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ABSTRAKT 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är globalt sett ett stort hälsoproblem. Alla 

personer som vänder sig till sjukvården bör bemötas som att de erhåller en potentiell 

blodsmitta. Personer med HIV är i behov av stöd och sympati, men samtidigt förekommer 

det bestridande attityder hos sjuksköterskor i mötet med personer med HIV. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda personer 

med HIV inom hälso- och sjukvården. Metod: Det genomförda tillvägagångssättet var en 

litteraturöversikt som inkluderade 18 vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Det förekom 

attityder med både positiv och negativ karaktär hos sjuksköterskorna. Det fanns 

motstridigheter i sjuksköterskornas vilja att vårda personer med HIV, gällande omvårdnad 

och sjuksköterskeuppgifter. Faktorer som påverkade sjuksköterskornas attityder gentemot 

personer med HIV var kunskap, erfarenheter, rädsla och kultur. Diskussion: 

Sjuksköterskors grundkunskaper och tidigare vårderfarenheter ansågs vara en orsak till de 

motstridiga skillnaderna i sjuksköterskors attityder, samt till den upplevda rädslan för att 

vårda personer med HIV. Slutsats: En grundlig undervisning inom 

sjuksköterskeutbildningen i samband med kontinuerlig vidareutbildning om HIV innebar 

strategier för att uppnå en ökad kunskapsnivå inom ämnet hos sjuksköterskor. Ökad 

kunskap om HIV ansågs kunna stärka positiva attityder och reducera negativa attityder hos 

sjuksköterskor. 
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INTRODUKTION 

Humant immunbristvirus (HIV) är en blodsmitta som sjuksköterskor hanterar dagligen 

världen över. Sjuksköterskors förståelse och bemötande till personer med HIV har en 

betydelsefull effekt på personens intryck av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskans 

profession ska utgå från alla människors lika värde oavsett bakgrund och sjukdom. Det kan 

vara av intresse att kartlägga hur sjuksköterskor förhåller sig till personer med HIV med 

fokus på attityder. Då sjuksköterskan är en central del i mötet med personer med HIV, kan 

det vara betydelsefullt att utforska hur sjuksköterskors attityder till personer med HIV 

präglar hälso- och sjukvården. 

 

I den här litteraturöversikten definieras sjuksköterskestudenter som sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

HIV är globalt sett ett stort hälsoproblem och en av de vanligaste blodsmittorna i världen. I 

slutet av år 2016 var det 36,7 miljoner människor som levde med HIV och det var 1 miljoner 

människor som dog av viruset under samma år. Under år 2016 var det 1,8 miljoner som 

smittades av viruset (World Health Organisation [WHO], 2017). 430 nya fall av HIV 

rapporterades under år 2016 i Sverige, och totalt lever cirka 7000 personer med infektionen i 

landet (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Vid HIV överförs smittsamma mikroorganismer från en person till en annan person 

parenteralt via blod och blodblandade kroppsvätskor. Viruset angriper immunsystemet hos 

personen vilket leder till att kroppens försvar vid infektioner och sjukdomar blir kraftigt 

nedsatt samt ökar risken för dessa tillstånd. Det finns inget botemedel mot HIV idag, men 

antiretrovirala läkemedel kan bromsa virusets fortskridning och därmed förstärka 

immunförsvaret. HIV kan stegvis utvecklas till förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) om 

inte behandling sätts in. AIDS är ett begrepp som står för följdsjukdomar så som infektions- 

och cancersjukdomar (WHO, 2017). Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) betecknas en 
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hivinfektion som en allmänfarlig sjukdom som kan vara livshotande eller medföra allvarliga 

följder. De åtgärder som tas till för att förhindra smittspridning ska värna om alla 

människors lika värde (Smittskyddslagen, SFS 2004:168).  

 

Personer med HIV upplever en känsla av skam, och det finns en rädsla för att bli dömd 

utifrån sjukdomen vilket kan uttrycka sig i form av nedstämdhet och utanförskap. Personer 

med HIV beskriver i kontakt med sjukvården ett undvikande beteende och en rädsla hos 

sjukvårdspersonalen. Hygienrutiner bevittnas gå till överdrift och både fysisk och psykisk 

distansering till personer med HIV visar sig. Psykisk distansering i form av blickar och 

viskningar bidrar till skamkänslan hos personen. Personer med HIV konfronteras av 

negativa attityder i mötet med sjukvårdspersonal, då det upplevs finnas förutfattade 

meningar om att missbruk, prostitution eller kriminalitet ligger bakom hur HIV utvecklats 

(Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh & Zolala, 2015). Personer med HIV anser att de 

möts av negativa fördomar och ett respektlöst beteende på grund av deras tillstånd jämfört 

mot en frisk person (Li, Wang, Williams & He, 2009). 

 

Personer med HIV uttrycker en oro över att berätta om sin sjukdom för sjuksköterskor och 

övrig sjukvårdspersonal, med anledning av att bemötandet kan komma att förändras och 

erhålla en negativ karaktär (Greeff et al., 2008). När personer med HIV söker sig till 

sjukvården kännetecknas mötena med personalen av stereotypa föreställningar om HIV som 

sjukdom och av dålig kunskap om smittspridning bland personalen. En bristfällig 

interaktion mellan parterna vid diagnostillfället påverkar personernas upplevelse av 

framtida kontakt med sjukvården (Ion & Elston, 2015). Personer med HIV betonar att 

relationen till sjukvårdspersonalen kan vara avgörande för hur vården upplevs. Det finns ett 

behov av ett holistiskt och ett personcentrerat bemötande för att personen ska känna sig 

trygg och vilja öppna upp sig om sitt kroniska tillstånd. Relationen bör präglas av tillit och 

vara ett utbyte av kunskap (Brion, 2014).  
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Sjuksköterskans etiska kod 

Hörnstenar i sjuksköterskans yrkesroll är att främja hälsa, lindra lidande, att arbeta 

preventivt för sjukdom samt att hjälpa individer att återfå hälsa och välbefinnande. 

Värnandet av de mänskliga rättigheterna samt beaktning av värdighet och respekt för den 

enskilde individen ska prägla omvårdnaden som sjuksköterskan utför. Omvårdnad ska ges 

med medkänsla och tillförlitlighet, oberoende av individens bakgrund och sjukdom. 

Sjuksköterskeyrket ska främja säkra arbetsförhållanden och en etisk organisationskultur. 

Sjuksköterskan ska värna om enskilda individers hälsa vid eventuella hot av sjukdom eller 

andra personers beteende (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Attityd 

Begreppet attityd kan definieras som ett utlopp av känslor hos en individ. Det finns både 

yttre och inre faktorer som påverkar hur individens attityd utformas. Den yttre attityden 

uttrycks av förhållandet till den sociala omvärlden. Den inre aspekten har fokus på det 

mentala och egna tänkandet som inte kan observeras av andra människor. Samspelet mellan 

de yttre och de inre faktorerna skapar erfarenheter som styr individens handlande och 

sociala beteende gentemot sin omgivning. Individen möter sin sociala omvärld genom att 

antingen vara för eller emot något i sitt ställningstagande och det ger uttryck för attityder. 

