
Abstract 
 
Bakgrund: Totalt har nästan 30 miljoner avlidit sedan första AIDS- fallet 
diagnostiserades år 1981. Ovissheten och hotet om sjukdom och för tidig död 
innebär stora psykiska påfrestningar på individen. Sjuksköterskans attityder och 
sätt att vara spelar en viktig roll för etablering av en terapeutisk relation.  
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans attityder till patienter med HIV- 
infektion. 
Metod: Genom en litteraturstudie av tidigare forskning har 16 vetenskapliga 
artiklar granskats. Dessa fann vi på databaserna PubMed och Cinahl. 
Resultat: Sjuksköterskor upplevde rädsla vid omvårdnad av patienter med 
HIV/AIDS på grund av dess smittrisk. De ansåg att de behövde mer utbildning 
och support och professionell support mellan kollegor för att orka med sitt arbete. 
Från forskarnas observationer sågs ett fysiskt undvikande av patienter, som att 
vårdpersonalen inte svarade på patientens ringningar, de undvek att gå in till 
patienten. Sjuksköterskestuderande som hade en rädsla för HIV/AIDS har mer 
homofobier, de ansåg att det var ett straff för deras oordnade sexliv och att de 
förtjänade sitt öde. 
Slutsats: Vi anser att många av dessa attityder skulle kunna undvikas om 
personalen får mer kunskap om smitta, sexuallitet och droger, hur 
sjukdomsförloppet ser ut, och vilka funderingar en HIV/AIDS smittad kan ha. 
Detta skulle bidra till att sjuksköterskor/vårdpersonal vågar möta patienten och 
utveckla en god relation till denne. 
 
 
Nyckelord: Attityder, HIV/AIDS- infektion, kunskap, litteraturstudie, relationer, 
rädsla. 
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Inledning  
 

 

År 1983 fann en fransk forskargrupp den bakomliggande orsaken till sjukdom 

som aids (acquired immunodeficiency syndrome) utgör. År 1986 enades man om 

att kalla det virus som ligger bakom immunbristen vid aids för humant 

immunbristvirus, (HIV) (Moberg, 2006, s. 7).  

 

Bakgrund 

 

 

HIV är ett stort globalt problem. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 

(UNAIDS) beräknar att cirka 40 miljoner människor i världen för närvarande 

lever med hiv-infektion som årligen orsakar cirka 3 miljoner dödsfall. Totalt har 

knappt 30 miljoner avlidit sedan första AIDS- fallet diagnostiserades år1981. De 

flesta aidssjuka finns i dag i Afrika, Karibien, Latinamerika och USA. Fattigdom 

är det största hindret för att bromsa utbredningen av HIV/AIDS. Smittspridningen 

beror till största delen av bristande kunskap, dålig hälsovård, otillräckligt med 

kondomer samt påtvingande samlag. Den kraftiga homosexuella dominansen för 

hivsmittad är således specifikt för USA och Europa. Sverige hade till och med 

december år 2006 sammanlagt cirka 7 500 patienter som rapporterats vara HIV- 

infekterade. Av dessa hade 2 050 personer rapporterats insjuknat i AIDS. 

Uppskattningsvis kontrolleras cirka 3 900 personer vid HIV – kliniker i Sverige i 

dag och av dessa står cirka 70 procent på antiretroviral behandling 

(http://www.rav.nu/rekom/hivbeh/hiv2007/RAV-%20behrek%20070215.pdf). 

De flesta infekterade har hittills funnits bland homo- och bisexuella män samt 

intravenösa missbrukare. Andra riskgrupper är blödarsjuka och 

blodtransfunderade patienter. Sedan år 1985 testas allt blod i Sverige och därefter 

har inga smittats via blodprodukter. Medelåldern i Sverige vid hiv-diagnos är idag 

35 – 36 år för de sexuellt smittade. Av ungdomar i åldrarna 15 – 24 år rapporteras 

i genomsnitt åtta hivsmittade per år (Ericson & Ericson, 2002, s.165-170). 

Speciellt alarmerande är att hiv-incidensen ökar snabbare i Östeuropa än i någon 

annan del av världen. Ryssland har sedan år 1998 nästan fördubblade siffror varje 
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år på antalet nyinfekterade. Snabba ökningar ses också i vårt baltiska närområde 

särskilt Estland och Lettland. Orsaken är framförallt ett omfattande och ökande av 

injektionsmissbruk av heroin, vilket förs denna väg till Europa. Det finns därför 

anledning till oro för att den senaste tiden tilltagande traffickingen, det vill säga 

personer från Baltikum som olagligen tas till Sverige för att arbeta med 

prostitution, som på sikt kan medföra smittspridningen av hiv bland 

heterosexuella sexköpare och deras sexualpartner (Asp, Bäckekhil, Erwall, Kain, 

Lidbrink, Lidman, Lucht, Sylvan, Urwitz, 2002, s.47). Smittspridningen redovisas 

bland hetrosexuella, homosexuella män och intravenösa drogmissbrukare i tabell 

1 (smittskyddsinstitutet, 2005).

 

Tabell 1. Visar antal hiv–anmälda per år och smittväg. 
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                  (övre linjen)   (mellanlinjen)  (nedrelinjen)     
          

HIV är ett retrovirus som tillhör gruppen lentivirus, vilket orsakar 

immunbristsjukdomen aids, genom att de infekterar olika vita blodkroppar: 

antigenpresenterade celler och hjälparceller. Tiden från smittillfället till AIDS 

uppgår utan behandling i genomsnitt till cirka tio år (Moberg, 2006, s. 8-9). 

Symptomen liknas vid en kraftig förkylning debuterar cirka två veckor efter 

infektionstillfället och avklingar efter några veckor, och då går sjukdomen i 

latens. Efter diagnostiserad hiv- infektion har cirka 50 procent av de smittade 
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utvecklat AIDS, efter att ha burit på HIV under cirka tio år. 

Medianöverlevnadstiden från aids-diagnos har visat sig vara 1,5 – 2 år (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 168).    

 I Sverige och andra Västerländska länder har antalet nydiagnostiserade aidsfall 

och dödsfall sjunkit dramatiskt under de senaste åren. Det är de nya 

bromsmedicinerna som bromsar och reverserar sjukdomsutvecklingen och som 

minskar virusmängden i plasma (Asp et al. 2002, s.13) När hiv-infektionen är 

nyupptäckt bör patienten erbjudas kontakt med ett team bestående av läkare, 

kurator, sjuk- och undersköterska. Ovissheten och hotet om sjukdom och för tidig 

död innebär stora psykiska påfrestningar på individen. Flertalet upplever också en 

rädsla för att omgivningen kan reagera negativt på vetskapen om deras hiv-

infektion, i denna situation är det mycket viktigt med vårdpersonalens stöd. 

Rädslan att inte kunna ha en sexuell relation med någon annan, är en av de första 

tankarna hos den som får besked, att de har hiv-infektion. Skräcken att smitta 

någon annan och rädslan att bli avvisad leder ofta till brist på självkänsla (Asp et 

al. 2002, s. 51-54). 

Människosynen är en viktig del i omvårdnaden, därför att så mycket påverkas av 

den. Till exempel synen på vad som är omvårdnadens syfte och mål, vad sjukdom 

och hälsa är och vad som är ett människovärdigt liv (Kristoffersen, Nortvedt, 

Skaug, 2005, s. 153). Alla människor har samma värde och skall inte rangordnas 

efter ras, kön, religion, ålder, samhällsklass eller nationelltillhörighet. Människan 

har ett ansvar för sitt eget liv, och även för andras, det så kallade dubbla ansvaret 

(Thorsén, 2003, s. 48-57). Kommunikation har två sidor. Nämligen, vad som 

kommuniceras i ord och meningar, och hur kommunikation sker via 

kroppsspråket (Klang Söderkvist, 2001, s. 91-95). Kommunikationens syfte är att 

skapa god kontakt med patienten och bidra till att man förverkligar patienten mål. 

