
 
 
Abstrakt 
 
Cirka 4000 personer levde med HIV i Sverige år 2006. Risken för att bli smittad 
av HIV är liten i jämförelse med annan blodsmitta. Syftet med litteraturöversikten 
var att belysa upplevelser och attityder i vård av HIV/AIDS-smittade patienter. 
Innehållsanalys användes för att analysera nio vetenskapliga artiklar. Analysen 
resulterade i två kategorier och åtta subkategorier. I resultatet framkom 
vårdpersonals positiva och negativa upplevelser och attityder. En del personal 
hade respektfullt bemötande samt kände sig trygga och tillfredsställda i 
vårdarbetet. Något som bidrog till säkerheten var utbildning och erfarenhet. Det 
som även framkom var att personalen ofta hade fördomar som gav negativa 
attityder. Vanmakt och frustration upplevdes också i vården, där känslomässig 
stress var mer oroande än fysisk stress. Resultatet indikerade att det fanns personal 
som skulle undvika att vårda drabbade personer. Negativa attityder hos 
vårdpersonal har troligtvis sitt ursprung i bristande kunskaper. Slutsatser som 
dragits var att framtida forskning torde leda till åtgärder som minimerar 
vårdpersonals undvikande beteende vilket möjliggör alla människors lika rätt till 
god vård oavsett diagnos. 
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Introduktion 
 
HIV1 och AIDS2 är ett aktuellt ämne och har drabbat människor över hela 

världen. När vi skulle välja ämne att fördjupa oss i ville vi från början åka till 

Afrika för att studera sjukvårdspersonals erfarenheter av att vårda de drabbade. 

När detta projekt ej gick att genomföra kändes det ändå naturligt för oss att skriva 

om ämnet. Var man än kommer att arbeta som sjuksköterska så finns möjligheten 

att komma i kontakt med HIV och AIDS drabbade patienter. Då en sjukdom är 

belagd med skam kan det lätt uppstå ett förhållningssätt som försämrar vården. Vi 

anser därför att det är viktigt att visa på vilka attityder som finns i samband med 

denna vård och valde därför att skriva om just upplevelser och attityder i vård av 

HIV/AIDS-smittade.  

Bakgrund 
Omkring 40 miljoner människor lever idag med HIV/AIDS i världen. Av dessa 

finns cirka 720 000 i Västeuropa (URL 1). Det uppskattas att cirka 4000 personer 

av Sveriges befolkning levde med HIV år 2006. HIV har sedan 1990-talet ökat i 

Sverige. På 1990-talet var det cirka fem HIV-smittade personer i veckan som 

diagnostiserades medan det under åren 2002-2003 upptäcktes cirka åtta drabbade i 

veckan. Det befaras finnas ett mörkertal av HIV-smittade i landet, då det 

förekommit att personer burit på smittan under flera år. HIV-prevalensen är 

relativt låg i Sverige till skillnad från andra länder i Europa (URL 2). Den svenska 

HIV-spridningen är starkt kopplad till hela världens HIV-situation. Många av dem 

som blivit smittade de senaste åren har smittats utomlands i områden/länder där 

HIV haft stor förekomst, de har då blivit smittade innan immigration till Sverige 

(URL 3). 

 

HIV-viruset har en speciell egenskap. Detta innebär att HIV-viruset får hjälp att ta 

sig in intracellulärt i den angripna cellen, sedan omvandlas HIV-virusets  RNA3-

anlag till en DNA4-kopia, som integreras i den drabbades DNA-molekyler. Ett par 

timmar efter smitt-tillfället har HIV-viruset blivit en del av cellernas arvsmassa 

                                                 
1 Human Imunodeficiency  Virus 
2 Acuired Immune Deficiency Syndrome 
3 RNA = Ribonukleinsyra 
4 DNA = Deoxiribonukleinsyra 
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hos den smittade (Ericson & Ericson, 2004, s. 178-179). Inom retrovirusfamiljen 

ingår HIV som kallas lentivirus av latinets lentus som betyder långsam. När en 

person drabbas av en HIV-infektion är det framförallt de vita blodkropparna som 

angrips. Viruset har en förmåga att infektera dessa celler och även en del av 

nervsystemets celler. Sjukdomen har ett långsamt förlopp, i genomsnitt tar det tio 

år från smittotillfälle till utveckling av AIDS. Under större delen av denna period 

känner den smittade sig inte sjuk (Moberg, 2000, s. 34). HIV-viruset kan med sina 

speciella förmågor tränga in i en människas kropp på ett nästan omärkbart sätt och 

har  lång latenstid. Detta innebär att den drabbade under längre tid kan vara 

ovetande om sitt sjukdomstillstånd, vilket i sin tur gör att risken för smittspridning 

är stor. En andledning till att kroppens immunförsvar inte bekämpar viruset är att 

det döljer sig i infekterade celler hos den drabbade. HIV-viruset finns i blod, 

sädesvätska samt slidsekret. Smittspridning sker via blod eller genom analt, 

vaginalt- eller oralt samlag som är oskyddat. Blodsmitta kan t. ex. ske då 

narkomaner använder samma kanyl som en hivsmittad person använt, även från 

moder till barn under graviditet, förlossning eller amning. HIV-virusets 

smittsamhet är betydligt lägre än andra humanpatogena virus (Ericson & Ericson 

2004, s. 180-181). 

 

AIDS är det sista stadiet i HIV-sjukdomen och uppstår när T- hjälparcellerna är 

förstörda. I detta skede kan inte längre immunförsvaret skydda kroppen mot små 

eller stora angrepp som människan ständigt blir utsatt för. Då HIV-infektionen har 

förstört kroppens immunförsvar och komplikationer som livshotande infektioner 

och tumörer uppkommit eller riskerar att uppkomma benämner man sjukdomen 

som AIDS, vilket är ett samlingsnamn för detta tillstånd (Moberg, 2000, s. 105). 

Vanliga symtom är trötthet, oväntad viktnedgång, feber, svullna lymfknutor, 

diarré, blåsor/sår i munnen, nattliga svettningar, cancer, och återkommande 

infektioner som ej är möjliga att få bukt med normal behandling och tar väldigt 

lång tid att läka. I de flesta fall avlider den drabbade på grund av det alvarliga 

sjukdomstillståndet (URL 4). 