Attityder kan vara av olika karaktär, positiva eller negativa. Det som genomsyrar en negativ 

karaktär är att individen förknippar särskilda egenskaper eller objekt med något negativt, 

vilket kan resultera i fördomar (Nationalencyklopedin, u.å. ). 

 

Teoretisk anknytning 

Travelbees (1971, ss. 96-97) omvårdnadsteori belyser relationen och interaktionen mellan 

individ och sjuksköterska, och hur det i sin tur påverkar omvårdnaden. Teorin har en 

existentiell aspekt som gör varje enskild individ unik. Kommunikation används som ett 

verktyg av sjuksköterskan. Individen ska med hjälp av sjuksköterskan klara av att hantera 

sin sjukdom och därmed finna mening i sin tillvaro. Den unika individen har ett lidande som 

är personligt och det är sjuksköterskans uppgift att få denne att vända lidandet till en 

utveckling. Genom att låta attityden genomsyras av en sympatisk aspekt får sjuksköterskan 
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individen att inte känna sig ensam i sin sjukdom och därmed minskas lidandet hos individen 

(Travelbee, 1971, ss. 96-97).  

 

Sjuksköterskans möte med personer med HIV 

Sjuksköterskor uttrycker att personer med HIV är i behov av stöd, sympati och hjälp från 

sjukvårdspersonalens sida (Costa, Oliveira, Formozo & Gomes, 2012). Sjuksköterskor anser 

att alla personer som vänder sig till sjukvården i teorin bör behandlas och bemötas som att 

de erhåller en potentiell blodsmitta. Sjuksköterskor uttrycker att det inte bör vara någon 

skillnad på kvalitén i omvårdnaden eller i följsamheten av hygienrutiner oavsett sjukdom, 

kön, kultur eller religion. I praktiken beskrivs parallellt ett undvikande beteende gentemot 

personer med en känd blodsmitta i den omvårdnad som sjuksköterskor utför (Kagan, 

Ovadia & Kaneti, 2009; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

HIV är globalt sett ett stort hälsoproblem i världen och att vårda personer med HIV är något 

som sjuksköterskor i hälso- och sjukvården ställs inför i sin yrkesroll. Tidigare studier har 

visat att det förekommer negativa attityder hos sjuksköterskor till att vårda personer med 

HIV. Sjuksköterskans yrkesprofession har som utgångspunkt att alla människor ska 

behandlas på lika villkor, men likväl förekommer det negativa attityder hos sjuksköterskor 

till personer med HIV. Sjuksköterskan är en central del i omvårdnadsprocessen, och 

sjuksköterskors attityder formar bemötandet till personer med HIV. För att vården ska bli så 

optimal som möjligt i den kliniska verksamheten, är det av vikt att skapa en medvetenhet 

och en dialog hos sjuksköterskor om de förekommande negativa attityderna. Attitydernas 

påverkan på omvårdnaden kan då synliggöras, och negativa attityder i form av fördomar 

och stigmatisering av personer med HIV reduceras bland sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvården. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda 

personer med HIV inom hälso- och sjukvården. 

 

Frågeställning 

– Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV? 

 

METOD 

 

Design 

Målet med arbetet var att göra en litteraturöversikt med vetenskapliga originalartiklar som 

grund. Enligt Segesten (2017, s. 108) redogör en litteraturöversikt över det befintliga 

forskningsläget för ett specifikt område. En litteraturöversikt kan innehålla artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ design. Arbetet ska utföras systematiskt och de olika stegen i 

processen ska redovisas. En litteraturöversikt skapar en uppfattning om vilket fokus 

framtida forskning inom området bör eftersträva.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier utformades för att säkerställa att de artiklar som valts ut 

var lämpliga för litteraturöversiktens syfte. De inklusionskriterier som inrättades var att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar, peer-reviewed samt skrivna på 

engelska, med en avgränsning i tiden på publicering mellan år 2007 till 2017. Artiklarna 

skulle vara relevanta för syftet med fokus på sjuksköterskors attityder till att vårda personer 

med HIV, och belysa faktorer som påverkar sjuksköterskornas attityder. Vidare skulle 

artiklarna föra ett etiskt resonemang för att bli inkluderade. De exklusionskriterier som 

upprättades för litteraturöversikten var artiklar som berörde andra tillstånd än HIV, palliativ 

vård samt barn och ungdomars perspektiv. Artiklar med låg studiekvalité exkluderades ur 

litteraturöversikten. 
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Enligt Polit och Beck (2016, s. 250) ska kriterier för urvalet utformas. Dessa kriterier står för 

det urvalsunderlag som ska undersökas. Inklusionskriterierna ska klargöra vilka egenskaper 

som ska innehas av urvalsunderlaget. Exklusionskriterier står för egenskaper som inte 

urvalsunderlaget ska erhålla. 

 

Litteratursökning 

Sökord för litteratursökningen utformades utifrån litteraturöversiktens syfte. Syftets 

nyckelord omvandlades till MeSH-termer med hjälp av Svensk MeSH. De sökord som 

genererades var ”HIV”, ”Nurse*” och ”Attitude”, och dessa fritextsöktes i respektive 

databas. MeSH-termer användes för att påträffa vetenskapliga artiklar med likvärdiga 

MeSH-termer i sökprocessen och därmed preciserades sökningen utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed, där 

MeSH-termerna söktes enskilt samt MeSH-termerna i kombination med AND. Valet av 

sökvägar grundades på att de valda databasernas inriktning var mot medicin, omvårdnad 

och hälsa. För en detaljerad översikt av litteratursökningar, se tabell 1. Vid förekommande 

dubbletter i Cinahl och PubMed exkluderades den ena dubbletten.  

 

Enligt Friberg (2017, s. 87) ska en litteratursökning innehålla en beskrivning av hur sökorden 

valdes ut under sökprocessen samt redogöra för hur dessa sökord anpassades under 

sökprocessen. I litteraturöversikten ska det framgå om eventuella avgränsningar användes 

under sökprocessen. Avsikten med sökningsvägarna är att generera i material till arbetets 

ändamål.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas 

Datum 

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed 

170906 

#1 HIV - 323323 - - - - 

 #2 nurse* - 371724 - - - - 

 #3 attitude - 332097 - - - - 

 #4 #1 

AND 

#2 

AND 

#3 

English 

language, 

Publication 

dates: 10 years 

497 53 19 11 10 

Cinahl 

170906 

#1 HIV - 65210 - - - - 

 #2 nurse* - 369535 - - - - 

 #3 attitude - 185420 - - - - 

 #4 #1 AND 

#2 AND 

#3 

Peer reviewed, 

English 

language, 

Published date: 

2007-2017 

270 49 24 10 8 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela 

artikeln och i urval 4 genomfördes en relevansbedömning och granskning av vetenskaplig 

kvalitet av artiklarna. Inkluderande artiklar i resultatdelen är markerade med en * i 

referenslistan.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Inklusionskriterierna för litteraturöversikten låg till grund för bearbetningen av 

urvalsprocessen av de vetenskapliga originalartiklarna. I urval 1 bedömdes samtliga titlar i 

sökträffarna utifrån titlarnas nyckelord för att avgöra om titeln var av intresse för 

litteraturöversiktens syfte. I urval 2 lästes och bearbetades samtliga abstrakt som vid 

föregående urval betraktats vara relevanta, vilket gav en inblick i artikelns syfte och 

huvudresultat. En diskussion fördes gällande om artikeln var fortsatt intressant i processen 

utifrån inklusionskriterierna eller om den skulle förkastas. I urval 3 lästes hela artikeln och 

det bidrog till ett sammanhang i förhållande till litteraturöversiktens syfte. För behållning av 

artiklar till kommande urval, relevansbedömdes materialet översiktligt utifrån vad som 

skulle kunna vara aktuellt till litteraturöversiktens kommande resultatdel och utformning av 
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kategorier. Även artikelns struktur granskades för att fastställa att artikeln var av 

vetenskaplig grund. I urval 4 granskades den vetenskapliga kvaliteten ytterligare, och en 

relevansbedömning av artiklarna genomfördes utifrån valda granskningsmallar. För en 

detaljerad översikt av urvalsprocessen, se tabell 1. Östlundh (2017, ss. 76-77) beskriver att 

tillvägagångssättet för litteratururvalet innefattar att analysera träfflistorna i sökningarna. 