Grunden för en god kommunikation är kunskaper och färdigheter, etik, empati 

och mål orientering. En av de viktigaste av färdigheterna är empati, dvs. en god 

lyssningsförmåga. Man ska kunna sätta sig i en annans situation och förstå dennes 

reaktion och känslor (Eide & Eide, 1997, s. 15-17, 98). Relationen upprätthålls 

genom interaktion och kommunikation. Vårdaren kan aldrig räkna med att få ut 

något för egen del ur en vård relation (Dahlberg & Segersten, 2003, s. 45-46). Att 

      5  



utveckla en dygd genom självförverkligande gör sjuksköterskan rutinerad, där den 

kan knytas till den roll och funktion som förväntas av en sjuksköterska (Henriksen 

& Vetlesen, 2001, s. 194-200). För att patienten skall kunna påverka sin situation, 

så har han rätt till information angående sin sjukdom och dess behandling. Vård 

och behandling skall, så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten 

(Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763). Det finns etiska grundprinciper som ger en 

god vägledning i utformandet av vården: Principen att göra gott, att inte skada, att 

respektera människans autonomi och integritet. Dessa principer kan förstärkas 

med några etiska riktlinjer sett ur patientens perspektiv: Rätt till att bli 

omhändertagen av medkännande, omsorgsfulla och kunniga människor som 

försöker förstå mina behov (Werner & Strang, 2003, s. 358-359). Attityd 

begreppet innehåller tre delar inom den socialpsykologiska forskningen nämligen:  

• En tanke- eller kunskapsdel, det är de föreställningar och idéer som 

vi har om ett objekt, situation eller individ.  

• En känslodel, det är de känslor som vi känner mot objektet ifråga.  

• En handlingsdel, det syftar på vår benägenhet att handla på ett 

specifikt sätt i förhållande till den aktuella personen eller situationen 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 171-175).  

Det krävs kunskap inom samtliga delar om attityder och psykomotoriska 

förutsättningar, för att lyckas med beteende- och attitydförändringar (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 171-175). Sjuksköterskans attityder och sätt att vara spelar en 

viktig roll för etablering av en terapeutisk relation. Hur sjuksköterskans framstår 

vid en konkret situation, beror på hennes attityder genom att de spontant uttrycker 

hur hon är som person och för hur hon reagerar i olika situationer. 

 

”Våra attityder finns i det ordlösa, säger Martinsen (1996), de sträcker sig in i 

normerna. I attityden är vi närvarande, vare sig vi vill det eller inte, som 

personer, i våra reaktioner” (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005, s. 162-163).  

 

Med denna bakgrund förstår man vikten av att sjuksköterskans olika attityder, 

spelar roll vid omvårdnad av HIV/AIDS patienter, för en god interaktion. 

Eftersom patienten befinner sig i en utsatt situation både psykiskt och fysiskt. 

Därför kan det vara av vikt att undersöka hur attityder påverkar bemötandet och 

interaktionen.  
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Syfte 
 

 

Syftet är att belysa sjuksköterskans attityder till patienter med HIV- infektion. 

Frågeställningar:  

• Vilka attityder har sjuksköterskan till patienten?  

• På vilket sätt påverkar det bemötandet? 
 

Metod 

 

För att få fram relevant litteratur till vår litteraturstudie så sökte vi i olika 

databaser. Datainsamling har vi tagit från PubMed och Cinahl. Kompletterade 

med manuell sökning i artiklarnas referenslista. De mesh- termer som har används 

är hiv- infektion, nurse-patient relations och attitude. I Cinahl använde vi MW 

(World in Subject Heading) när vi lade in sökorden, vid sökningarna (se tabell 2). 

Artiklarna som motsvarade syftet inkluderades och granskades därefter kritiskt. 

Därefter bildades teman som motsvarade syftet och som beskrev sjuksköterskans 

olika attityder vid omvårdnad av HIV/AIDS infekterade patienter. I vår 

resultatdiskussion använde vi även tidigare kurslitteratur. 

 

Tabell 2.  Sökord och sökträffar den 2007-09-04. Fet text: markerar de artiklar 

som vi tittade närmare på och använde i resultatet. 

 
Sökord PubMed 

 
Cinahl
 

Granskade 
Artiklar 
PubMed 

Granskade 
Artiklar 
Cinahl 

Använda  
Artiklar 
PubMed 

Använda 
Artiklar 
Cinahl 

1.Hiv-
infections 

169 141 17 
630 

    

2.Attitude 186 251 37 
530 

    

3.Nurse-
patient 
relations 

23 162 11 
836 

  
 

  

1 AND 2 8 827 1 508     
1 AND 3 370 40     
1 AND 2 
AND 3 

103 14 36 3 15  1  
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Inklusion kriterier  

Samtliga artiklar har inkluderats som handlar om HIV/AIDS infekterade personer 

oavsett ålder, kön, ursprung och smittorsak. Sjuksköterskans/vårdpersonals 

förhållningssätt och attityder i sin proffesion mot hiv- infekterade. 

 

Exklusion kriterier 

Artiklar där personen har en annan grundsjukdom än HIV/AIDS och artiklar som 

inte innehöll sjuksköterskans/vårdpersonals förhållningssätt och attityder i sin 

proffesion mot hiv- infekterade har exkluderats. Även artiklar på andra språk än 

engelska, samt review artiklar har exkluderats. 

 

Bearbetning  

De artiklar som inkluderats i studien bearbetades och analyserades i tre faser 

enligt SBU:s och SSF:s tillvägagångssätt (Hellzén & Pejlert, 1999, s. 15-17). För 

att uppnå syftet med litteraturstudien var det viktigt att artiklarna var relevanta och 

av god kvalitet. 

 

Fas I 

En första bedömning gjordes av artiklarna vi funnit på databaserna PubMed och 

Cinahl (N=117) för att avgöra vilka som kunde användas i arbetet. Titel och/eller 

abstrakt lästes igenom och utifrån det bedömdes vilka artiklar som var relevanta 

för vår studie.  

 

Fas II 

Efter fas 1 skrevs artiklarna (N=39) ut eller beställdes hem via Mittuniversitetets 

bibliotek, som vi tyckte skulle motsvara vårt syfte. Efter att ha läst artiklarna 

exkluderades 23 artiklar, detta på grund av att de inte överensstämde med vårt 

syfte och frågeställningar (se bilaga 2). 
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Fas III  

De som inkluderades granskades enligt SBU:s granskningsmall (se bilaga 3), 

dokumenterades för fortsatt granskning och kvalitetsbedömning. Artiklar som 

inkluderades redovisas i tabeller (se bilaga 1). 

 

Analys  

När vi hade läst artiklarna, så sorterade vi dem efter innehåll, en artikel kunde ha 

olika innehåll. Vi strukturerade dem till olika kategorier. Utifrån dessa kategorier 

så delade vi in dem i olika grupper, som blev våra rubriker/underrubriker i 

resultatdelen. 

 

Klassificering och värdering av studier 

De 16 artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades kvantitativt och kvalitativt 

enligt SBU-granskningsmall Hellzén och Pejlert (1999) (bilaga 3) och de 

bedömdes utifrån en kvalitetsbedömning som innehöll en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III) (bilaga 4). 

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden skedde enligt Forsberg & Wengström (2006) vid denna 

systematiska litteraturstudie, genom att urval och presentation av resultatet 

undersöktes. Där kontrollerade vi:  

• att tillstånd från den etiska kommittén eller att noggranna etiska 

överväganden har gjorts,  

• förvissa oss om att alla artiklar är redovisade som ingick i 

litteraturstudien,  

• att alla resultat redovisades, oavsett om de stöder respektive inte 

stöder hypotesen. 