 

Det finns sjukvårdspersonal som har uppfattningen att patienter med HIV/AIDS 

erhåller sämre vård än andra patienter (Siminoff, Erlen & Lidz, 1991). Sedan en 

lång tid tillbaks har det inom sjukvården funnits en oro för blodsmitta. 
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Sjukvårdspersonal kommer alltid att vara utsatt för risker. Eftersom flera virus-

smittor tex. HIV sker via kroppsvätskor finns det  anledning att se sjukvårdsyrket 

som ett riskfyllt arbete framförallt för sjuksköterskor. Trots att smittrisken för HIV 

är låg kan rädsla för denna infektion infinna sig hos många inom sjukvården (Sim, 

1992). Risken för HIV-infektion är liten i jämförelse med andra blodburna 

infektioner. Att bli smittad med Hepatit B uppskattas innebära 6-30% risk, till 

skillnad från 0,5% risk för att bli smittad med HIV/AIDS, detta genom ett nålstick 

där smittan finns (Siminoff, Erlen & Lidz, 1991). Att människor utan 

sjukvårdsutbildning känner rädsla inför personer med en dödlig sjukdom som kan 

smitta är inte förvånande. Även sjukvårdspersonal med utbildning har visat sig 

uppleva rädsla och osäkerhet i samband med vård av patienter med AIDS vilket 

resulterat i att personalen tar avstånd till dessa. Patienter har beskrivit 

diskriminering i sin  kontakt med sjukhus och känner sig därför ignorerade. De har 

även beskrivit erfarenheter av att bli nekade sjukvård, oavsett om det varit akut 

eller inte. Det upplevdes  smärtsamt att personalen på ett uppenbart sätt ignorerade 

och visade förakt (Weitz, 1990). Forskning inom detta område har visat att det 

finns sjukvårdspersonal som skulle undvika att vårda HIV-smittade patienter om 

de fick möjlighet (Sim, 1992).  

Syfte 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser och attityder1 i vård 

av HIV/AIDS-smittade patienter. 

Metod 
Litteraturöversikten har genomförts med vetenskapliga artiklar som grund. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003, s. 25) kan syftet med en litteraturstudie vara att 

inom ett visst forskningsområde beskriva hur kunskapsläget ser ut, detta genom att 

bearbeta och analysera utvalda studier. Detta överensstämmer med vår syn på 

syftet med  att göra denna litteraturöversikt.  

                                                 
1 En attityd är en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och beteendebenägenhet som är 
knuten till värderingar i samhället till en etisk grupp eller till något annat fenomen. Utvecklingen 
av attityder är en del av socialisationsprocessen, genom att attityder både är ett resultat av samspel 
med andra och inverkar på vårt sätt att umgås med andra (Bunkholdt, 2004, s. 201). 
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Litteratursökning 

För artiklar som skulle ingå i resultatet fanns vissa inklusionskriterier: Studierna 

skulle vara utförda med vuxna deltagare, vara skrivna på engelska samt utgå från 

sjukvårdspersonals perspektiv. Sökningar efter vetenskaplig litteratur har skett via 

databaserna: Pubmed samt PsycInfo. De sökord som använts är: HIV, AIDS, 

professional-patient relations, attitude*, nurses, europé, attitude, attitudes, 

experiences, health personnel, nurse*, behavior, personnel. Dessa ord har använts i 

olika kombinationer, se bilaga 1. Det har även gjorts manuella sökningar utifrån 

artiklars referenslistor. Enligt Forsberg och Wengstöm (2003, s. 77) kan man 

utifrån en artikels referenslista göra en manuell sökning och därmed finna 

ytterligare artiklar som matchar problemorådet.  

Urval och värdering av vetenskaplig kvalitet 
 
Det första urvalet gjordes genom att läsa titlarna, genom detta steg föll cirka 90 av 

drygt 160 artiklar bort eftersom titlarna inte fångade vårt intresse. Sedan lästes 

abstrakt i de 70 kvarvarande artiklarna för att få en uppfattning om artiklarnas 

innehåll överensstämde med syftet i vår litteraturöversikt, här föll ytterligare ett 

fyrtiotal artiklar bort. Ett trettiotal artiklar fanns då kvar för vidare granskning och 

värdering. Av dessa kvarstod nio artiklar, de övriga stämde ej in på studiens syfte,  

var ej vetenskapliga, var ej av tillräckligt god kvalitet eller så fanns de inte som 

full-text. Artiklar som användes är av hög eller medelgod kvalitet, enligt Berg, 

Dencker och Skärsäters (1999, s. 39) värdering för vetenskaplig kvalitet, se tabell 

1 och 2. Endast primärkällor har använts i resultatet. Det har inte gjorts någon 

avgränsning när det gäller tidsram för publikation på grund av risk för förlust av 

givande resultat. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har användas, 

liksom mixed design. Översikt över värdering av kvalitet på samtliga 

resultatartiklar visas i bilaga 2.  
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Tabell 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ 

metod (Berg et al., 1999, s. 39). 
 1= Hög kvalitet 2= Medel 3= Låg kvalitet 

RCT1 Större välmonitorerad multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inkl. behandlings- 
teknik. Patientmaterialet tillräckligt  
stort för att besvara frågeställningen. 

 
 
     

Randomiserad studie med för få 
Patienter och/eller för många  
delstudier, vilket ger otillräcklig  
statistisk styrka. Bristfälligt  
antal patienter, otillräckligt  
beskrivet eller stort bortfall. 

CCT2 Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter och adekvata statistiska 
metoder.  

 Litet antal patienter, tveksamma  
Statistiska metoder. 

DS3 Stort konsekutivt patientmaterial som är  
välbeskrivet och analyserat med  
adekvata statistiska metoder (t ex multi- 
variantanalys, fall-kontrollmetodik, etc.). 
Lång uppföljning. 

 Begränsat patientmaterial, 
Otillräckligt beskrivet, alltför 
Kort uppföljning eller  
inadekvata  

 
 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med  kvalitativ 

metod (Berg et al., 1999, s. 39). 
 1= Hög kvalitet 2= Medel 3= Låg kvalitet 

K4 Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och analysmetod. Logiskt 
och begripligt beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet  och replikerbarhet. 

 Vagt definierad frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval.  
Otillräckligt beskriven  
Datainsamling och analysmetod. 
Vagt beskrivna tolkningar och  
Slutsatser. Oklar kommunicer- 
barhet och replikerbarhet.   