För att erhålla en överblick över vad litteraturen handlar om kan urvalsprocessen inledas 

med att studera titlarna i träfflistorna. Sorteringen av titlar övergår till läsning av abstrakt. 

När bearbetning och sortering av abstrakt genomförts övergår processen i en djupare läsning 

av litteraturen.  

 

När den slutgiltiga bedömningen av de utvalda artiklarna var avslutad, exkluderades de 

artiklar som erhöll en låg studiekvalité, enligt de granskningsmallar som användes. För den 

fördjupade granskningen av artiklarnas studiekvalité användes protokoll för 

kvalitetsbedömning utifrån studiedesign av Forsberg & Wengström (2003) och Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Granskningsprocessen utfördes 

enskilt och därmed bildades individuella uppfattningar om studiekvalitén, för att i nästa steg 

gemensamt diskutera och avgöra den slutgiltiga studiekvalitén. För översikt av 

inkluderande artiklar i litteraturöversiktens resultatdel efter kvalitetsgranskning, se bilaga 1. 

 

Analys 

Analysprocessen inleddes med att enskilt läsa igenom de utvalda artiklarna ett flertal gånger 

för att erhålla en förståelse för innebörden av artiklarnas huvudresultat, samt att få en 

uppfattning om studiernas metod. Identifiering av huvudresultaten i artiklarna 

sammanställdes utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Identifieringsarbetet 

utfördes enskilt med hjälp av färgkodning i artiklarnas resultatdelar för att finna 

återkommande material. Färgkoderna stod för olika aspekter som berörde sjuksköterskors 

attityder till att vårda personer med HIV. I urval 3 hade en översiktlig analys av en eventuell 

utformning av kategorier genomförts, vilket bidrog till en uppfattning av kommande 

kategorier i litteraturöversiktens resultatdel. Detta speglade färgkodningens process utifrån 

temporära kategorier. Positiva respektive negativa attityder erhöll varsin färgkod, samt 
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faktorer som påverkade sjuksköterskors attityder erhöll en annan färgkod. Färgkodningen 

underlättade sammanställningen av artiklarnas huvudresultat, och därmed kunde 

resultatdelarna relateras till varandra. För att öka validiteten i litteraturöversikten 

diskuterades resultatdelarna gemensamt, vilket säkerställde en neutral syn på det valda 

ämnesområdet. Likheter och skillnader i artiklarna diskuterades och utforskades utifrån 

färgkoderna. Färgkodningens temporära kategorier i kombination med de likheter och 

skillnader som utforskats, låg till grund för utarbetningen av de permanenta kategorierna i 

litteraturöversikten. De temporära kategorierna positiva respektive negativa attityder 

övergick till permanenta kategorier. Den temporära kategorin faktorer som påverkade 

sjuksköterskors attityder indelades i detaljerade kategorier utifrån specifika faktorer som 

framkom i artiklarnas huvudresultat. När kategorier upprättats, lästes artiklarna igenom 

ytterligare en gång för att säkerställa huvudresultatens placering i de etablerade 

kategorierna. Kategorierna bildade grunden för uppbyggnad och formulering av 

litteraturöversiktens resultatdel.  

 

Enligt Friberg (2017, ss. 135-137) innefattas analysprocessen av att i första steget bearbeta 

studierna ett flertal gånger för att på så sätt bilda sig en uppfattning om studiernas innehåll. I 

andra steget lokaliseras huvudresultaten i varje studie, och i tredje steget genomförs en 

översikt över huvudresultaten. I fjärde steget jämförs och ställs studierna mot varandra för 

att identifiera skillnader och likheter, och i det femte steget utformas en resultatdel med 

kategorier i den rådande litteraturöversikten. 

 

Etiska överväganden 

Det finns etiska riktlinjer att förhålla sig till inom forskning som forskaren bör ta i beaktning 

inför genomförandet av en studie. Forskaren ska vara påläst inom området samt garantera 

deltagarnas sårbarhet och aldrig sätta forskningen före individen. Deltagarna i studien ska 

erhålla god information, få ge sitt samtycke samt bemötas konfidentiellt (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden, 2003). Artiklarnas metodbeskrivning bearbetades och genom detta 

garanterades att samtliga inkluderade artiklar i litteraturöversikten erhöll ett etiskt 

resonemang eller ett godkännande av en etisk kommitté i urvalsprocessen. Förförståelsen för 
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det berörda ämnet präglades av neutralitet och öppenhet, för att säkerställa att 

förhållningssättet till materialet var objektivt. En noggrann bearbetning av artiklarnas 

resultat skedde, för att säkerställa att materialet inte tolkats eller felaktigt återgetts i 

litteraturöversikten. En bearbetning av förförståelsen till ämnet har varit fortlöpande under 

hela processen för att ge en korrekt bild av forskningsläget för det valda området. 

 

RESULTAT 

I litteraturöversiktens resultatdel inkluderades 18 vetenskapliga originalartiklar. 

Studiedesignen på artiklarna var 13 kvantitativa, 2 kvalitativa och 3 med både kvantitativ 

och kvalitativ ansats. Studierna genomfördes i Australien, Estland, Egypten, Finland, Indien, 

Israel, Jordanien, Kina, Laos, Litauen, Nigeria, Ryssland, Sydafrika och Turkiet. 

Analysprocessen resulterade i två huvudkategorier; Sjuksköterskors attityder till att vårda 

personer med HIV och faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder. Det tillkom fem 

underkategorier; Positiva attityder, negativa attityder, kunskap och erfarenheter, rädsla och kultur.  

 

SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL ATT VÅRDA PERSONER MED HIV 

I kategorin Sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV beskrivs hur sjuksköterskor 

uttrycker attityder gentemot personer med HIV, av positiv respektive negativ karaktär. 

 

Positiva attityder 

En person med HIV som vänder sig till sjukvården ska bli behandlad och bemött på lika 

villkor som personer som inte erhåller HIV, ansåg 80 % av sjuksköterskorna (Natan, Dubov 

& Raychlin, 2015; Li, Scott & Li, 2008). Sjuksköterskor uttryckte ett medlidande för personer 

med HIV, och beskrev positiva attityder samt en vilja att vårda personerna. Personer med 

HIV ska mötas med respekt och värdighet, och att en person erhåller HIV ska inte påverka 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Akin, Mendi, Mendi & Durna, 2013). Sjuksköterskor 

belyste att positiva attityder till personer med HIV bidrog till att arbetsmiljön blev bättre. 