 

Någon ansökan till en etisk kommitté gjordes inte i denna studie, eftersom det är 

en litteraturstudie, som baseras på redan gjorda studier. 
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Resultat 
 

 

Introduktion  

De 16st vetenskapliga artiklarna som är inkluderade i denna litteraturstudie består 

av 11 kvantitativa och 5 kvalitativa vetenskapliga artiklar. De är representerade av 

följande länder: Tyskland, Skottland, Nigeria, Syd Afrika, Kina, England(3) och 

USA(8). Resultatet bildades i fyra kategorier: rädsla, kunskap, relationer och 

värderingar. Underrubrik till kategorierna relationer och värdering är distansering, 

visdom och sexualitet och droger.  

 

Rädsla  
Tabell 3. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin rädsla. 

Författare. Årtal. Land Design/intervention Deltagare kvalitet 

Breault & Polifroni. 
1992. USA 

Kvalitativ, deskriptiv 
  

N=16 I 

Li, Wu, Zhao, Lin, Detels & 
Wu. 2006. Kina 

Kvantitativ, 
randomiserad  

N=1189 
Bortfall: n=88 

II 

Baylor Atkins & Mc Daniel.    
1996. USA 

Kvantitativ, 
randomiserad   

N=250 
Bortfall: n=112 

II 

Mullins. 
1996, USA 

Kvantitativ, deskriptiv N=46 
Bortfall anges ej. 

II 

Smit. 
2005. Syd Afrika 

Kvalitativ  N=35 
 

I 

Berkowitz  & Nuttall. 
1996. USA 

Kvantitativ, 
randomiserad  

N=1140 
Bortfall: n=623 

I 

 

 

Sammanfattning av begreppet rädsla beskrivs i detta stycke. Rädsla är ett begrepp 

som är avgörande för forskarna att begränsa utryck som ängslan, farhåga, fruktan 

och skräck (Breault & Polifroni 1992). Att man upplever rädsla vid omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS på grund av dess smittrisk. Samhället och sociala 

relationer kan agera negativt mot sjuksköterska som vårdar HIV/AIDS 

infekterade.  

 

Li, Wu, Zhao, Lin, Detels & Wu (2006) fann i studien att de två vanligaste HIV 

relaterade rädslor är: smitta via slumpen och utsatthet inom yrket. Baylor Atkins 

& Mc Daniel (1996) och Breault & Polifroni (1992) beskriver i sina studier hur 

nästan alla sjuksköterskor upplever rädsla för att bli smittad. Och därför använder 
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de sig av överdrivna säkerhetsåtgärder än de rekommendationer som föreskrivs. 

Ett inte så ovanligt bekymmer är en dominant make/maka, som oroar sin 

respektive med vilka eventuella smittorisker övriga familjemedlemmar utsätts för 

på grund av hennes/hans arbete. Mullins (1996) visar att majoriteten av 

patienterna har ett önskemål om att bli behandlad som människor och att 

sjuksköterskorna ska visa tålamod och omtanke för dem. 

 

”Förstå, att mina behov är unika och att det är nödvändigt att jag får mycket 

kärlek och stöttning. Tvivla aldrig på hur rädda vi patienter verkligen är och att 

vi ibland har behov av att prata, just nu” ( Mullins, 1996). 

 

Smit (2005) studie visar att ingen av sjuksköterskorna uttrycker rädsla eller oro, 

att vårda HIV/AIDS-smittade, detta kan bero på att de har fått utbildning om 

sjukdomen HIV/AIDS. De är mer oroade över den låga kvalité och tillgång på 

handskar, skyddskläder, masker och inkontinensskydd.  Berkowitz & Nuttall 

(1996) fann att sjuksköterskor med lång erfarenhet inom yrket, som arbetade med 

HIV-infekterade barn. De var mindre rädda för att bli smittade jämfört med 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet.  

 

Kunskap 
Tabell 4. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin kunskap. 

Författare. Årtal. Land Design/intervention Deltagare kvalitet 

Froman & Owen. 
1997. USA 

Kvantitativ, strukturerad 
intervju 

N=85  
Bortfall anges ej. 

I 

Duffy & Moore. 
2000. England 

Kvantitativ, deskriptiv  N= 88 
Bortfall: n = 33 

II 

Adebajo, Bamgbala, & Oyediran. 
2003. Nigeria 

Kvantitativ, randomiserad N = 300 
Bortfall: n = 46 

II 

Plant & Foster.  
1993. Skottland  

Kvantitativ, randomiserad 
 

N = 600 
Bortfall: n =75 
 

I 

 

Sammanfattning av begreppet kunskap beskrivs i detta stycke. Vikten av kunskap 

hos sjuksköterskor om den specifika sjukdomen HIV/AIDS, sjukdoms förlopp, 

hur den smittar och skyddsutrustning. 
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Froman & Owen (1997) testade AIDS Attitude scale, AAS, som är ett 

mätinstrument när det handlar om attityder till HIV/AIDS. De ville undersöka om 

AAS påverkas av kunskapsnivåer. Det visade sig att skalan är oberoende av 

kunskapsnivåer på deltagarna. Duffy & Moore (2000) visar att majoriteten av 

vårdpersonalen upplevde att de hade goda kunskaper om hur HIV/AIDS smittar 

och överförs mellan människor, inkubationstid och när en hiv-test ska utföras. 

Adebajo, Bamgbala & Oyediran (2003) visar att knappt hälften av 

sjuksköterskorna tycker att de hade goda kunskaper genom en formell utbildning 

angående HIV/AIDS. 

 

Duffy & Moore (2000) och Plant & Foster (1993) visade att vårdpersonalen anser 

att de behövde mer utbildning och professionell support mellan kollegor för att 

orka med sitt arbete. Att de får tillgång till rådgivning, team arbete, samverkan 

med annan professionell vårdpersonal för att kunna bemöta och utföra en god 

omvårdnad av HIV/AIDS patienter och stötta anhöriga. Adebajo et al. (2003) 

beskriver att 82.7 % av vårdpersonalen inte visste att menstruerande kvinnor har 

en ökad risk för att förvärva eller överföra HIV/AIDS. En tredjedel av 

respondenterna visade sig vara homofobiska genom att tro att alla homosexuella 

har HIV/AIDS. Några få tror att HIV kan överföras via insektsbett, kramar och 

beröring, genom att använda samma toalett och smaka på mat av en HIV-

infekterad person. Men majoriteten tyckte att alla förtjänade att bli behandlad med 

empati och förståelse och den bästa tänkbara vård.  

 

Relationer 

Distansering 
Tabell 5. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin relationer - Distansering 

Författare. Årtal. Land Design/intervention Deltagare kvalitet 
Stewart. 
1999. England 

Kvantitativ och kvalitativ,  
strukturerad intervju  

N= 66 
Bortfall: n= 35 

II 

Berkowitz & Nuttall. 
1996. USA 

Kvantitativ, randomiserad,  
strukturerad intervju 

N=1140 
Bortfall: n= 623 

I 

Hodgson. 
2006. England 

Kvalitativ,observations,semi 
strukturerad intervju 

N=53 
Bortfall anges ej. 

I 

Siminoff Erlen & Sereika. 
1998. USA 

Kvalitativ/kvantitativ 
observation, intervention  

N= 294  
Bortfall anges ej. 

II 
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Li, Wu, Zhao, Lin, Detels & 
Wu. 
2006. Kina 

Kvantitativ, randomiserad,  
strukturerad intervju 

N=1189 
Bortfall: n= 88 

II 

Forrester & Murphy. 
 1992. USA 

Kvantitativ, randomiserad,  
partisk hiarkisk experimentell  

N= 360 
Bortfall anges ej. 