 

Analys 

Vi har inspirerats av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2003, s. 105-112) förslag till analys av de artiklar som ingår i resultatet. I 

inledningsskedet lästes artiklarna noggrant igenom av båda författarna därefter 

identifierades meningsenheter  vilka svarade mot syftet. I denna första läsning 

kunde vi se att materialet gick att dela in i positivt och negativt. Meningsenheterna 

översattes och kondenserades utan att innehållet förändrades eller gick förlorat. 

                                                 
1 RCT = Randomiserad kontrollerad studie 
2 CCT = Kontrollerad klinisk studie 
3 DS = Deskriptiv studie 
4 K = Kvalitativ studie 
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Därefter kodades meningsenheterna och ur koderna framträdde åtta subkategorier 

som sorterades in under positivt och negativt, som blev kategorier. Se figur 1. 

 

Tabell 3. Exempel på hur förfarandet gått till från meningsenhet till kategori. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

 
 

Responses from participants 
who have experience with 
patients who have HIV 
infection suggest that there 
is a need to be non-
judgemental and accepting 
of marginalised individuals, 
both on a personal an 
professional level. This 
implies not judging people 
because of differences in 
race, colour, religion, 
sexuality and lifestyle. 

Det finns en stor vikt av 
att ej vara dömande när 
man arbetar med HIV 
pat, att ej döma för 
religion, ras, hudfärg 
sexualitet eller livsstil. 
Viljan till att vårda HIV 
pos intensifieras då 
personalen har förmåga 
att acceptera/ej döma 
dessa pat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

For many of the nurses the 
experience of self-
fulfilment was related to 
giving nursing care of the 
highest standard, and it was 
imported to them to stress 
that they were morally 
obliged to provide care in a 
non-judgemental and non-
discriminatory manner. 

Självförverkligande var 
relaterat till vård med 
hög standard samt att 
inte arbeta på ett 
dömande sätt. 

Ickedömande 
arbetssätt. 

Respektfullt 
bemötande 
 

 
 
 
 
 
Positiva 
upplevelser 
och attityder 

 Although caring for patients 
with HIV/AIDS may be 
physically and emotionally 
draining, some participants 
described how caring for 
them also magnified their 
experience of self-
fulfilment. 

Trots att det fanns 
utmattande faktorer 
med att vårda 
HIV/AIDS patienter 
upplevdes 
självförverkligande. 

Känsla av 
självför-
verkligande 

 

 

Within this context, 
respondents identified the 
positive outcomes of their 
nursing care as rewarding  
e g the personal satisfaction 
experienced by making a 
patient comfortable, seeing 
a patient able to go home, 
or helping a patient die with 
dignity. 

Positiva resultat av att 
vårda var belöningen 
som tex. 
tillfredsställelse genom 
att hjälpa patienten på 
bästa sett oavsett om 
denne var döende just 
då eller inte. 

Känsla av 
tillfredsställel
se. 

Tillfredsställelse  

 

Etiska överväganden 

Ambitionen var att inkludera artiklar som är godkända av etisk kommitté eller att 

författarna till artiklarna har gjort etiska överväganden som de redovisat. Då 

artiklarna som ingår i litteraturöversikten är skrivna på engelska lades stor vikt på 

att översätta dem på ett så felfritt sätt som möjligt, dvs. att ordens betydelse 
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behålls. I och med detta har hänsyn till författarna tagits. Detta med en objektiv 

strävan för att ej misstolka eller förändra budskapet i artiklarna. Oavsett om 

resultaten som framkommit strider eller stödjer våra egna åsikter har dessa 

redovisats. 

Resultat 
För att stärka resultatet har citat tagits med från ursprungsartiklarna. 
 
 
 

 
 

Upplevelser 
och attityder 

i vård av 
HIV/AIDS-

smittade 

Positiva 
upplevelser 

och 
attityder 

Negativa 
upplevelser 

och 
attityder 

Respektfullt 
bemötande 

Tillfreds-
ställelse 

Egna 
fördoms-

fulla 
attityder 

Distans-
tagande 

Utbildning 
och 

erfarenhet 
ger säkerhet 

Vanmakt 
och 

frustration 

Omgivning-
ens negativa 

påverkan 

Trygghets-
känsla 

Figur 1. Översikt av resultatet. Överst illustreras syftet med litteraturöversikten. 
 

Positiva  upplevelser och attityder 

Respektfullt bemötande 
 
Det framkom i en studie att vare sig patienterna är HIV-positiva eller inte, skulle 

många sjuksköterskor inte tveka att vårda dem. HIV-positiva patienter ses som 

vilken annan patient som helst. Sjuksköterskorna ser det som en självklarhet att 

utföra jobbet (Van Wissen & Woodman, 1994). 

 

“…You can take the high moral ground when you are outside the 
door. But when you are employed as a nurse you have a duty of care to 
everyone who comes through the door…” (McCann, 1996, p. 1038). 
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Vid vård av patienter med HIV är det av stor vikt att inte bemöta dem på ett 

dömande sätt. Viljan att vårda dessa patienter stärks då personalen har förmåga att 

acceptera dem och ej ha en dömande attityd (McCann, 1996). Om personal som 

arbetar med HIV-drabbade ger en ”ickedömande” vård till en patientgrupp som är 

utsatta för skam ger det en känsla av personlig tillfredsställelse för personalen 

(Breault & Polifroni, 1991). Oavsett vilken ras, religion, kultur eller vilken 

sjukdom patienterna är drabbade av har vissa i personalen ansett att alla har lika 

rätt till vård. Somliga uppfattar att de drabbade ådragit sig HIV-infektionen genom 

en olyckshändelse och anser att det bästa man kan göra är att vårda dem väl 

(Breault & Polifroni, 1991; McCann, 1996; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

 

”I don’t think anybody has the right to judge other people, and I don’t think it 
necessarily matters how the person caught the disease-they have caught the 
disease and they need our help should mean it doesn’t matter” (Hodgson, 2006, p. 
288).  
 

Utbildning och erfarenhet ger säkerhet 
 
Arbetserfarenheter samt sociala erfarenheter har positiv inverkan på viljan att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Att använda sig av informationsgrupper gällande 

HIV/AIDS för sjukvårdspersonal har en positiv effekt. Det medför att personalen 

får positivare attityder och arbetar på ett mer öppensinnigt sätt (McCann, 1996). 

En tydlig relation mellan positiva attityder och högre utbildning har påvisats. De 

som under det senaste halvåret arbetat med att vårda dessa patienter, visade sig ha 

en bättre attityd till patienterna till skillnad från de som inte hade vårdat någon 

HIV-drabbad på länge (Spence & Goldenburg, 1995). Dessutom anses att 

utbildning och erfarenhet minskar känslan av eventuell rädsla för smitta hos 

sjuksköterskor vilket gör att personalen känner sig tryggare med att vidta lämpliga 

försiktighetsåtgärder (Van Wissen & Woodman, 1994). 

