfördes med hjälp av en 

enkät för att undersöka kunskapsnivåer, 

attityder, medkänsla, vilja att vårda 

personer med HCV, rädslor för att bli 

smittad och attityder/beteenden mot 

injektionsmissbrukare. Enkäten ifylldes i 

samband med intervjuerna, som utfördes 

av en utbildad allmänläkare från 

forskargruppen. 

 

De sjuksköterskor i studien som 

hade fått utbildning visade det sig 

inte vara de mest kunniga. Män 

och vårdpersonal som var mer än 

40 år gamla var mer kunniga. 

Äldre och de med mer erfarenhet 

kunde associeras med ökad 

kunskap. 

 

2 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Kagan, Ovadia 

& Kaneti 

2009 

Israel 

Undersöka sambandet 

mellan sjuksköterskors 

kunskaper om BBP, 

deras professionella 

beteende avseende 

handtvätt och 

följsamhet till 

försiktighetsåtgärder, 

och undvikande av 

vårdkontakt med 

patienter.  

Kvantitativ 

studie 

180 

(25 %) 

Studiedeltagarna bestod av slumpmässigt 

utvalda sjuksköterskor som arbetade på 

13 olika sjukhusavdelningar. Data 

samlades in med hjälp av ett strukturerat 

frågeformulär som berörde (1) 

sociodemografiska uppgifter, (2) 

kunskapsnivå om tre blodburna smittor: 

HBV, HCV samt hiv, (3) förståelse av 

standard försiktighetsåtgärder och (4) 

undvikande av terapeutisk kontakt med 

BBP-infekterade patienter.  

Sjuksköterskor hade en relativt hög 

nivå (77,3 %) av undvikande av 

vårdkontakt med BBP-patienter 

(eller som misstänktes vara 

smittade). Nivån av upplevd 

kunskap bidrog inte till att 

sjuksköterskor undviker vård av 

BBP-patienter. 

2 

Li, Wu, Wu, 

Zhaoc, Jia & 

Yan 

2007 

Kina 

Undersöka hur 

individuella och 

institutionella faktorer i 

hälso- och sjukvården 

påverkar diskriminering 

mot personer med 

hiv/aids. 

Kvantitativ 

studie 

1101  

(8 %) 

Studiepopulationen bestod av 

slumpmässigt utvalda kinesiska 

vårdgivare som rekryterades under år 

2005. 39,9 % av deltagarna bestod av 

sjuksköterskor som arbetar på offentliga 

sjukvårdsinrättningar. Alla deltagare fick 

svara på en enkät ”Health Professional 

Survey” som utvecklades speciellt för 

denna studie, och bestod av 172 frågor för 

att bedöma deltagarnas demografi, 

medicinsk utbildning, erfarenhet och 

attityder och beteende mot patienter med 

hiv/aids i allmänhet. 

 

 

De som hade fått hiv-relaterad 

utbildning tenderade att rapportera 

en lägre nivå av fördomsfulla 

attityder.  

1 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Mockiene, 

Suominen, 

Välimäki, 

Razbadauskas, 

Caplinska & 

Martinkenas 

2011 

Litauen 

Beskriva vilken 

påverkan en 

utbildning/intervention 

hade på sjuksköterskors 

vilja att vårda patienter 

med hiv. 

Kvantitativ 

studie 

185 

(23 %) 

Slumpmässigt utvalda sjuksköterskor 

som arbetade på kirurgiska, medicinska, 

eller gynekologiska avdelningar på tre 

olika sjukhus samt vårdcentraler anslutna 

till sjukhusområdet utgjorde den utvalda 

studiepopulationen. 

Sjuksköterskor som hade längre 

arbetserfarenhet var mer villiga att 

ta hand om patienter med hiv än 

sjuksköterskor med kortare 

yrkeserfarenhet. 

 

1 

Suominen, 

Koponen, 

Mockiene, 

Raid, 

Istomina, 

Vänskä, 

Vehkaluoto & 

Välimäki 

2010 

Finland, 

Estland & 

Litauen 

 

 

Beskriva och jämföra 

sjuksköterskors 

kunskaper om hiv/aids 

samt deras attityder 

gentemot dessa 

patienter. 