II 

Froman & Owen. 
1997. USA 

Kvantitativ, strukturerad intervju N=85  
Bortfall anges ej. 

I 

Duffy & Moore. 
2000. England 

Kvantitativ, strukturerad intervju N=88 
Bortfall: n= 33 

II 

Adebajo, Bamgbala & 
Oyediran. 2003. Nigeria 

Kvantitativ, randomiserad,  
retrospektiv 

N=300 
Bortfall: n= 46 

II 

 

Sammanfattning av begreppet distansering beskrivs i detta stycke. Distansering 

handlar om viljan till interaktion. Vill sjuksköterskan/vårdtagaren umgås med 

patienten eller undviker hon/han patienten medvetet. 

 

I en artikel av Stewart (1999) framstod det att sjuksköterskestuderande har positiv 

attityd och vilja till interaktion med patienter, genom hela utbildningen. Berkowitz 

& Nuttall (1996) studie visade att sjuksköterskor med lång erfarenhet inom yrket, 

har en mer positiv attityd till patienten jämfört med sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet. Dessa positiva attityder resulterade i en större vilja att ge omvårdnad 

och en mindre känsla av meningslöshet av att vårda HIV-infekterade barn. 

Hodgson (2006) studie visar att lång erfarenhet som HIV-vårdare ger ett starkt 

temarbete på avdelningen och ett starkt moraliskt perspektiv finns bland vårdarna 

som inte är fördömande. Vårdarna känner stark empati och gemenskap med 

patienterna som grupp. Umgänget bygger på förtroende och att förhöja 

försiktighets åtgärder, för att undvika att bli smittad. Siminoff Erlen & Sereika 

(1998) observationsstudie visar att sjuksköterskor har mer ögonkontakt och något 

mindre kroppskontakt till HIV/AIDS patienter än ”vanliga” medicin patienter, 

men det var inga stora skillnader. Sjuksköterskor tillbringar mer tid med 

HIV/AIDS patienten, oavsett deras personliga uppfattning om risk för smitta, 

homofobi eller negativ attityd mot droger. Men dessa attityder påverkar tiden de 

tillbringar med den ”vanliga” patienten. Den psykosociala omvårdnaden till 

patienten var mer beroende av den enskilda sjuksköterskans attityder och vilja till 

interaktion.    

 

Li et al. (2006) visade att människor med hög medicinsk utbildning (läkare, 

sjuksköterskor) har en högre grad av fördomsfulla attityder och en mindre vilja till 
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socialt umgänge, interaktion, med HIV- och hepatit B smittade. Speciellt när 

infektions och smitt risken ökar, så var det tydligt att de tog avstånd. Jämfört med 

vårdpersonal som hade specialutbildning, de hade mindre fördomar och inget 

emot att umgås med patienter med HIV och hepatit B. Forrester & Murphy (1992) 

beskriver hur sjuksköterskor visar en påtagligt mer negativ vilja till interaktion till 

patienter med diagnos HIV/AIDS, jämfört mot patienter som har diagnosen 

Leukemi. Froman & Owen (1997) visade att sjuksköterskor inom intensivvård för 

vuxna med HIV/AIDS, har mer negativ attityd som ger sig i utryck, att de 

försöker undvika patienten och de visar mindre empati. Jämfört med 

sjuksköterskor på en allmän vuxen avdelning och pediatriksjuksköterskor. Duffy 

& Moore (2000) beskriver från sina observationer ett fysiskt undvikande av 

patienter, genom att vårdpersonalen inte svarade på patientens ringningar, de 

undvek att gå in till patienten. Deltagarna tillfrågades om de gav patienterna 

möjlighet att diskutera sin sexualitet. Majoriteten tyckte att de var olämpligt med 

sådana diskussioner, andra orsaker var brist på kunskap, otillräckligt förtroende, 

brist på avskildhet, religiösa orsaker eller brist på tid och resurser. Adebajo, et al. 

(2003) visar i sin studie att 34.7 % av sjuksköterskorna tycker att HIV-infekterade 

ska hållas isolerade och att de är en hälsofara för vårdarna.  

 

Visdom 
Tabell 6. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin  relationer - visdom 
Författare. Årtal. 
Land 

Design/intervention Deltagare kvalitet 

Sherman.  
2000. USA 

Kvalitativ, deskriptiv, explorativ, 
Semistrukturerade intervjuer  

N=12   I 

Smit.  
2005. Syd Afrika 

Kvalitativ, semi strukturerade 
intervjuer,  

N= 35 
 

I 

Stewart 
1999. England 

Kvantitativ och kvalitativ, 
strukturerad intervju  

N= 66 
Bortfall: n = 35 

II 

 

Sammanfattning av begreppet visdom beskrivs i detta stycke. Visdom handlar om 

livets erfarenheter och upplevelser, känslor, uppfattningar. Att ha fördomar 

angående olika livsstilar, det handlar om eget ansvar.  

 

Sherman (2000) och Smit (2005) belyser att de flesta sjuksköterskorna har tagit 

jobbet som en utmaning till nya kunskaper och för att övervinna en ny sjukdom. 

De anser att omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS har gett dem ett större 
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humanitärt sinne och blivit mer känslig och lyhörd för patienten. De har även fått 

en proffersionell klokhet i sitt förhållningssätt gentemot övrig personal, vilket gör 

dem emotionellt starka, mer tillförlitlig, bra på att hantera stress, lyhörda för 

smärtsamma situationer vilket leder till skickligare sjuksköterskor i sin yrkesroll. 

Studien av Stewart (1999) visade att sjuksköterskestuderande har en mer 

fördomsfull attityd mot HIV/AIDS-smittade än mot leukemi patienter. Smit 

(2005) påvisade i sin studie att nästan alla sjuksköterskor har en känsla av 

hopplöshet vid omvårdnaden av HIV/AIDS patienter på grund av att det inte finns 

något botemedel. De uttryckte även fysisk- och psykisk utmattning, men de var 

mer oroade över den emotionella utmattning och stress som det leder till, att ge 

omvårdnad och veta att patienterna kommer att dö.  

 

Värderingar 

Sexuallitet 
Tabell 7. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin värderingar - sexuallitet 

Författare. Årtal. 
Land 

Design/Intervention Deltagare kvalitet 

Stewart. 
1999. England 

Kvantitativ och kvalitativ,  
strukturerad intervju. 

N= 66 
Bortfall: n=35 

II 

Forrester & Murphy. 
1992. USA 

Randomiserad, partisk hiarkisk, 
experimentell  

N= 360 
Bortfall anges ej. 

II 

Lohrman,Välimäki, 
Suominen,Muinonen
,Dassen & Peate. 
2000. Tyskland 

Kvantitativ, pilotstudie  N=180 
Bortfall: n=5 

II 

Adebajo, Bamgbala, 
& Oyediran. 2003. 
Nigeria 

Kvantitativ, randomiserad, retrospektiv N=300 
Bortfall: n=46 

II 

Baylor Atkins & Mc 
Daniel. 1996.USA 

Kvantitativ, randomiserad   N=250 
Bortfall: n=112 

II 

 

Sammanfattning av begreppet sexuallitet beskrivs i detta stycke. Sexuell hälsa 

innebär att ha ett sexliv man gillar, att man blir accepterad för sin sexuallitet och 

dess uttryck. Behandlas patienten olika beroende på om de är hetero- eller homo 

sexuella av sjuksköterskan/vårdtagaren?  

 

Studien av Stewart (1999) och Forrester & Murphy (1992) visade att patientens 

sexuella läggning, inte har något inflytande på sjuksköterskor och 

sjuksköterskestuderandes attityder/interaktion till patienten. En förklaring kan 
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vara att sjuksköterskors attityder till homosexuella har förändrats genom tiden. 