 

Trygghetskänsla 
 
De flesta känner ingen oro eller rädsla för att vårda patienter med HIV/AIDS. 

Trots den låga känslan av oro och rädsla finns alltid en risk för smitta genom 

olyckshändelse i åtanke (Smit, 2005). Rädsla och attityder påverkar inte kvaliteten 
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på vården, då vård av AIDS-sjuka anses som en högkvalitativ vård. Det har gjorts 

observationer i studien där man jämförde bemötandet mot AIDS-patienter kontra 

medicinpatienter. Observanterna fann att sjuksköterskor i genomsnitt ägnade mer 

tid och närhet samt hade mer ögonkontakt med AIDS-patienter jämfört med  

medicinpatienterna (Siminoff, Erlen & Sesreika, 1998). De sjuksköterskor som har 

arbetat med HIV/AIDS-patienter tidigare har fått ökat självförtroende gentemot 

dessa patienter vilket skingrat eventuell oro och rädsla  (Hodgson, 2006). 

 
”I feel so safe and secure about HIV contagion so I don’t think about 
it except for blood contact. I think about HIV like any other infectious 
illness, It’s just much more difficult, but I don’t want to refrain from 
nursing” (Röndahl et al., 2003, p. 459). 
 

Tillfredsställelse 
 
Hodgson (2006) har i sin studie funnit att en deltagare uttryckt att det inte finns 

mer oro i att arbeta på sjukhus än att promenera på staden, då personal på ett 

sjukhus är medvetna om vem som är HIV-smittad (a.a.). Flera positiva upplevelser 

och känslor upplevdes i samband med vården av HIV/AIDS-smittade patienter. 

Många kände empati och medlidande för patienterna (Smit, 2005). 

 

”…I think about their suffering, their eventual death. I look at these 
patients´families with a feeling of sadness, you know?...sorrow. And 
then I know that the best thing I can do is to take care of these patients 
in the best way I can...It is really heartbreaking to know that people 
with AIDS are going to die a horrible death. Just put yourself in their 
shoes… ”  (Smit, 2005, p. 26). 

 

Då sjukvårdspersonal har upplevt fysisk och känslomässig utmattning har detta 

kunnat vändas till något positivt i form av självförverkligande, detta har kunnat 

förknippas med att personalen känt att de gett en vård av hög standard (Hodgson, 

2006; Röndahl et al., 2003; Smit, 2005). Det har framkommit att det inte finns 

någon skillnad mellan olika yrkeskategorier inom vården angående känsla av 

empati, de flesta känner även sympati inför HIV-smittade patienter (Röndahl et al., 

2003). Sympati har beskrivits och relaterats till vård i livets slutskede, 

dödsprocessen hos AIDS-sjuka patienter. Oavsett om den som vårdades har varit 

döende eller inte har arbetet upplevts tillfredsställande genom att få hjälpa den 
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sjuke på bästa möjliga sätt. Tillfredsställelse kan även uppstå vid interaktion med 

patienten och dennes anhöriga (Breault & Polifroni, 1991; McCann, 1996). 

 

“...I’ve been nursing for 18 years now, and It’s always been wonderful 
to see a patient recovering after an illness, to see the grace of God and 
knowing that I did my best. But it is also rewarding in a strange way to 
see a patient die with dignity and so come to the end of a journey of 
suffering” (Smit, 2005, p. 27). 

 

Negativa upplevelser och attityder 

Egna fördomsfulla attityder 
 
Det har visat sig att flera sjuksköterskor anser att det sätt smittan sprids på avgör 

inställningen till patienter med HIV/AIDS. De flesta föredrar att vårda 

homosexuella istället för drogmissbrukare med HIV/AIDS (Van Wissen & 

Woodman, 1994). Homosexuella är mer förtjänta av sympati och empati från 

personalen än drogmissbrukare med HIV/AIDS. Det framkom även att de som är 

homosexuella har ett högre socialt värde än de som är prostituerade eller 

drogmissbrukare. Drogmissbrukare är ”förtjänta av smittan”. Personalen har oftare 

känt ilska mot de sistnämnda patienterna, på grund av att de ansetts vara mer 

ansvariga över sin smitta (Breault & Polifroni, 1991). 

 

“You continually see them, you hear about them sharing needles, they 
come in repetitively, you know. They go out on the streets and they 
come in with the same, the cellulitis, and you know they’re still doing 
their drugs and they have AIDS and they’re giving it to other people, 
and they don’t care. It´s frustrating” (Breault & Polifroni, 1991, p. 25-
26). 

 

Som en konsekvens av ilskan tog deltagarna i en studie fysiskt och känslomässigt 

avstånd till prostituerade och drogmissbrukare med HIV/AIDS. I stort ansågs de 

sistnämnda vara ”dåliga patienter” som inte var samarbetsvilliga och närvarande, 

till skillnad från homosexuella HIV/AIDS smittade patienter som betraktades som 

”goda”, samarbetsvilliga och närvarande. Missbrukare uppfattades som 

problemskapare på grund av att de upplevdes som manipulativa och personalen 

kände att dessa patienter påverkade deras egna attityd till det sämre (Breault & 

Polifroni, 1991). I en annan studie hade en sjuksköterska uttalat att hon försökte 
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bry sig om HIV-smittade patienter, men hon tyckte dock inte synd om 

homosexuella HIV-smittade eftersom de fortsätter leva sina liv som homosexuella 

med risk för vidare smittspridning (Röndahl et al, 2003). 

 

“I have nothing against the common HIV-infected but I am against the 
homosexual HIV-infected. Why not castrate them so they can’t infect 
common decent people!? But the work has nothing to do with my 
personal opinion” (Röndahl et al., 2003, p. 459). 

 

Omgivningens negativa påverkan 
 
Negativa attityder hos andra kan påverka den enskilda personalens attityd. Det har 

framkommit i McCanns (1996) studie att det kan förekomma negativa attityder 

hos sjukvårdspersonal, som orsakas av medarbetares fientliga influenser, vilka i 

sin tur kan leda till en avskräckande känsla inför vårdandet. I ett fall hade en 

sjuksköterska vägrat att vårda HIV-smittade patienter på grund av hennes makes 

åsikter och rädsla för HIV-smitta. Enligt Hodgson (2006) uppstår negativa 

reaktioner från omgivningen gentemot personal som jobbar på en avdelning med 

HIV/AIDS-drabbade. Andra utanför arbetet har ibland fördomar om att personal 

på en sådan avdelning kan ha blivit smittade. 