Kvantitativ 

studie 

681 

(18 %) 

 

Sjuksköterskor från finskt (n=427), 

estniskt (n=221) och litauisk (n=185) 

sjukhus. 

Sjuksköterskor utan barn visade sig 

ha sämre attityder än de som hade 

barn. Tidigare erfarenheter av att 

vårda patienter eller att känna 

någon med hiv hade en positiv 

inverkan på sjuksköterskornas 

kunskapsnivå och attityder. 

1 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Välimäki, 

Makkonen, 

Blek-

Vehkaluoto, 

Mockiene, 

Istomina, 

Raid, Vänskä 

& Suominen 

2008 

Finland, 

Litauen & 

Estland 

Beskriva och jämföra 

sjuksköterskors vilja att 

vårda patienter med 

hiv/aids och belysa 

faktorer som påverkar 

detta. 

Kvantitativ 

studie 

601 

(27,8 %) 

Deltagarna bestod av sjuksköterskor som 

arbetade på medicinska, kirurgiska och 

gynekologavdelningar på finska, estniska 

och litauiska sjukhus. 

Sjuksköterskor i Finland var i 

allmänhet villiga att vårda patienter 

med hiv/aids. I Estland sågs att 

män och separerade eller änkor och 

yngre sjuksköterskor jämfört med 

kvinnor och ensamstående eller 

frånskilda och äldre sjuksköterskor 

var mer villiga att ta hand om 

patienter med hiv/aids. 

1 

Wagner, 

McShane, Hart 

& Margolese 

2016 

Kanada 

Undersöka 

vårdpersonals attityder, 

beteenden och 

tankemönster mot 

patienter med hiv/aids. 

Kvalitativ 

studie 

26 

(bortfall ej 

angivet) 

 

Totalt fyra fokusgrupper bildades: hiv-

positiva kvinnor, hiv-positiva män, 

vårdpersonal samt läkare och 

sjuksköterskestudenter. Under en 

ljudupptagning intervjuades dessa 

grupper under 60-75 minuter.  

 

 

Hiv-stigma kvarstod och är mest 

uttalad i områden som är 

socioekonomiskt utsatta. 

Stereotyper och fördomar sågs som 

dolda fenomen. 

1 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Studiekvalitet  

Waluyo, 

Culbert, Levy 

& Norr 

2015 

Indonesien 

Beskriva faktorer som är 

förknippade med 

sjuksköterskors 

stigmatiserande 

attityder till patienter 

med hiv. 

Kvantitativ 

studie 

396 

(1 %) 

Sjuksköterskor rekryteras från 4 sjukhus i 

Jakarta, Indonesien, där en skala 

användes som var anpassad till 

sjuksköterskor med syfte att mäta stigma.  

Kunskaper om hiv var inte en 

signifikant faktor för 

stigmatiserande attityder. Yngre 

sjuksköterskor hade mer 

stigmatiserande attityder jämfört 

med äldre sjuksköterskor. De med 

längre arbetserfarenhet hade även 

lägre stigmatiserande attityder.  

1 

Yiu, Mak , Ho 

& Chui 

2010 

Kina 

Jämföra effektiviteten 

och hållbarheten i ett 

aids- 

kunskapsprogram/kurs 

med ett kombinerat 

program för kunskap 

och kontakt med 

personer med hiv/aids  

på 

sjuksköterskestudenters 

attityder, beteenden och 

känslor mot personer 

med hiv/aids. 

Kvantitativ 

studie 

89 

(12,7 %) 

Slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskestudenter från två olika 

universitet i Hong Kong rekryterades till 

studien. I studien fick 

sjuksköterskestudenterna ett 

standardiserat föredrag om kunskap om 

aids av en pensionerad sjuksköterska,  

kontakt med hiv/aids-patient. 

Resultatet visade en förbättring i 

hiv/aids-kunskap, stigmatiserande 

attityder, rädsla för att bli smitta, 

viljan att vårda hiv/aids patienter. 

Kontakt med hiv/aids-patienter gav 

en kortsiktig effekt på studenternas 

attityder.  

1 