Sedan mitten av åttiotalet har sjuksköterskorna haft en möjlighet att ta till sig, nya 

positiva attityder gentemot homosexuella människor, en kombination av 

sjuksköterskors erfarenhet och föreningar med stora medlemskap för 

homosexuella där de ökar medvetenheten och acceptansen av den homosexuella 

livsstilen.  

 

Lohrman, Välimäki, Suominen, Muinonen, Dassen & Peate (2000) och Adebajo 

et al.(2003) påvisade att sjuksköterskestuderande som har en rädsla för HIV/AIDS 

har mer homofobier, de ansåg att det var ett straff för deras oordnade sexliv och 

att de förtjänade sitt öde, jämfört med dem som inte är rädda för HIV/AIDS. 

Baylor Atkins & Mc Daniel (1996) studie visade att ju fler års erfarenhet 

sjuksköterskor har, så leder det med tiden till sämre attityder mot homosexualitet. 

Men det fanns inget samband, att detta var beroende på olika utbildningsnivåer.  

 

Droger  
Tabell 8. Översikt av artiklar som redovisas i kategorin värderingar - droger 

Författare. Årtal. Land Design/Intervention Deltagare kvalitet 
Forrester & Murphy.  
1992. USA 

Randomiserad, partisk hiarkisk 
experimentell  

N= 360 
Bortfall anges ej. 

II 

 

Sammanfattning av begreppet droger beskrivs i detta stycke. Påverkas samspelet 

mellan sjuksköterskor och HIV/AIDS patienter negativt, på grund av att de har en 

historia som/eller är intravenös drogmissbrukare. 

 

Forrester & Murphy (1992) påvisade att HIV/AIDS patienter som är intravenösa 

drogmissbrukare, inte visade samma medverkan angående sin hälsa. De har svårt 

att komma överens och samarbeta med vårdpersonalen, jämfört med HIV/AIDS 

patienter som inte är intravenösa missbrukare. 
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 

Vi gjorde en systematisk litteraturstudie för att hitta relevanta artiklar till vårat 

arbete. Artiklarna söktes på PubMed och Cinahl. En stor nackdel med databasen 

Cinahl var att vi fick få träffar. Så de flesta artiklar i denna studie är från PubMed. 

Tillförlitligheten med att läsa engelska artiklar kanske inte är exakt, beroende på i 

vilket land, studien är skriven. Vi tyckte att de europeiska artiklarna var lättare att 

läsa jämfört med de från USA, när det gäller det engelska språket. Vi har dock 

försökt tolka studiernas kvalitet efter vår bästa förmåga. Många av artiklarna är tio 

till femton år gamla vilket kan bero på att det var en mera massiv forskning kring 

HIV/AIDS då. Och därför finns det inte så många nya artiklar om ämnet 

HIV/AIDS idag, vilket vi reagerade på eftersom man dagligen nästan påminns om 

det globala problemet HIV/AIDS via media. I början av 1990- talet var det en 

massiv propaganda och kunskaps information kring HIV/AIDS. Idag känns det 

som om locket har lagts på gällande HIV/AIDS information och dagens ungdomar 

och att allmänheten inte längre får ta del av den viktiga information som bör nå ut. 

Enligt Ericson & Ericson (2000) rapporteras cirka åtta ungdomar i åldrarna 15 – 

24 år som hivsmittade per år i Sverige. Asp et al. (2002) anser att det finns 

anledning till oro för den senaste tidens tilltagande trafficking, som på sikt kan 

medföra smittspridningen av HIV bland heterosexuella sexköpare och deras 

sexualpartner.  

 

Resultatdiskussion 

I en sammanfattning av bakgrunden och resultatet har vi kommit fram till att, alla 

människor har olika attityder. Beroende på attityden som sjuksköterskan har, 

speglar det hennes arbete i omvårdnaden till patienten. Begreppet attityder 

innefattas av rädsla, kunskap, relationer och värderingar. Sjuksköterskan upplever 

rädsla vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS på grund av dess smittrisk. 

Även samhället och sociala relationer kan agera negativt mot sjuksköterskan som 

vårdar HIV/AIDS infekterade patienter. Genom bristande kunskap uppstår 

förutfattade meningar angående sjukdomen och dess smittrisk. Överdrivna 
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säkerhetsåtgärder som leder till att patienten känner sig kränkt. I relationer finns 

det negativa attityder som ger sig i utryck som att sjuksköterskan försöker undvika 

interaktion med patienten. Sjuksköterskans olika värderingar påverkar 

behandlingen av patienten, beroende på deras sexuallitet. De ansåg att 

homosexuallitet var ett straff och att de förtjänade sitt öde. Genom denna brist i 

omvårdnadsrelation så leder det till att endast några av de basala behoven 

tillgodoses.  

 

Henderson beskriver omvårdnadens grundläggande åtgärder som fjorton 

komponenter, som hon menar ingår i den allmänna omvårdnaden. Dessa fjorton 

komponenter är allt från att hjälpa patienten att andas, äta och dricka, upprätthålla 

en lämplig kroppsställning och temperatur, vila och sömn, personlig hygien, 

undvika faror och undgå skador, få kontakt med andra människor, meningsfull 

sysselsättning och att hjälpa patienten att lära, upptäcka och tillfredställa sin 

nyfikenhet på sådant sätt att det främjar normal utveckling och hälsa. (Kirkevold, 

2000, s. 115-120). Dessa medfödda basbehov finns i Abraham Maslow 

behovstrappa och är hierarkiskt ordnad. Först måste de fysiologiska behoven 

tillfredställas till en viss grad innan nästa basbehov uppkommer: 

• fysiska behov, 

• trygghetsbehov, 

• gemenskaps och kärleksbehov, 

• behov av uppskattning, 

• behov av självförverkligande (Olivenstam&Thorsen, 2000, s. 40-

41). 

I resultatet är det tydligt att endast de fysiska behoven tillgodoses, vilket är en stor 

brist i omvårdnaden. Eftersom den sjuke patienten inte orkar med sina egna 

behov, blir han/hon beroende av vårdpersonalens vilja till att se helheten. Enligt 

Henderson utvecklar varje människa en livsstil för att tillgodose sina 

grundläggande behov som främjar alternativt hämmar individens hälsa. I 

situationer där individen inte är i stånd att själv kunna tillgodose sina 

grundläggande behov, så träder sjuksköterskan in med stödjande och ersättande 

åtgärder. Henderson menar att det är sjuksköterskans ansvar att medverka till att 

patientens liv inte bara blir ”en vegetativ process”. Livet bör även innehålla 

      18  



samvaro med andra, förströelse, rekreation samt meningsfull sysselsättning 

(Kirkevold, 2000, s. 115-120). Detta styrker Hodgson (2006) studie att lång 

erfarenhet ger ett starkt team arbete och ett starkt moraliskt perspektiv finns bland 

vårdarna som inte är fördömande. Vårdarna känner stark empati och gemenskap 

med patienterna som bygger på förtroende. Här ser man hela patienten och 

personalen ger mer än endast den basala omvårdnaden. Detta leder till att den 

enskilde individens behov tillgodoses till en meningsfull tillvaro.           
  
Mullins (1996) visar i sin studie att patienterna hade ett önskemål om att bli 

behandlad som människor och att sjuksköterskorna ska visa tålamod och omtanke 

för dem. Det styrks hos Kristoffersen et al. (2005) som belyser ett faktum, att 

patienten är särskilt sårbar för sjuksköterskans beteende och handling, vilket 

innebär att samspelet måste grundas på positiva attityder och utvecklad förmåga 

till empati. Att patientens värdighet respekteras i situationer där han/hon är 

mycket beroende av andras hjälp. Patienten ska kunna förvänta sig trygghet i den 

hjälp han/hon ska få. Patienten ska även kunna förvänta sig en del av personalens 

tid oberoende av vad personer tycker om honom/henne (Kristoffersen et al. 2005, 

s.138,142).  