 

”But sometimes it made me feel uncomfortable when people have said 
`Oh, God´, you know, and made it quite clear that they didn’t like the 
thought of where I worked” (Hodgson, 2006, p. 286). 
 
“I don’t tell people I work with HIV, I just say that I work in infectious 
diseases, because that’s what I did before, so I don’t sort of go 
broadcasting…because I think you get a bad reaction from people” 
(Hodgson, 2006, p. 286). 

 

Smit (2005) har funnit att sjukvårdspersonalen kan uppleva stress när deras 

anhöriga oroar sig för dem. Detta har i vissa fall lett till att personalen inte känt sig 

bekväma med att prata om sitt arbete. Undanhållande av information 

olyckshändelse med nålstick har framkommit. 
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Vanmakt och frustration 
 
Att vårda patienter som lever med HIV/AIDS kan skapa känslan av hjälplöshet 

och vanmakt hos personalen. Denna känsla kan stärkas då patienterna är i livets 

slutskede. Somliga upplever att det inte finns något att göra för de drabbade, då de 

tacklar av och tynar bort. Då ingen bot finns mot HIV/AIDS känner många 

sjuksköterskor otillräcklighet i vårdarbetet. Känslomässig stress beskrivs vara mer 

oroande än den fysiska stressen (Breault & Polifroni, 1991; Smit, 2005).   

 

“I try to leave my work at the hospital when I go home, but emotions 
aren’t that easy to control. I worry about the patients that I know are 
dying and I can’t help but to cry…it leaves me with an empty, heavy 
feeling inside” (Smit, 2005, p. 25). 

 

När ilska beskrivits är den inte förknippad med just själva HIV-smittan utan 

snarare med beteenden hos patienterna såsom otacksamhet, samt att de ej 

uppskattat eller respekterat personalen som gett dem vård. Ilska och rädsla är 

anledningar för viss personal att ej vilja vårda AIDS-smittade (Breault & 

Polifroni, 1991). 

 

Många har uttryckt en känsla av såväl fysisk som mental trötthet vid vårdandet av 

patienter med HIV/AIDS, vilket beskrivs som en känslomässig utmattning. Detta 

har uppstått vid tillfällen då patienter har uppfattats som krävande och 

otacksamma, men även vid behov av stöd när patienter eller anhöriga oroat sig 

över döden. Någon har beskrivit trötthet, både före och efter arbetet då de 

upplevde det som mycket krävande och utmattande att arbeta med HIV/AIDS-

drabbade (Breault & Polifroni, 1991; Smit, 2005). 

Distanstagande 
 
Nästan hälften av alla sjuksköterskor i en studie uppgav att de skulle vägra vårda 

HIV-patienter om det var möjligt. De flesta uppgav rädsla för smitta som 

anledning till detta (Röndahl et al., 2003). En annan studie visade att undvikande 

av patienterna ofta grundades på patienternas manipulativa sätt att vara mot 
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personalen. Det framkom att undvikandet av fysisk kontakt endast var nämnt i 

tredje person (Breault & Polifroni, 1991). I en studie som inkluderade 400 

sjukvårdspersonal undvek 9,1 % av deltagarna kontakt med AIDS-sjuka på grund 

av rädsla för sin egen säkerhet, vidare visade studien att 32,5% använde alltid 

handskar då de vidrörde en patient med AIDS (Pita-Fernandez, Rodriguez-

Vazquez & Pertega-Diaz, 2004). Undvikande beteende mot AIDS-patienter 

förekom oftare mot de patienter med lägre utbildningsnivå. Det visade sig att de 

som arbetat en längre tid som sjuksköterska var mindre villiga att röra vid 

patienterna. Det var dock ingen skillnad mellan vilken typ av sjukhus eller 

utbildningsgrad sjuksköterskan hade när det gällde undvikandet av AIDS-smittade 

(Siminoff et al., 1998). Vissa sjusköterskor ansåg att det är upp till dem själva om 

de vill vårda HIV-drabbade eller inte. Då en sjuksköterska vägrat att vårda 

patienter med HIV har positiva reaktioner i form av uppmuntrande uppstått hos 

vissa medarbetare (Van Wissen & Woodman, 1994).  

 

Rädsla i någon form framkommer i samband med vårdandet av HIV/AIDS- 

patienter. Samband finns mellan brist på utbildning samt erfarenhet hos 

sjukvårdspersonal och ökad rädsla. En sjuksköterska berättar hur hon känt stor 

empati och personligt nederlag, och att det var svårt att hjälpa på ett 

tillfredsällande sätt. Det finns ett behov av mer kunskap för att kunna hantera de 

egna känslorna. För vissa hänger rädslan och oron samman med smittrisken. 

(Breault & Polifroni, 1991; Röndahl et al., 2003; Van Wissen & Woodman, 1994). 

Det uttrycktes att det finns misstänksamhet och oro inför alla människors 

kroppsvätskor, samt att försiktighet bör beaktas (Van Wissen & Woodman, 1994). 

På grund av osympatiska kollegor har vissa sjuksköterskor inte vågat tala om sin 

rädsla för att vårda HIV- smittade patienter, detta har lett till att personal känt oro 

inför arbetet. Rädsla beskrivs även för att säga sin åsikt angående vilken typ av 

människor som blir smittade och hur (Breault & Polifroni, 1991; Röndahl et al., 

2003; Van Wissen & Woodman, 1994). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det framkommer i resultatet att upplevelser och attityder i vård av HIV/AIDS-

smittade kan delas upp i positiva och negativa undergrupper.  

 

Resultatet visar att personal ofta hade negativa upplevelser som präglade deras 

arbete dagligen. Sjukvårdspersonals attityder påverkades av deras fördomar. Det 

spelade stor roll på vilket sätt patienten hade ådragit sig smittan. Missbrukare hade 

hos många ett lägre värde än vad homosexuella HIV/AIDS-smittade hade. 