Attityder som kännetecknades av medlidande och ett mindre undvikande beteende 
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gentemot personerna tillförde att sjuksköterskorna kände sig mer tillfreds med sin 

arbetssituation (Hamama et al., 2014).  

 

I en studie utförd i Finland redovisade 70 % av sjuksköterskorna att de var villiga att hjälpa 

en person med HIV med hygienen, och att hantera personens kroppsvätskor i form av 

avföring och uppkastning. Nästintill samtliga sjuksköterskor (96 %) var villiga att mata, att 

byta sängkläder och att genomföra mätningar av vitala parametrar på en person med HIV. 

92 % av sjuksköterskorna var beredvilliga att rengöra sjukhusutrustning och instrument efter 

att en läkare genomfört en undersökning på en person med HIV. Att hjälpa en person med 

HIV med påklädning hade 87 % av sjuksköterskorna en positiv inställning till. Över 90 % av 

sjuksköterskorna var beredda att utföra handlingar som innefattade katetersättning, tömning 

av kateterpåsar samt att koppla intravenösa dropp och blodtransfusioner på en person på 

HIV (Välimäki et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor upplevde att personer med HIV befann sig i en svår och maktlös process, och 

att samhället bidrog till en stigmatisering och en isolering kring personerna. 

Sjuksköterskorna var villiga att hjälpa personer med HIV att komma ur samhällets 

utanförskap, och de kände det som ett ansvar i sin yrkesroll (Bektas & Kulakac, 2007). 

Sjuksköterskor beskrev att det var av stor vikt att personer med HIV erhåller en god vård. 89 

% av sjuksköterskorna belyste att de skulle göra allt i sin makt för att stödja personer med 

HIV, och därmed erbjuda en så optimal vård som möjligt för att underlätta personernas 

livssituation (Li et al., 2008). Alla personer som vänder sig till sjukvården bör testas för HIV 

ansåg 92 % av sjuksköterskorna, i syfte att minska stigmatiserande attityder till personer 

med HIV (Farotimi, Nwozichi & Ojediran, 2015). 

 

Negativa attityder 

62 % av sjuksköterskorna var inte villiga att utföra omvårdnadsåtgärder på personer med 

HIV som ingår i sjuksköterskans yrkesprofession, och 83 % av sjuksköterskorna avböjde 

helst att delta i omvårdnad där det fanns en risk för att komma i kontakt med blod från en 
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person med HIV. 48 % av sjuksköterskorna ansåg att vårdgivare har rätt att neka att ge en 

person med HIV vård (Natan et al., 2015). Sjuksköterskor (97 %) erhöll negativa attityder till 

vård som innefattade kroppskontakt med personer med HIV. Det förekom negativa attityder 

till HIV som sjukdom överlag då det har en dödlig utgång (Hassan & Wahsheh, 2011). 

Sjuksköterskor var inte villiga att skaka hand med eller röra en person med HIV (11 %), och 

91 % av sjuksköterskorna menade att HIV var ett stort problem ur ett samhällsperspektiv. 

Sjuksköterskorna hade en negativ inställning till att hjälpa en person med HIV med rakning 

och att vara i kontakt med personens tillhörigheter och föremål som personen kommit i 

kontakt med, 90 % var inte villiga att göra detta (Bektas & Kulakac, 2007).  

 

Sjuksköterskor (37 %) ansåg att personer med HIV har sig själva att skylla för sitt tillstånd, då 

personerna inte varit varsamma i sitt handlande (Delobelle et al., 2009). 82 % av 

sjuksköterskorna kände ett starkare medlidande för personer som erhållit HIV genom 

blodtransfusioner än de personer som mottagit viruset som en följd av ett intravenöst 

drogmissbruk. 68 % av sjuksköterskorna kände inte medkänsla för de personer som erhållit 

HIV genom sexuella kontakter. Personer som mottagit HIV genom blodtransfusioner var 

mer förtjänta av att få behandling för viruset än övriga individer, enligt 70 % av 

sjuksköterskorna. Som en säkerhetsåtgärd ville 63 % av sjuksköterskorna att personer med 

HIV isolerades på en enkelsal (Li et al., 2008).  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER 

I kategorin Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder beskrivs hur faktorer som kunskap 

och erfarenheter, rädsla och kultur påverkar de positiva respektive negativa attityderna hos 

sjuksköterskor. 

 

Kunskap och erfarenheter 

Tidigare vård av en person med HIV bidrog till att sjuksköterskors attityder erhöll en positiv 

karaktär i form av medlidande. Sjuksköterskor utan erfarenhet av tidigare vård av personer 

med HIV visade mindre medlidande och ett undvikande beteende gentemot personer med 
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HIV (Özakgül, Sendir, Atav & Kiziltan, 2014; Suominen et al., 2010). Sjuksköterskors 

utbildning och kunskap hade en positiv inverkan på attityderna gentemot personer med 

HIV. Kunskapen om de basala hygienrutinerna bidrog till att sjuksköterskorna inte kände 

någon oro över att bli smittad av HIV. Denna kunskap resulterade i att sjuksköterskorna inte 

erhöll negativa attityder i form av ett undvikande beteende gentemot personer med HIV 

(Delobelle et al., 2009). Sjuksköterskor som kände en person med HIV privat erhöll attityder 

med en positiv karaktär (Suominen et al., 2009; Suominen et al., 2010). 

 

Sjuksköterskor beskrev en frustration över arbetsbelastning och brist på resurser vid vård av 

personer med HIV, då kunskapen bland sjukvårdspersonal i allmänhet var otillräcklig. De 

upplevde generellt att informationen om HIV var bristfällig bland befolkningen, vilket i sin 

tur ledde till en ökad belastning på vården. Sjuksköterskor belyste utöver den fysiska 

stressen, en emotionell stress hos dem själva som en följd av den psykiska 

arbetsbelastningen. Det var svårt att följa personer med HIV under en lång tid, då de fick en 

vänskaplig relation till personerna. Medvetenheten om att HIV är obotligt och att tillståndet 

hos personen kommer att försämras över tid bidrog till den emotionella påfrestningen 

(Delobelle et al., 2009). 

 

Sjuksköterskors utbildningslängd påverkade attityderna till personer med HIV på ett 

positivt sätt. De sjuksköterskor som uttryckte en vilja att vårda personer med HIV visade på 

en högre kunskapsnivå än de sjuksköterskor som inte var lika villiga (Suominen et al., 2010). 