 

Li et al. (2006) beskriver att människor med hög medicinsk utbildning har en 

högre grad av fördomsfulla attityder och en mindre vilja till socialt umgänge och 

interaktion. Detta kan bero på att de saknar praktisk erfarenhet och att de har 

endast den teoretiska kunskapen. Kristoffersen et al. (2005) beskriver den klinisk 

omvårdnadskompetens som består av teoretisk-, praktisk- och etisk kunskap. 

Genom en personlig läroprocess, som varje sjuksköterska genomgår, så ombildas 

olika kunskaper och erfarenheter till personlig kompetens i omvårdnad. Intuition 

och reflektion är också viktiga processer i den klinisk kompetens utvecklingen. 

Denna utveckling utmärker sig främst genom en utveckling av sjuksköterskans 

kompetens, inom tre områden:  

• från att följa regler och principer till att följa sin intuition, 

• från detalj uppfattning till att hon/han har en helhetsförståelse och en 

klinisk blick, 
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• från att vara en observatör i kliniska situationer så är hon/han en 

deltagare i situationen. 

När sjuksköterskan har utvecklat den klinisk omvårdnadskompetens så har 

hon/han förmågan att ge omvårdnad utöver det basala, känna empati, anpassa sig 

till den individuella och sociala situationen, som finns i varje möte mellan 

sjuksköterska och patient (s.238-240). Vilket Berkowitz & Nuttall (1996) 

bekräftar att sjuksköterskor med lång erfarenhet inom yrket, har en mer positiv 

attityd till patienten jämfört med sjuksköterskor med mindre erfarenhet. Detta 

visar hur viktigt det är att all kompetens och erfarenhet används på ett 

professionellt sätt, där gamla och nya teoretiska kunskaper möts under det 

praktiska arbetet på avdelningen. 

 

(Adebajo et al. 2003; Duffy & Moore, 2000; Plant & Foster, 1993; & Lohrman et 

al. 2000) visade i sin studie att vårdpersonalen behövde mer utbildning, och 

professionell support, för att inte känna bland annat rädsla, homofobi och ha 

förutfattade meningar. Detta styrker Benner med den så kallade kompetensstigen 

som omfattar fem olika kompetensnivåer, den lägsta kallas för nybörjarnivå och 

den översta för expertnivå. Nybörjaren kännetecknas i sitt möte med patienten, 

där hon/han uppfattar detaljer utan att kunna se helheten, även förmågan att 

prioritera och hantera förändringar i en situation saknas. Expertsjuksköterskan har 

lång erfarenhet han/hon kan känna igen många olika omvårdnadssituationer och 

ha en handlingsberedskap för dem (Benner., Tanner., & Chesla, s. 1999, s. 68-74). 

Detta bekräftar (Sherman, 2000; Berkowitz & Nuttall, 1996) i sin studie där 

sjuksköterskorna har fått en professionell klokhet i sitt förhållningssätt gentemot 

övrig personal och patienter. Forrester & Murphy (1992) och Stewart (1999) 

beskriver att attityder till homosexuella har förändrats genom tiden, vilket kan 

vara en kombination av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap genom föreningar 

för homosexuella. Personal bör få specifik utbildning beroende på vilken 

avdelning och patientkategori de ska arbeta med, för att undvika negativa attityder 

gentemot patienten. 
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Om vårdpersonalen inte tillgodoser patientens medfödda basbehov (Maslow 

behovstrappa), utan endast den basala omvårdnaden då tar det längre tid för 

patienten att uppnå hälsa. patienten känner sig inte sedd, förstådd och bekräftat, 

patientens värdighet upprätthålls inte och patienten utvecklar sjukdoms lidande. 

Detta beskriver Katie Eriksson som baserar sin teori på omsorg, ett grundläggande 

begrepp i omvårdnaden, som präglas av en filosofisk karaktär. Där det finns fyra 

väsentliga begrepp, nämligen människa, hälsa, vård och lidande. Människan står 

för individen. Hälsa är ett tillstånd som karakteriserar människan, som att vara hel 

eller integrerad av kropp, själ och ande. Vårdande står för naturligt mänskligt 

beteende i form av värme, närhet, att visa att man bryr sig om den andre och 

utveckling av tillit och tillfredställelse i samband med rekreation. Lidande och 

kärlek är de djupaste och mest innerliga av själen och utgör därför de mest 

grundläggande hälso- och livsprocesserna. Enligt Eriksson behöver människan 

professionell omvårdnad när den naturliga vården från vederbörandes naturliga 

vårdgivare inte är tillräcklig. Naturliga vårdgivare är otillräckliga om det inte 

leder till kroppsligt välbefinnande, tillit, tillfredsställelse eller utveckling mot en 

högre nivå av integration. All professionell vård syftar till att ta över eller 

understödja, när den naturliga vården inte räcker till. Att lindra patientens lidande 

kan sjuksköterskan göra genom att få patienten känna sig välkommen, älskad, 

förstådd och bekräftat, så att patientens värdighet upprätthålls och man ger 

honom/henne utrymme att lida och ta emot erforderlig vård och behandling 

(Kirkevold, 2000, s. 212-223).   
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Slutsats 
 

 

I denna studie kan man konstatera att man som HIV/AIDS patient stöter på 

vårdpersonal med varierande attityder, både positiva och negativa. Men ofta är det 

negativa attityder i form av rädsla för att bli smittad och därför använder man 

överdrivet mycket skyddsutrustning eller så försöker man undvika personen. Det 

finns negativa attityder angående sexuallitet och detta beror på okunskap och 

förutfattade meningar. Många av dessa attityder skulle kunna undvikas om 

personalen får formell kunskap om hur sjukdomsförloppet ser ut, kontaminering, 

sexuallitet och droger, och vilka funderingar en HIV/AIDS smittad kan ha. Detta 

skulle bidra till att sjuksköterskor/vårdpersonal vågar möta patienten och utveckla 

en god relation till denne, så att sjukdomstiden blir en bra och tillfredsställande tid 

för patienten. Fortsatt forskning kring HIV/AIDS behövs, speciellt ett utvecklande 

av billigare bromsmediciner så att alla har råd till dem. Att hitta botemedel mot 

HIV/AIDS skulle vara det ultimata, så vi slipper detta lidande. Detta är ett globalt 

problem samt en relativt vanlig sjukdom som sprids dagligen.  

 
”Den grundläggande substansen 

förskönas och fulländas i mästarens hand 

likaväl som den tillintetgörs 

av en okänslig hand” (Eriksson, 2000, s.38). 
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               Inkluderade artiklar             Bilaga 1a 
 
               Tabell 9. översikt av artiklar som inkluderades i studien.      
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte 
 

Design/Inter-vention    Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet

Adebajo. 
Bamgbala, 
& Oyediran, 
2003.Nigeri
a 

Att faställa ssk:s attityder 
och kunskap till patienter 
med HIV/AIDS diagnos,  
överföringsrisker och 
preventions metoder 

Kvantitativ,randomiserad 
slumpvis lottning 
retrospektiv enkät studie, 
under 3 månader 

N=300 
Bortfall  
N=46 

Konsekvent cross -
checkad och 
analyserad av 
statistisk SAS 
Institute Inc, 
cary,NC. 

kunskap leder till bättre attityder 
gällande interaktion och 
omvårdnad gentemot patienter 
med diagnos HIV/AID 

R=II 

Baylor 
Atkins & 
Mc Daniel.   
1996. USA 

Undersöka hur 
erfarenhet, utbildning 
påverkar ssk:s attityder 
vid omvårdnad av 
HIV/AIDS patienter 

Kvantitativ randomiserad 
studie m strukturerad 
intervju. 

N=250 
Bortfall: 
112. 