Personalen upplevde att missbrukarna hade ett större ansvar över 

smittöverföringen och att de hade ett sämre levnadssätt i stort. Detta stärks av 

Surlis och Hydes (2001) fynd som visar att negativa attityder från sjuksköterskor 

har sitt ursprung i deras fördomar gällande patienternas livsstil innefattande deras 

riskfyllda beteende. Detta i sin tur leder till att personal anser att patienterna endast 

har sig själv att skylla för sin sjukdom. En patient har beskrivit hur hon hört att 

vårdpersonal diskuterat ”skillnader i smittvägar”. Det hade stor betydelse om de 

var smittade via sex eller drogmissbruk. Vi tycker att det känns fruktansvärt att 

sjukvårdspersonal i dagens samhälle dömer människor, vilket har inverkan på 

vårdens kvalitet. Liknande erfarenheter av dåligt bemötande har framkommit i 

Thesens (2001) studie gällande mentalt sjuka patienter. De upplevde att 

sjukvårdpersonal arbetade på ett dömande sätt och endast ser patienten som en 

sjukdom, inte som en individ.  

 

Frustration var något som ofta kunde uppstå  kopplat till de fördomar som fanns 

mot vissa patientgrupper. Prostituerade, drogmissbrukare och homosexuella var de 

grupper som blev nämnda. Drogmissbrukare hade enligt personal brist på respekt 

och uppskattning och detta utlöste ofta ilska och ledde i vissa fall till ett 

undvikande beteende mot de drabbade.  Det var ett flertal som skulle vägra att 

vårda HIV/AIDS-smittade om möjlighet fanns. Vi undrar vad detta kan bero på 

och om detta kan vara kopplat till deras rädsla för att bli smittad av patienterna. 

Det skulle kunna bero på dålig kunskap, eller också beror det enbart på fördomar 

och tidigare sociala erfarenheter hos personalen. Vi upplever att i dagens samhälle 
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med all information som flödar, borde inte vårdpersonalen ha dessa tankar, 

värderingar och fördomar. Skulle det ändå förekomma är det inget som under 

några omständigheter får påverka vården. Alla har samma rätt till god vård. Det 

skulle vara förödande om fördomar skulle spegla vården.  

 

Oro och rädsla beskrevs på grund av brist på kunskap och erfarenhet, vilket stärks 

av de positiva attityder som framkom i resultatet. De som hade arbetat längre inom 

detta område samt hade mer utbildning kände sig  tryggare i sitt vårdarbete. Vi 

anser att det behövs ökad kunskap om HIV/AIDS, framförallt gällande smittrisker 

i olika situationer, så väl i vården så som i samhället. Detta eftersom det verkar 

som allmänna attityder som förekommer i samhället har en stor inverkan på hur 

vårdpersonal agerar och tänker inför vårandet av HIV/AIDS-patienter. 

 

I resultatet framkom att vanmakt och hjälplöshet var vanligt förekommande 

känslor hos sjukvårdspersonalen. De upplevde att det kändes hopplöst eftersom 

det inte finns något bot mot HIV/AIDS och dessa känslor blir mer framträdande 

vid palliativ vård. Det bästa de kan göra är att ge dem god vård och en värdig död. 

En parallell kan dras till vård av cancersjuka barn i livets slutskede. I Papadatou, 

Martinson och Chungs (2001) studie beskrivs att sjuksköterskor känner en stor 

hjälplöshet vid vård av cancersjuka barn. Denna hjälplöshet är kopplad till att 

sjuksköterskorna känner att de ej alltid kunnat ge tillräckligt god kvalitet på vården 

som de skulle vilja göra. Detta anses bero på tids- eller personalbrist. En oro över 

psykisk påverkan är också något som beskrivs i samband med dessa 

vårdsituationer. Vår tolkning är att det mycket väl skulle kunna handla om tids- 

eller personalbrist när det gäller hjälplöshetskänsla, även hos de som vårdar 

HIV/AIDS-patienter. Bortsett från att känslan kommer på grund av att det inte 

finns något bot. Om så vore fallet borde det vara enkelt att åtgärda, men då 

sjukvården styrs och påverkas av politiken blir detta ett mer komplicerat problem. 

Sjukvården är ofta utsatt för nedskärningar av personal  vilket drabbar personalen 

tidsmässigt. 

      

Det visar sig att sjukvårdspersonalens attityder till HIV/AIDS-smittade inte alltid 

beror på vad de själva tycker och tänker utan att människor runt om dem kan 

påverka deras attityd och då till det sämre. Att sjukvårdspersonalen låter sig 
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påverkas på detta sätt kanske har en koppling till den egna rädslan för att bli 

smittad, men att det då känns bättre att ”undvika” dessa patienter om det är för 

någon ananas skull, t. ex. sin make. Resultatet visade att personalen inte vågade 

tala om sitt arbete eller om att de i vissa fall hade blivit utsatta för situationer då 

smittrisk funnits, inför andra medarbetare eller andra personer i deras tillvaro. Vi 

tycker att det är trist att man inte ska våga stå för det man arbetar med på grund av 

rädsla för att bli dömd av sina medmänniskor. Ett antagande från vår sida är att de 

personer som känner denna rädsla för att tala om sitt arbete antagligen själva har 

sådana fördomar mot HIV-smittade. 

 

Det är trist att få vetskapen om att det förekommer så mycket negativa attityder 

och fördomar mot de HIV/AIDS-drabbade. Slutligen tror vi att de flesta av dessa 

negativa åsikter har sin grund i brist på kunskap och utbildning inom ämnet. Då 

många beskriver rädsla för smitta i samband med kontakt av dessa patienter blir 

det uppenbart att de ej har vetskap om den minimala risken eller på vilket sätt HIV 

smittar. Vid något tillfälle beskrevs även att personalen skulle använda handskar i 

kontakt med HIV/AIDS-patienter oavsett vilken omvårdnadsåtgärd de skulle 

utföra. Detta kan för patienten upplevas väldigt diskriminerande och respektlöst. 

Det är sjukvårdspersonalens ansvar att minska den  känsla av skam som kan 

förekomma hos patienten. Vi hävdar att det minsta man som individ kan begära  är 

att mötas med respekt. I Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvården 

område  står det att hälso- och sjukvårdspersonal ska visa respekt och omtanke till 

patienterna (SFS, 1998:531). 