Sjuksköterskor som erhållit undervisning om infektionen samt vårdat ett flertal personer 

med HIV under en lång period, hade reducerat sina nivåer av negativa attityder mot 

personer med HIV (Vorasane et al., 2017). Sjuksköterskor med en hög kunskapsnivå 

upplevde i en lägre grad en stress över att bli smittad av HIV (Chen & Han, 2010). 98 % av 

sjuksköterskorna ansåg att utbildning om HIV kan reducera stigmatiserande attityder och 

diskriminering av personer med HIV bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det fanns en hög 

kunskapsnivå om strategier för reduceringen och fokus låg på utbildning om HIV (Farotimi 

et al., 2015). 
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Sjuksköterskors kunskap om HIV-smittspridning ökade från 13 % till 66 % efter en 

utbildning. Förståelsen för de basala hygienrutinerna förbättrades från 67 % till 98 %. Efter 

avslutad utbildning hade sjuksköterskorna lärt sig hur de skulle arbeta på ett säkert sätt för 

att motverka att bli exponerade för HIV. Sjuksköterskorna lärde sig hur de skulle agera om 

det inträffade en incident med stickskador eller om de kom i kontakt med kroppsvätskor 

från en person med HIV. Det förekom beteenden innan utbildningen som sjuksköterskorna i 

efterhand ansåg varit diskriminerande, som tydliga uppmärkningar av salar och sängar 

tillhörande en person med HIV, och upplysningar till kollegor om att en person erhöll HIV 

utan tillåtelse från personen. Efter utbildningen erhöll sjuksköterskorna en förståelse för hur 

viktigt det är att bemöta personer med HIV konfidentiellt, och att diskriminerande attityder 

inte bör förekomma (Pisal et al., 2007). 

 

Rädsla 

Sjuksköterskor påvisade en rädsla för att vårda personer med HIV, och en rädsla för att 

kontamineras av viruset (Bektas & Kulakac, 2007; Natan et al., 2015; Özakgül et al., 2014). Det 

fanns negativa attityder till sjukdomen då sjuksköterskorna inte ville riskera att bli smittade 

av en infektionssjukdom som kan leda till döden. Att HIV kan leda till döden var den största 

anledningen till att sjuksköterskorna fruktade och undvek att vårda personer med HIV 

(Bektas & Kulakac, 2007). 54 % av sjuksköterskorna som var involverade i vårdprocesser 

kring personer med HIV, upplevde en rädsla över risken att utsätta sin familj och sina 

vänner för viruset (Li et al., 2008; Natan et al., 2015). Sjuksköterskor med barn uttryckte en 

negativ inställning till att vårda personer med HIV (Suominen et al., 2009).  

 

Sjuksköterskor uttryckte en rädsla över att den sterilisering av sjukhusutrustning som görs 

inom sjukvården inte skulle vara tillräcklig för att eliminera viruset. Det fanns även en 

ängslan över att forskare ska upptäcka okända smittvägar för HIV, vilket yttrade sig som en 

ovilja att vårda personer med HIV. Rädslan för stickskador belystes av sjuksköterskorna och 

de menade att även en mycket erfaren sjuksköterska kan göra misstag som leder till en 

stickskada i arbetet (Abdelrahman et al., 2015). Sjuksköterskor redovisade att 86 % av dem 

varit med om stickskador i arbetet med personer med HIV, vilket låg till grund för deras 
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rädsla för exponering av HIV i arbetsmiljön (Chen & Han, 2010). 60 % av sjuksköterskorna 

hade upplevt rädsla över misstanken att de exponerats av HIV i en vårdsituation. Det hade 

skett en eller ett flertal gånger under de senaste tolv månaderna för 43 % av sjuksköterskorna 

(Makhado & Davhana-Maselesele, 2016). 

 

Kultur 

Sjuksköterskor i Australien upplevde att deras kultur varit en bidragande faktor till den 

stigmatisering och de negativa attityder som förekommer hos dem kring personer med HIV. 

Deras kultur grundade sig i ett historiskt och stereotypiskt perspektiv att personer med HIV 

erhållit sin smitta genom homosexualitet eller missbruk. Sjuksköterskorna beskrev fördomar 

om att en person med HIV förorsakat sitt tillstånd efter ett oansvarigt sexliv utan preventiva 

åtgärder, och att skulden låg på personen själv. Sjuksköterskorna ansåg att det ibland var 

svårt att sätta sin kultur åt sidan vid vård av personer med HIV. Det beskrevs som en 

balansgång mellan personliga värderingar och att ge vård på det professionella sättet som 

förväntas av en legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskorna rapporterade en önskan om att 

inte känna sig bundna till kulturella traditioner, och eftersträvade nya perspektiv och 

värderingar för att kunna ge personer med HIV en högkvalificerad vård (Pickles, King & 

Lacey, 2017).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ändamålet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda 

personer med HIV inom hälso- och sjukvården. Det förekom relativt få studier där endast 

sjuksköterskors attityder redovisades. I ett flertal studier rapporterades attityder hos hälso- 

och sjukvårdspersonal i allmänhet, utan avskiljning på yrkeskategorier. 

Sjuksköterskestudenter definierades som sjuksköterskor genomgående i litteraturöversikten 

för att komplettera sjuksköterskeperspektivet. Väsentliga studier där 

sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV påträffades i 

databassökningarna och inkluderades därmed i urvalsprocessen. Inkluderandet av 
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sjuksköterskestudenter medverkade till att litteraturöversiktens resultat inte erhöll en 

komplett bild av sjuksköterskeperspektivet till att vårda personer med HIV. 

Ställningstagandet till att inkludera sjuksköterskestudenter grundade sig i att 

sjuksköterskestudenterna och sjuksköterskornas perspektiv i litteratursökningen inte skiljde 

sig åt väsentligt i attityder till att vårda personer med HIV.  

 

Vetenskapliga originalartiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Det kan ha varit en 

svaghet för arbetet att sökningen inte utvidgades till ytterligare databaser, då relevanta 

studier för syftet kan ha förekommit i andra databaser och därmed utelämnats. 

Avgränsningen i tiden valdes på tio år då avsikten var att belysa en så aktuell forskningsbild 

som möjligt. Det kan tänkas att studier som verkställdes innan år 2007 hade kunnat tillföra 

betydelsefull information till litteraturöversikten. Av de 18 artiklarna var 13 av dem av 

kvantitativ design, 2 var av kvalitativ metod och 3 var av mixad metod. Att majoriteten var 

av kvantitativ design kan ha varit bristande för resultatets innebörd, då den kvantitativa 

ansatsen lägger stor vikt vid mätningar och generaliserbarhet. Den kvalitativa ansatsen har 

sitt fokus på att tolka, vilket hade kunnat resultera i en djupare och mer beskrivande 

förståelse. 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning användes för att bedöma studiekvalitén på de utvalda 

artiklarna. Granskningen och analysprocessen av artiklarna utfördes enskilt och därmed 

bildades individuella uppfattningar om artiklarnas studiekvalité. I nästa steg diskuterades 

den enskilda granskningen och analysprocessen, för försäkran om överensstämmelse, 

korrekthet och enighet. Genom denna process motarbetades förförståelsen för det berörda 