Statistisk metod: t-
test, Cronbach´s 
alpa 

Ssk:or känner en rädsla för att 
bli smittade av viruset. Med 
ökad yrkes erfarenhet, detta 
leder mer neg. Attityd mot 
homosexualitet. 

RCT=II 

Berkowitz 
& Nuttall. 
1996.USA 

Undersöka ssk:ors vilja 
att ge omvårdnad, rädsla 
för smitta och känslor vid 
omvårdnad av HIV-
smittade barn. 

Kvantitativ randomiserad 
studie m strukturerad 
intervju.  

N=1140 
Bortfall: 
n=623 

Statistisk metod: 
Cronbach´s alpa 

Pediatrik ssk:or med lång 
erfarenhet var mindre rädda, 
större vilja till omvårdnad och 
mindre känsla av hopplöshet.  

RCT=I 

Breault & 
Polifroni. 
1992.USA 

Att identifiera känslor 
och attityder hos ssk vid 
omvårdnad av patienter 
med HIV/AIDS 

Kvalitativ,deskriptiv,fenome
nologisk metod, icke 
exprimentell studie. Lived 
experience intervjuer under 
7 mån med ssk för att fånga 
deras upplevelser kring 
vården av patienter med 
HIV/AIDS  
 

N=16  Löpande text,
innehållsanalys 

Rädsla var ett avgörande 
begrepp hos ssk, detta visade sig 
i extra överdrivna 
säkerhetsåtgärder vid omvårdnad 
av patienten samt fysiskt 
undvikande av patienter, som att 
inte svara på patientens 
ringningar 

K=1 

Duffy & 
Moore. 
2000. 
England 

Att analysera vilken 
attityd och kunskapsnivå 
ssk och vårdpersonal har 
relaterad till HIV/AIDS 

Självifyllande pilotstudie 
under 2 månader, fråge-
formulär med mixade öppna 
och slutna frågor som var 
indelad i 5 sektioner. 
 

N=88 
Bortfall 
N=33 

Deskriptiv statestik 
SPSS,spearman,Ma
nn-Whitney Anowa 
pearsons cronbach´s 
alpha analys (p-
värde< 0,05) 

De totala fynden var ganska 
goda, förutom att en viktig 
åtgärd som utbildning, 
kontinuerlig information och 
stöd ang HIV/AIDS saknades 

pilot=II 
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Författare. 
Årtal..Land 

Studiens syfte 
 

Design/Inter-vention Deltagare Analysmetod Huvudresultat  kvalitet

Forrester & 
Murphy. 
1992.USA 

Att undersöka om ssk:s 
attityder skiljer sig åt i 
interaktionen mellan olika 
med,diaHIV/AIDS,Leukemi, 
iv missbrukare, ej iv 
missbrukare eller  patientens 
sexuella läggning 

Randomiserad partisk 
hiarkisk exprimentell design. 
Studietid anges ej. 

N=360 
Bortfall 
redovisas ej 

Prejudicial Evaluation 
scale (PES). Social 
interaktion scale (SIS) 
och Anowa (P-värde 
<0,001) 

Ssk visar en tydligt mer negativ attityd 
gällande interaktion till HIV/AIDS pat 
jämfört till patienter med diagnos 
Leukemi, likaså en mer negativ attityd 
gentemot iv-missbrukare jämfört med ej 
iv- missbrukare. PES och SIS visar 
ingen större skillnad i attityder gällande 
interaktionen till patienter och deras 
sexuella läggning 

R.Ex=II 

Froman & 
Owen. 
1997.USA 

Testa om AIDS attityd 
skalan, AAS, påverkas av 
kunskapsnivåer och 
beroende på avdelning: finns 
empati skillnader och rädsla 
för smitta?  

Kvantitativ studie m 
strukturerad intervju. 

N=85 
Bortfall: 
framgår ej. 

Statistisk metod: 
ANOVA 

AAS är oberoende av kunskapsnivå. 
Vård personal inom vuxen intensivvård 
har en mer neg. Attityd jmf m barn- och 
allmän vårdavdelning. 

DS=I 

Hodgson. 
2006. 
England 

Undersöka hur vårdare 
interagerar med HIV-
patienter. Risker och 
säkerhetstänkande. 

Kvalitativ observations 
studie, 4tim/dag, totalt 140 
tim på avdelning. Semi 
strukturerad intervju, 40 min. 
”Korridor snack” 

N=53 
Bortfall: 
framgår ej. 

Tematisk analys m 
codning och 
kategorisering. Mini- 
etnography.  

Avdelningen har ett starkt team-arbete, 
de umgås med varandra och patienterna, 
umgänget bygger på förtroende och 
säkerhets tänkande.  

K=I 

Li, Wu, 
Zhao, Lin, 
Detels & 
Wu. 
2006.Kina 

Få en bättre förståelse i vilka 
attityder vårdpersonal har i 
frågan: fördömanden och 
vilja till interaktion med 
AIDS och hepatit B 
smittade.  

Kvantitativ randomiserad 
studie m strukturerade 
intervjuer. Insamlades mellan 
jan-aug 2005 

N=1189 
Bortfall: 
n=88 

Analyseras m 2 
konstruerade skalor: 
ansvar och 
interaktion. Statistisk 
metod: t-test, 
ANOVA, 

Yrkesgrupper inom vården med hög 
medicinsk utbildning har mer 
fördomsfulla attityder och en mindre 
vilja till interaktion med HIV- och 
hepatit B infekterade.  

RCT=II 

Lohrman,  
Välimäki, 
Suominen, 
Muinonen, 
Dassen & 
Peate.2000  
Tyskland. 

Att studera tyska ssk 
studerandes kunskaps nivå, 
attityder och homofobi 
relaterad till personer med 
HIV/AIDS, 

Kvantitativ pilotstudie 
frågeformulär med 91frågor 
indelade i 5 kategorier 
översatt från engelska till 
tyska 

N=180 
Bortfall 
N=5 

Spearman ,Chi-square 
test,  Pearson´s och 
Anowa 

Studien finner inget samband mellan 
ålder och attityder hos ssk-stud gällande 
omvårdnad av HIV-AIDS pat Men en 
tydlig förbindelse i rädsla mellan AIDS-
pat och homosexuella människor. De 
som hade en rädsla för HIV/AIDS var 
mer homofobiska jämfört med dem som 
inte var rädd för HIV/AIDS 

pilot=II 

Mullins. 
1996.USA 

Denna studie bygger på 
önskemål från patienter att 
faställa hur ssk beteende äri 
interaktion med patienten 
och hur patienters önskemål 
om hur mvårdnad/beteende 
borde vara hos ssk. 

Deskriptiv kvantitativ studie 
från patientens perspektiv. En 
öppen/sluten fråga från 
nydiagnostiserade 
polikliniska HIV/AIDS 
patienter i ålder 18- 55 år 

N=46 
Borfall 
delges ej 

Caring Behaviors 
Assessment (CBA) 

Det viktigaste önskemålet från patienten 
var att ssk ska behandla och se på  pat 
som att de är en individ, tvivla aldrig på 
hur rädd pat verkligen är och att de 
ibland måste  få prata ”just nu” 

D =I 
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Författare 
Årtal 
 Land 

Studiens syfte 
 

Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet

Plant & 
Foster 1993 
Skotland 

Att lokalisera aids relaterad 
kunskap och erfarenhet 
mellan ssk på en plats med 
hög grad av HIV/AIDS 
infektion 

Kvantitativ randomiserad 
studie under 6 månader med 
frågeformulär. 
 

N=600 
Bortfall 
N=75 
 

Anowa Studien visar att mer än hälften av 
deltagarna hade haft kontakt och 
vårdat människor med AIDS/ HIV 
infektion. bristen på AIDS relaterad 
kunskap var hög och ssk vill ha 
allmän HIVinfo och ett professionellt 
stöd för att göra det möjligt att arbeta 
effektivt med denna målgrupp. 