 

Vi valde att i huvudsak diskutera de negativa upplevelserna och attityderna, då det 

är dessa som påverkar vården på ett negativt sätt och behöver lyftas fram för 

kunna förbättra vårdsituationen för dessa patienter. Men det får dock inte glömmas 

bort att det även framkom en del positiva resultat. För de som hade positiva 

erfarenheter av vården upplevdes ofta tillfredsställelse, och personalen såg sitt 

arbete som höggradigt. Det visade sig att flera kände sympati och empati vilket får 

oss att inte tappa hoppet om att dessa patienter kan få lika god vård som andra 

sjuka människor.  
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Metoddiskussion  

De flesta artikelsökningarna gjordes i PubMed eftersom det är en referensdatabas 

som innehåller de flesta artiklar som finns i de andra databaserna. Vissa artiklar 

som valdes ut efter titel och abstrakt var ej möjliga att få fram på grund av 

kostnads- och tidsbegränsningar vilket kan ha gjort att vi gått miste om viktig 

information. Vissa artiklar som ej funnits i fulltext i databaser som sökts i, har 

kompletterande sökningar gjorts i Google Scholar.  

 

Efter urvalsprocessen kvarstod nio artiklar till resultatet, vilket  kan uppfattas som 

få. Då vi bearbetat och analyserat artiklarna väl och på ett noggrant sätt så anser vi 

det ändå som tillräckligt många. Efter att ha gjort ett antal sökningar återkom 

samma artiklar gång på gång, även vid genomgång av referenslistor. Detta tyder 

på att området täckts upp på ett tillfredsställande sätt.   

 

Vid någon av de första sökningarna användes europe som sökord, detta skedde 

utan närmare eftertanke, dvs. av misstag, vilket kan ses som en begränsning i 

denna litteraturöversikt. En artikel som är gjord i Sydafrika är inkluderad vilket 

kan uppfattas som en svaghet kanske på grund av den breda förekomsten av 

HIV/AIDS. Efter att ha läst artikeln i fråga insåg vi att den hade mycket 

betydelsefullt material för resultatet varför denna artikel inkluderades.  

 

De artiklar som använts är av kvalitativ-, kvantitativ- samt mixed design, för att få 

en så djup och bred kunskap som möjligt i ämnet. Eftersom både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar använts tycker vi att resultatet stärks. Under arbetets gång har 

båda författarna deltagit i alla moment vilket stärker arbetets kvalitet och 

trovärdighet. 

 

Vår ambition var att inkludera artiklar som har etiska överväganden. I två av de 

utvalda artiklarna finns inte några etiska överväganden. Dessa artiklar är trots detta 

använda i resultatet då vi anser att de innehåller fakta som är av betydelse för 

resultatet samt att de i övrigt var av god kvalitet. Vi hade en vilja att dra flera 

paralleller till bland annat palliativ vård, i diskussionen. Vi kunde tyvärr inte finna 

någon av de artiklarna i fulltext. 
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Slutsats 
Denna litteraturöversikt skulle kunna hjälpa sjukvårdspersonal att förstå vilka 

attityder som förekommer mot HIV/AIDS-drabbade. Många som har arbetat med 

dessa patienter upplever positiva känslor och känner att de får arbeta med en 

höggradig vård. Det finns tyvärr flertalet som har övervägande negativa attityder 

vilket i vissa fall kan leda till att de drabbade kan bli ignorerade av vårdpersonal 

eller erhålla en sämre vård. Vi bedömer att resultatet är relativt överförbart till 

andra blodsmittor som är skambelagda. Vårt förslag till vidare forskning är att titta 

djupare på orsakerna till varför sjukvårdspersonal undviker eller inte vill vårda 

HV/AIDS-smittade patienter. Detta skulle då kunna leda till åtgärder som 

minimerar det undvikande beteendet, kanske i form av utbildning.  
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Bilaga 1 Redovisning av databassökningar 
Datum Databas  Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Utvalda Använda i resultatet 

07-04-25 
 

PubMed HIV, 
professional-
patient, 
relations, 
attitude 
 

Abstract, published last 10 years, English, 
humans, Nursing journals 
 

48 2 Smit, R. (2005). HIV/AIDS and the workplace: perceptions of nurses 
in a republic hospital in South Africa. 
 
Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and enclaves: the culture of 
care of people with HIV/AIDS and nursing implications. 
 

07-05-07 PubMed 
 

HIV, AIDS, 
attitudes, 
nurs*, 
europé 
 

Abstract, published last 10 years, English, 
humans, Nursing journals 
  

38 2 Röndahl, G., Innala, S., Carlsson, M. (2003). Nursing staff and 
nursing students´attitudes towards HIV-infected and homosexual 
HIV-infected patients in Sweden and the wish to refrain from nursing. 
 
Pita-Fernandez, S., Rodriguez-Vazquez, B., & Pertega-Diaz, S. 
(2004). Attitudes of nursing and auxiliary hospital staff toward HIV 
infection and AIDS in Spain. 
 

07-09-24 PubMed AIDS, HIV, 
Attitudes, 
personnel, 
experiences 

Abstract, published last 10 years, English, 
humans, Nursing journals 
 

22 1 Van Wissen, K., & Woodman, K. (1994). Nurses´ attitudes and 
concerns to HIV/AIDS: a focus group approach. 

07-09-24 PsycInfo AIDS, HIV, 
Health 
personnel 
attitudes, 
nurses, 
attitudes 

Peer-reviewed journal, English, human. 
Abstract: AIDS, HIV, attitudes 

24 1 Spence Laschinger, H. K., Goldenburg, D., & Dal Bello, D. (1995). 
Community health nurses´ HIV care behaviour. 

07-09-24 PsycInfo AIDS, HIV, 
Health 
personnel 
attitudes, 
nurses, 
behavior* 

Peer-reviewed journal, English, human. 
Abstract: AIDS, HIV 

22 1 Siminoff, L.A., Erlen, J.A., & Sereika, S. (1998). Do nurses avoid 
AIDS patients? Avoidance behaviours and the quality of care of 
hospitalized AIDS patients. 
 
 

07-09-25 Manuell 
sökning 

   2 Breault, A.J., & Polifroni, E.C. (1992).Caring for people with AIDS: 
nuses´ attitudes and feelings. 
 
McCann, T.V. (1996). Willingness to provide care and treatment for 
patients with HIV/AIDS. 

 

 



Författare, 
år, land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitetsbedömning 

Breault, 
A.J., & 
Polifroni, 
E.C. 
(1992). 
USA 

Identifiera och beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
AIDSsmittade patienter. 

Kvalitativ studie 
med intrervjuer. 
 

16 sjuksköterskor 
anställda på 3 olika 
akutvårdssjukhus. 
Bekvämlighetsurval. 
 