ämnet, vilket bidrog till ett objektivt synsätt. Denna process ökade litteraturöversiktens 

trovärdighet och det kan ses som en styrka i arbetet. I urvalsprocessen exkluderades artiklar 

där det inte förekom ett etiskt resonemang eller ett etiskt godkännande av en etisk kommitté, 

vilket betraktades som en styrka i litteraturöversikten. Det var av stor vikt att studierna förde 

ett etiskt resonemang för att garantera de deltagande individernas rättigheter. Etiska 

dilemman som kan uppstå är då preventivt bearbetade.  
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De utvalda studierna hade sitt ursprung i ett flertal världsdelar, vilket tillförde 

litteraturöversikten ett mångkulturellt perspektiv. Det kan ses som en styrka att 

sjuksköterskors attityder till personer med HIV över hela världen undersöktes, då kultur, 

religion och utveckling i de olika länderna skiljer sig åt och därmed skapades ett bredare 

perspektiv på det avsedda syftet. Kultur, religion och utveckling spelade in i de faktorer som 

påverkar sjuksköterskors attityder, vilket besvarade frågeställningen. Litteraturöversiktens 

resultatdel inkluderade inte någon studie utförd i Sverige, då det inte påträffades i 

databaserna. Det kan tolkas svårt att överföra resultatet till Sverige då ländernas ursprung, 

utveckling och kunskap skiljer sig åt.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda 

personer med HIV inom hälso- och sjukvården. De huvudresultat som framkom i 

resultatdelen var att det förekom attityder med både positiv och negativ karaktär hos 

sjuksköterskorna. Det fanns motstridigheter i sjuksköterskornas vilja att vårda personer med 

HIV, gällande omvårdnad och sjuksköterskeuppgifter. Faktorer som påverkade 

sjuksköterskornas attityder gentemot personer med HIV var kunskap, erfarenheter, rädsla 

och kultur. 

 

Resultatet visade att de positiva attityderna hos sjuksköterskorna präglas av ett medlidande 

för personer med HIV. Sjuksköterskorna beskriver att personer med HIV befinner sig i en 

svår situation och i ett utanförskap i samhället, och de uttrycker en vilja att stötta individerna 

genom att underlätta vård- och livssituationen. Resultatet kan tolkas som att 

sjuksköterskorna känner ett starkt medlidande för personer med HIV då det är ett obotligt 

kroniskt tillstånd. Personer med HIV befinner sig i en svår livssituation, vilket kan medföra 

både ett fysiskt och psykiskt lidande hos individen. I mötet med personer med HIV bör 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete kännetecknas av att stödja individen att utifrån sina 

individuella förutsättningar återfinna hälsa och välbefinnande. Detta styrks av Chen, Han 

och Holzemer (2004) som belyser att sjuksköterskor uttrycker ett medlidande för personer 

med HIV, och en oro över HIV som ett kroniskt tillstånd. Detta kan härledas till Travelbees 
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(1971, ss. 96-97) omvårdnadsteori som beskriver att förhållandet mellan sjuksköterskan och 

individen står i centrum för omvårdnaden. Sjuksköterskan ska hjälpa personen att återfå en 

betydelsefull tillvaro oberoende av sjukdomen. Det unika lidandet hos en individ kan 

reduceras då sjuksköterskan visar sympati för individens tillstånd (Travelbee, 1971, ss. 96-

97).  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor anser att bemötandet och omvårdnaden ska 

baseras på respekt och värdighet för individen. Vården ska inte se annorlunda ut för en 

person med HIV jämfört med en individ som inte erhåller HIV. Resultatet visar även att det 

förekommer en negativ inställning hos sjuksköterskor till vård som involverar 

kroppskontakt, samt kontakt med blod från en person med HIV. Sjuksköterskor anser att 

personer med HIV kan nekas vård på grund av sitt tillstånd. Det finns en rädsla bland 

sjuksköterskor att kontamineras av HIV i vårdarbetet. Sjuksköterskors oro över att vårda 

personer med HIV grundar sig i att HIV leder till döden. Juan et al. (2004) påvisar att 

sjuksköterskor använder handskar i all kontakt med kroppsvätskor. Alla kroppsvätskor 

behandlas och hanteras som smittsamma, oavsett om det är känt att personen erhåller HIV 

eller inte. Vidare konstaterar Peate, Suominen, Välimäki, Lohrmann och Muinonen (2002) att 

nästintill alla sjuksköterskor har en positiv attityd till att utföra omvårdnad och uppgifter 

som ingår i sjuksköterskeyrket på personer med HIV. Samtidigt beskriver Suominen et al. 

(2015) att sjuksköterskor (80 %) har en generellt negativ inställning till personer med HIV, 

och upplever en rädsla i vårdarbetet med individerna. Sjuksköterskor uttrycker att de 

avböjer att vårda en person med HIV, och att de föredrar att inte bli förknippade med HIV i 

arbetet.  

 

Det kan tolkas som en motstridighet i resultatet att det förekommer både positiva och 

negativa attityder hos sjuksköterskor till att vårda personer med HIV. Dessa motstridiga 

skillnader kan bero på att sjuksköterskorna i studierna erhåller olika grundkunskaper om 

HIV. De negativa attityderna till att vårda personer med HIV kan bero på bristande kunskap 

om smittspridning hos sjuksköterskorna. Att sjuksköterskor upplever rädsla när de arbetar 

med personer med HIV, kan grunda sig i den bristande kunskapen. Den bristfälliga 
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vetskapen kan bidra till en osäkerhet i handhavande och i hantering, vilket uttrycker sig som 

en rädsla hos sjuksköterskorna i arbetet med personer med HIV. Kunskapsbristen och 

rädslan kan ta uttryck i negativa attityder hos sjuksköterskor, och i sin tur kan det komma att 

karaktärisera hur sjuksköterskor bemöter och kommunicerar med personer med HIV. Denna 

tolkning styrks av Ekstrand, Ramakrishna, Bharat och Heylen (2013) som betonar att 

sjuksköterskor med låg kunskap om HIV och virusets smittvägar visar en hög tendens av 

diskriminering gentemot personer med HIV. Travelbee (1971, s. 102) belyser i sin 

omvårdnadsteori att kommunikation används som ett verktyg av sjuksköterskan, och när 

sjuksköterskan inte ser personen som en enskild individ kan det orsaka störningar i 

kommunikationen.  

 

Vidare kan utifrån resultatet tolkas att tidigare vårderfarenheter med personer med HIV kan 

generera i en ökad kunskapsnivå, vilket i sin tur kan få sjuksköterskornas attityder att 

gradvis förändras från en negativ karaktär till en positiv karaktär. För att öka kunskapsnivån 

hos sjuksköterskorna bör det förekomma en frekvent specifik utbildning om HIV inom 

hälso- och sjukvården. Faktorerna kunskap, tidigare vårderfarenheter och en specifik 

utbildning i HIV kan tillsammans utgöra grunden till ett korrekt bemötande till personer 

med HIV från sjuksköterskornas sida. De komplexa fysiska och psykiska aspekterna hos 

individerna kan då mötas med respekt och värdighet. Denna tolkning styrks av Peate et al. 

(2002) som belyser att sjuksköterskor som tidigare har vårdat personer med HIV visar 

generellt positiva attityder till att vårda individerna. Sjuksköterskorna erhåller då en djupare 

förståelse för sjukdomen i sig samt för individernas situation, jämfört med sjuksköterskor 

som inte har tidigare vårderfarenheter av personer med HIV. Vidare betonar Mullins (2009) 

att sjuksköterskor eftersträvar kontinuerlig utbildning i HIV för att öka kunskapsnivån. Det 

finns ett starkt samband mellan kunskap och medkänsla för individen, och dessa faktorer är 

utgångspunkten för att individen ska kunna erbjudas en så optimal vård som möjligt. 