R= II 

Sherman  
2000 
USA 

Ssk belyser sina känslor 
uppfattningar och 
upplevelser i omv av pat 
med HIV/AIDS 

Deskriptiv, explorativ 
kvalitativ studie, 
Semistrukturerade intervjuer 
som bandades under 1-2 tim 
och observationer som bestod 
av 5 tim/v under 4 mån 

N=34 
Endast data  
från 12 ssk 
redovisas 

innehållsanalys Hur ssk:s uppfattning är kring 
omvårdnad av HIV/AIDS patient. Hur 
deras arbete har givit dem en annan 
syn och värdering på livet, hur arbetet 
gjort dem emotionellt starkare och 
bättre på stresshantering 

K=I 

Siminoff 
Erlen & 
Sereika 
 
1998 
USA 

Undersöka om det finns 
beteenden i form av 
distansering av ssk:or vid 
omvårdnad av AIDS- och 
medicin patienter. 

Kvalitativ/kvantitativ 
observation/ intervention 
studie: ålders matchade, 1 ssk 
ger omv. till AIDS och 
medicin pat. under samma 
dag i 12 tim/pass.  

N=294 
Bortfall: 
framgår ej. 

Mätinstrument: 
Qualpacs Statistisk 
metod: Chi-square 
eller Fisher´s och t-
test eller Wilcoxon.  
 
 
 

Sjuksköterskor har mer ögonkontakt, 
ger mer tid, men mindre 
kroppskontakt m HIV/AIDS patienter 
än vanliga patienter. 

P,K=II 

Smit 
 
2005 
Syd Afrika 

Undersöka ssk:ors 
erfarenheter, reflektioner, 
kunskaper och rädsla för 
smitta vid omvårdnad av 
HIV/AIDS patienter 

Kvalitativ studie med djupa 
semi strukturerade intervjuer, 
1-5 tim under 1 mån 

N=35 
 

Tematisk analys m 
codning och 
kategorisering.  

Nästan alla deltagare känner en fysisk-
psykisk- och emotionell utmattning 
pga att alla patienter kommer att dö. 
Oroade över den låga tillgång, kvalité 
på utrustning, det politiska styret och 
omgivningens bemötande.  

K=I 

Stewart 
1999 
England 

Se om ssk-studerandes 
vilja till interaktion och 
för-dömande beroende på 
diagnos eller sexuell 
läggning, förändras under 
utbildningen 

Kvantitativ och kvalitativ 
studie m strukturerad 
intervjuer vid 4 tillfällen 
under 3 år 

N=66 
Bortfall: vid 
sista 
intervjun 
n=35 

Analys m PESIS-
skala, 7-poängs 
Likert-skala. 
Statistisk metod: 
Cronbach´s alpa 

Visar att ssk-studerande hade en 
positiv vilja till interaktion. De var 
mer fördomsfulla mot AIDS- än 
Leukemi sjuka. Det fanns inga tecken 
på fördömande beroende på sexuell 
läggning.   

 P,K=II 
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Exkluderade artiklar                                Bilaga 2a 
 
Tabell 10. översikt av artiklar som exkluderades i studien.      
    
Författare. Årtal. Land Titel Motivering 
Bradley – Springer, Schwanberg & 
Frank. 1994. USA 

Anticipating care for HIV-infected clients: nurses´ 
reactions. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie. 

José & Côté. 2005. Canada Cognitive coping intervetion for acutely ill HIV-positive 
men. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie. 

O´Hara & Dohrn.2005. Syd Afrika  A Midwife´s day in Namibia and South Africa Uppfyller ej kriterierna i 
granskningsmallen 

Jones. 2004. England Understanding why women decline HIV testing. Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie. 

Ko & Muecke. 2005. USA To Reproduse or not: HIV- concordant couples make a 
critical decision during pregnancy. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie. 

Boyd, Kerr, Maw, Finnighan & 
Kilbane. 1990. Nord Irland 

Knowledge of HIV infection and AIDS, and attitudes to 
testing and concelling among general practioners in 
Northern Ireland 

Vänder sig till fel målgrupp 

Byron-Smith. 1993. USA Homophobia and attitudes towards gay men and lesbians Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Kempppainen. 2000. USA The critical incident technique and nursing care quality 
research 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Manchester. 2003.Nya Zeeland Giving hope and care to those living with HIV Dagboksanteckning 
 
 

Côté & Pepler. 2005. Canada A focus for nursing intervention : realistic acceptance or 
helping illusions? 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Pflege. 2002. Tyskland Specialized nursing duty at the Frankfurt AIDS sevice: 
”Patients are still dying” 

Finns ej på engelska 

Deetlefs. 2003. Tyskland The  attitudes of nurses toward HIV positive patients Går ej att beställa 
Surlis & Hyde. 2001. Irland HIV- positive patients´experiences of stigma during 

hospitalization. 
Review artikel 
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Författare, 
årtal & land 

Titel Motivering

Froman & Owen Measuring attitudes toward persons with AIDS: the 
AAS-G as an alternate form of the AAS. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Saimons. 2001. USA Humane resources. In defense of hugs in an age of 
paranoia. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Sherman & Ouellette. 2000. USA Patients tell of their images, expectations, and 
experiences with physicians and nurses on an AIDS- 
designated unit. 

Vänder sig till fel målgrupp 

Baker. 2001. USA Black populations, human immunodeficiency 
virus/acquired immune deficiency syndrome, and 
research: implications for nurses. 

Review artikel 

Kohlrausch. 1999. Portugal Sensitizing nurses towards personalized care while 
nursing HIV-positive and AIDS patients 

Finns ej på engelska 

Sherman & Ouellette. 1999. USA 
 

Moving beyond fear: lessons learned through a 
longitudinal review of the literature regarding health 
care providers and the care of people with HIV/AIDS. 

Review artikel 

Corley & Goren. 1999. USA The dark side of nursing: impact of stigmtizing on 
patients. 

Review artikel             
 

Tabak, Ben-Or & Zur. 1997. Israel Health nurses: attitudes towards triating AIDS petients. Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Meredith, Hannan, Green & Wiley. 
1994. 
USA 

Attitudes and practices of hemophilia care providers 
involved in HIV risk-reduction counseling. 

Stämmer inte överens med syftet för 
denna litteraturstudie 

Meisenhelder. 1994. USA 
 

Contributing factors to fear of HIV contagion in 
registered nurses. 

Ej tillgänglig 

 
 
 
 
 

 



           Bilaga 3a 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:………..

 Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  



       Bilaga 3b 

 

 

Kommentar:………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………

………………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………

………….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING     

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 
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        Bilaga 3c 

 

Tidpunkt för studiens genomförande?..................        Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □     Åldersaspekter?    Ja  □   Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja             Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja             Nej   

Finns ett etiskt resonemang?  Ja             Nej   

Urval relevant?   Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?  Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                           Ja □              Nej □ 

                Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:   Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 
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       Bilaga 3d 

 

 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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                                 Bilaga 4 
 
 
                           

Kvalitetsbedömning   
                    (enligt SBU och SSF,1999)     

     
                   Tabell 11 a.          

 1 = Hög kvalitet 2 = Medel 3 = Låg kvalitet 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och 
analyserat med adekvata statistiska 
metoder ( tex multivariant analys, fall 
kontroll metodik etc). lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, allt för 
kort uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som är 
väl beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder ( tex multi 
statistiska metoder. Variantanalys, fall 
kontroll metodik, etc). lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, allt för 
kort uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

 

 

 

 

                   Tabell 11 b. 

 1 = Hög kvalitet 2 = Medel 3 = Låg kvalitet 

K Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. Metod 
och analys väl beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet 

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 
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