 

Resultatet visar att en del sjuksköterskor inte är tillmötesgående i bemötandet med personer 

med HIV. Sjuksköterskor innehar en inställning om att personer med HIV har sig själva att 

skylla för att ha erhållit viruset, och de är inte villiga att skaka hand med eller vidröra 



 

21 
 

personens tillhörigheter. Detta styrks av Stutterheim et al. (2014) som belyser bemötandet 

mellan sjuksköterskor och personer med HIV ur ett patientperspektiv. Personer med HIV 

beskriver att de upplever negativa vårderfarenheter i interaktion med sjuksköterskor. 

Personer med HIV upplever att de blir särbehandlade av sjuksköterskor, och att 

sjuksköterskor vidtar överdrivna hygienrutiner vid kroppskontakt (Stutterheim et al., 2014).  

 

Utifrån sjuksköterske- och patientperspektivet tolkas att omvårdnadsrelationen mellan dessa 

parter är av stor vikt. Negativa attityder hos sjuksköterskor kan påverka hur personer med 

HIV upplever vården. När bemötandet erhåller en negativ karaktär kan det bidra till att 

personer med HIV känner sig missnöjda vården. Detta kan leda till att personer med HIV 

förlorar tilliten för hälso- och sjukvården generellt, och därför undviker att söka vård för sitt 

tillstånd. Sjuksköterskor bör bearbeta sin förståelse och sina attityder gentemot personer med 

HIV kontinuerligt för att vården ska vara så optimal som möjligt för individerna.  

 

Vidare kan vikten av omvårdnadsrelationen mellan personer med HIV och sjuksköterskor 

styrkas av Travelbees (1971, ss. 96-97, 102) omvårdnadsteori som betonar att människor inte 

ska generaliseras. Vid generalisering reduceras de individuella unika egenskaperna. En 

person ska inte bli dömd utifrån sina specifika behov och egenskaper, då detta kan leda till 

att personen blir kategoriserad utifrån förutbestämda föreställningar. En persons lidande tar 

uttryck på ett personligt plan, både fysiskt och emotionellt, och är ofta i förbindelse med 

individens sjukdom. Lidandet kan vara baserat på att individen känner sig förminskad, och 

höra samman med känslan av en emotionell förlust. Sjuksköterskan ska bemöta en individ 

utifrån dennes individuella upplevelse av sitt tillstånd, och inte utifrån sjuksköterskans 

uppfattning av diagnosen. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor betonar hur deras kultur spelar in i deras inställning till att 

vårda personer med HIV. Kultur påverkar den stigmatisering och de stereotypa 

föreställningar som förekommer kring personer med HIV, gällande hur personerna erhållit 

HIV. Utifrån resultatet kan tolkas att sjuksköterskor påverkas av kulturella perspektiv vid 
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vård av personer med HIV. Det kan tolkas att dessa perspektiv är beroende av den kultur 

som är rådande i landet där sjuksköterskorna är verksamma. Detta styrks av Holzemer et al. 

(2007) som beskriver att kultur är en faktor som påverkar stigmatisering och negativa 

attityder till personer med HIV. Detta kan ta uttryck genom att personer med HIV 

identifieras utifrån ett nedlåtande och ett isolerande synsätt (Holzemer et al., 2007). Vidare 

kan utifrån resultatet tolkas att sjuksköterskor som bemöter personer med HIV utifrån 

kulturella värderingar åsidosätter grundtanken i sjuksköterskans yrkesprofession, att alla 

människor ska bemötas med respekt och värdighet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) ska sjuksköterskor arbeta utifrån den etiska koden där grundprincipen är att 

sjuksköterskor ska värna om mänskliga rättigheter och att alla människor ska ha rätt till en 

likvärdig sjukvård. 

 

SLUTSATS 

Sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV förekommer i två dimensioner, 

positiva attityder respektive negativa attityder. De faktorer som påverkar sjuksköterskors 

attityder är kunskap, erfarenheter, rädsla och kultur. Bristfällig kunskap hos sjuksköterskor 

utgör en grund för de rädslor som förekommer kring att vårda personer med HIV. 

Litteraturöversikten belyser attityder som förekommer hos sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvården. Vidare betonas vikten av kunskap och utbildning hos sjuksköterskor inom 

ämnet för att på ett värdefullt sätt minimera negativa attityder till personer med HIV.  

 

En ökad kunskapsnivå inom ämnet kan förbättra kvaliteten inom den kliniska omvårdnaden 

och dess kunskapsutveckling. En strategi för att öka kunskapsnivån hos sjuksköterskor kan 

vara att införa en gedigen undervisning och vägledning i sjuksköterskeutbildningen. 

Utgångspunkten i det verksamma yrkeslivet bör samtidigt vara att kontinuerligt 

vidareutbilda sig inom området, och därmed läsa in sig på ny forskning som tillkommer. 

Utbildning och kunskapsinhämtning bör fokusera på smittvägar av HIV för att på så sätt 

reducera rädslan över att kontamineras av viruset i yrkeslivet. Genom att fokusera på att 
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stärka attityder med en positiv karaktär till personer med HIV, kan omvårdnadskvaliteten 

och kunskapsutvecklingen inom området utvecklas till det bättre. 

 

Den framtida forskningen bör fokusera på att belysa varför det förekommer kunskapsluckor 

inom området, och vidareutveckla åtgärder för förebyggandet av negativa attityder hos 

sjuksköterskor till personer med HIV. Målet med den framtida forskningen bör vara att 

erhålla en jämlik vård inom kontexten hälso-och sjukvården över hela världen. Sjukvården 

bör influeras av grundtanken att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund och 

sjukdom.  
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Att bedöma 

sjuksköterskors 

kunskap om 

HIV/AIDS, 

attityder och 

upplevd 

sårbarhet i Kina 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

186 (9) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskor 

rapporterade en 

upplevd risk för 

exponering av HIV i 

arbetet. De beskrev en 

brist på kunskap och 

utbildning i 

infektionssjukdomar. 

Medel kvalitet 

Delobelle et 

al. 

(2009) 

Sydafrika 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

HIV/AIDS-

relaterade 

kunskap, 

attityder, 

utbildning och 

upplevelser i 

Sydafrika 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitativ 

234 (94) Enkät-

undersökning, 

statistisk analys, 

ANOVA 

 

Fokusgrupper, 

djup-intervjuer, 

tematisk analys 

Sjuksköterskorna 

rapporterade en hög 

frekvens av vård av 

personer med HIV. 

Attityder till personer 

med HIV var överlag 

positiva och 

associerades med 

kunskap och 

utbildning. 

Hög kvalitet 

Farotimi, 

Nwozichi 

& Ojediran 

(2015) 

Nigeria 

Att belysa 

kunskap, 

attityder och 

utbildning om 

HIV/AIDS-

relaterad 

stigmatisering 

och 

diskriminering 

bland 

sjuksköterske-

studenter i 

Nigeria 

Kvantitativ 

beskrivande 

studie 

150 (0) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterske-

studenter påvisade en 

hög kunskapsnivå (94 

%) gällande strategier 

för reducering av 

HIV/AIDS-relaterad 

stigmatisering och 

diskriminering. 

Majoriteten av 

studenterna erhöll en 

låg grad av 

diskriminerande 

attityder till personer 

med HIV/AIDS. 

Medel kvalitet 



 

 
 

Hamama et 

al. 

(2014) 

Ryssland 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

sjuksköterskors 

arbetstillfredsstä

llelse och deras 

attityder till 

personer med 

HIV/AIDS 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

168 (33) Enkät-

undersökning, 

statistisk analys, 

MANOVA 

Sjuksköterskorna 

upplevde mer 

arbetstillfredsställelse 

när deras attityder till 

personer med HIV 

präglades av empati. 

Sjuksköterskor som 

arbetar på HIV/AIDS-

center rapporterade ett 

mindre undvikande 

beteende mot personer 

med HIV, gentemot 

sjuksköterskor på ett 

allmänsjukhus. 

Medel kvalitet 

Hassan & 

Wahsheh 

(2011) 

Jordanien 

Att undersöka 

jordanska 

sjuksköterskors 

kunskap och 

attityder till 

personer med 

HIV/AIDS, med 

fokus på 

information och 

utbildning 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

1260 (338) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskorna 

uttryckte negativa 

attityder till personer 

med HIV/AIDS samt 

en låg kunskapsnivå. 

Medel kvalitet 

Li, Scott & 

Li 

(2008) 

Kina 

Att undersöka 

brister i 

HIV/AIDS-

relaterad 

kunskap och 

attityder bland 

sjuksköterske-

studenter från 

Hunan Province 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

204 (0) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Det förekom ett 

samband mellan 

attityder och tidigare 

erfarenheter av att 

vårda personer med 

HIV. Majoriteten av 

sjuksköterske-

studenterna visade 

empati för personer 

med HIV. 

Medel kvalitet 



 

 
 

Makhado & 

Davhana-

Maselesele 

(2016) 

Sydafrika 

Att undersöka 

kunskap och 

förekomst av 

professionella 

åtgärder efter 

exponering av 

HIV bland 

sjuksköterskor 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

240 (7) Enkät-

undersökning, 

statistisk analys, 

SPSS 

60 % av 

sjuksköterskorna hade 

blivit utsatt för 

exponering av HIV i 

arbete, och för 43 % 

hade incidenten skett 

de senaste tolv 

månaderna. 

Medel kvalitet 

Natan, 

Dubov & 

Raychlin 

(2015) 

Israel 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

sjuksköterske-

studenters vilja 

att vårda 

personer med 

HIV i framtiden 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

220 (20) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterske-

studenterna uppgav 

att erfarenheter och 

kunskap i att vårda 

personer med HIV var 

viktigt. 61 % var 

oroliga för att erhålla 

HIV i arbetet. 

Hög kvalitet 

Pickles, 

King & 

Lacey 

(2017) 

Australien 

Att undersöka 

sjuksköterske-

studenters 

upplevelser, 

med påverkan 

av 

sociokulturella 

aspekter, av att 

vårda personer 

med HIV/AIDS 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

25 (4) Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

tematisk analys 

Sjuksköterske-

studenternas 

upplevelser av att 

vårda personer med 

HIV påverkades av 

kulturella aspekter. 

Det var svårt för dem 

att skilja på personliga 

värderingar och 

professionella 

värderingar i deras 

kommande 

yrkesprofession. 

Medel kvalitet 

Pisal et al. 

(2007) 

Indien 

Att undersöka 

effekten av en 

fyra dagars 

HIV/AIDS-

utbildning 

beträffande 

kunskap och 

attityder hos 

sjuksköterskor 

på ett 

allmänsjukhus 

Kvantitativ 

interventionsstu

die 

 

Kvalitativ 

interventionsstu

die 

552 (181) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

analys 

 

Fokusgrupp-

intervju, 

tematisk analys 

Sjuksköterskornas 

kunskap om 

HIV/AIDS 

förbättrades efter 

avslutad utbildning, 

med fokus på vård och 

behandling. Även 

rädslan för HIV/AIDS 

reducerades. 

Medel kvalitet 



 

 
 

Suominen 

et al. 

(2009) 

Finland, 

Estland, 

Litauen 

 

 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterske-

studenters 

attityder till 

personer med 

HIV/AIDS i tre 

länder: Finland, 

Estland och 

Litauen, samt 

att jämföra 

attityder, 

demografiska 

och andra 

faktorer som 

påverkar 

Kvantitativ 

multinationell 

studie, en 

jämförelse 

569 (98) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterske-

studenterna erhöll 

generellt positiva 

attityder gentemot 

personer med HIV, 

men det förekom 

skillnader mellan de 

tre länderna. Tidigare 

erfarenheter 

påverkade attityderna 

positivt. 

Medel kvalitet 

Suominen 

et al. (2010) 

Finland, 

Estland, 

Litauen 

Att beskriva och 

jämföra 

sjuksköterskors 

kunskap om 

HIV/AIDS och 

attityder till 

personer med 

HIV i tre länder: 

Finland, Estland 

och Litauen 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 

en jämförelse 

883 (152) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskorna 

rapporterade ett 

samband mellan 

kunskapsnivå och 

attityder. Det fanns 

skillnader mellan 

länderna och de 

faktorer som 

påverkade var 

utbildning, 

erfarenheter och vilja 

att vårda personer 

med HIV. 

Hög kvalitet 

Vorasane et 

al.  

(2017) 

Laos 

Att bedöma 

stigmatiserande 

attityder av HIV 

hos laotisk 

hälso- 

sjukvårdsperson

al och att 

undersöka 

faktorer 

relaterade till 

HIV/AIDS-

stigma hos 

läkare och 

sjuksköterskor 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

595 (36) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Hög nivå av 

stigmatiserande 

attityder förekom mot 

personer med HIV, 

hos sjukvårdspersonal 

med låg kunskap. 

Sjukvårdspersonal 

som hade erfarenhet 

av att vårda personer 

med HIV erhöll lägre 

stigmatiserande 

attityder och rädsla. 

Hög kvalitet 

Välimäki et 

al. 

(2008) 

Finland, 

Estland, 

Litauen 

Att undersöka 

och jämföra 

attityder samt 

viljan att vårda 

personer med 

HIV/AIDS bland 

sjuksköterskor i 

Finland, Estland 

och Litauen 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 

en jämförelse 

833 (232) Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskorna 

beskrev generellt 

positiva attityder till 

att vårda personer 

med HIV. Det skiljde 

sig åt i viljan att vårda 

personer med HIV 

mellan de tre länderna. 

 

Medel kvalitet 



 

 
 

Özakgül, 

Sendir, 

Atav & 

Kiziltan 

(2014) 

Turkiet 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

demografiska 

faktorer, 

kännedom, 

attityder och 

empati gällande 

HIV/AIDS hos 

turkiska 

sjuksköterske-

studenter 

Kvantitativ icke-

experimentell 

studie 

614  

(23,92 %) 

Enkät-

undersökning, 

beskrivande 

statistik 

Sjuksköterske-

studenterna uppgav 

att attityder och 

empati samspelade 

med kunskap och 

erfarenheter. Det 

förekom en rädsla för 

exponering av HIV. 

Medel kvalitet 

 