Fenomenologisk 
analysmetod 

Sex teman 
identifierades: 
rädsla, ilska, 
sympati, trötthet, 
hjälplöshet, och 
självförbättring. 

K-II 
 
 
 
 
 

Hodgson, I. 
(2006).  
England 

Hur ställer sig personal 
som har erfarenhet att 
vårda HIVsmittade till 
sina patienter? Hur 
påverkar andra personer 
personalens syn på deras 
arbete? Hur ser de på risk 
och säkerhet, finns det 
någon kulturell påverkan? 

Kvalitativ 
empirisk, 
miniethnografisk 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer samt 
obervationer.  
 

53 deltagare totalt. 
Populationsurval, 
samtlig 
sjukvårdspersonal 
på en infektionsavd. 

Etnografisk 
analysmetod. 

Det fanns en rädsla 
hos vissa deltagare 
för vad andra ska 
tycka om deras 
arbete. Vissa 
deltagare hade 
empati för de 
drabbade och 
arbetade på ett 
ickedömande sätt. 

KI 
 
 

McCann, 
T.V. (1996). 
Australien 
 

Att se faktorer som 
påverkar sjuksköterskors 
och doktorers vilja att 
vårda patienter med 
HIV/AIDS. 

Mixed design 
med 
frågeförmulär 
samt djupa, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Stratifierat 
slumpmässigt urval. 
265 svarade på 
formuläret och 30 
personer 
intervjuades. 

Beskrivande 
analysmetod. 
Kvantitativ data 
bearbetades i 
SPSSX. 
Kvaltitativ data 
kodades och man 
utformade teman 
etc. 

Vårda och behandla 
upplevdes givande 
både personligt och 
professionellt. 
Ickedömande sätt 
och acceptans var 
viktigt. 
Erfarenheter ökar 
viljan till att vårda 
drabbade. 

K-II 
DS-II 
 
 

 



Arbetskamrater 
påverkar varandras 
attityder. 

Författare, 
år, land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitets-
bedömning    

Pita-
Fernandez, 
S., 
Rodriguez-
Vazquez, 
B., & 
Pertega-
Diaz, S.  
(2004). 
Spanien 

Att fastställa attityder hos 
hälso-och 
sjukvårdspersonal gällande 
HIV och AIDS på ett 
sjukhus i Spanien där 
många personer med HIV 
och AIDS diagnostiseras 
och behandlas. 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär.  

430 deltagare. 
Randomiserat 
stratifierat 
urval.Inklusionskrit
erier: att personalen 
skulle vara 
anställda på 
sjukhuset under 
studiens period.   

Beskrivande 
analysmetod. 
Tester som gjorts: 
Kolgomorov-
Smirnov, Mann- 
Whitney, 
Spermans 
Correlation 
Cofficient samt 
Chi 2. 

Sjuksköterskor hade 
positivare attityder i 
jämförelse med 
hjälparbeteare. Negativa 
attityder visade sig. Ålder 
och yrke hos personalen 
påverkade attityderna. 

DS-I 
 
 
 

Röndahl, 
G., Innala, 
S., & 
Carlsson, 
M. (2003).  
Sverige 

Att se skillnad mellan 
sjuksköterskor, 
sjuksköterskestuderande, 
undersköterskor och 
undersköterskestuderandes 
attityder till HIVsmittade 
samt homosexuella 
HIVsmittade patienter. 
Mäta deras rädsla, samt om 
de skulle vilja avstå från att 
vårda dessa patienter.  

Kvantitativ, 
beskrivande, 
jämförande studie. 
Studien innehöll 
enkät med flera 
frågor samt en 
Attityd- skala till 
AIDS som skulle 
fyllas i. 

48 sjuksköterskor, 
37 undersköterskor 
på en 
infektionsklinik 
blev tillfrågade. 165 
Studerande deltog. 
Inklutionskriteriern
a var: Att de skulle 
arbeta i 
direktkontakt med 
patienter. 

StatView för 
statisktisk analys. 
Beskrivande 
statitik för att 
bekriva 
demografisk data 
samt för 
kommentarer. För 
att beskriva 
jämförelsen: 
ANOVA 

Generellt sett såg man att 
personalen kände empati 
till HIV-smittade och 
homosexuella HIV-
smittade. Rädsla för 
HIV-smitta var låg. 36% 
av deltagarna skulle 
vägra vårda HIV-
smittade om möjlighet 
fanns. 

DS-II 
 
 
 

Siminoff, 
L.A., Erlen, 

Att bekriva hurvida 
undvikande beteende finns 

Observationsstudie 
med kompleterande 

100 sjuksköterskor 
observerades i 

Beskrivande 
statistik i SPSS. 

Det framkom att 
sjuksköetrskorna ägnade 

DS-I 

 1 



J.A. & 
Sereika, S. 
(1998). 
USA 

hos vårdpersonal. Verbalt, 
fysiskt och socialt. Hurvida 
perosnalen har mer eller 
mindre kontakt med 
HIV/AIDS patienter och 
generella medicinpatienter. 
 

standardiserade 
mätinstrumet. 

vårdarbetet med 
både HIV patienter 
och generella 
medicinpatienter. 

Tester som gjorts: 
t-test, chi-square. 

mer tid och ögonkontakt 
med HIV patienterna än 
med generella 
medicinpatienter. 

Författare, 
år, land 

Studiens syfte Design/Ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitetsbe
dömning 

Smit, R. 
(2005). 
Sydafrika 

Att undersöka 
uppfattningar och 
erfarenheter  hos 
sjuksköterskor i Sydafrikas 
statliga hälso/sjukvård, 
beträffande deras attityder 
till att vårda patienter med 
HIV/AIDS. 

Kvalitativ studie 
med djupa, 
semitrukturerade 
intervjuer. 
 

35 Sjuksköterskor, 
anställda på statligt 
sjukhus samt ska ha 
vårdat HIV 
patienter de senaste 
6 månaderna.  

Tematisk 
anlysmetod. 

Sju teman identifierades: 
hjälplöshet, känslomässig 
stress och trötthet, rädsla, 
ilska och frustration, 
arbetsrelaterade 
bekymmer, empati, och 
självförverkligande. 

K-I 
 
 

Spence 
Laschinger, 
H. K., 
Goldenburg
, D., & Dal 
Bello, D. 
(1995). 
Kanada 
                     

Att undersöka statligt 
anställda sjuksköterskors 
attityder, subjektiva normer 
inför att vårda patienter 
med HIV/AIDS, genom att 
använda TRA (Theory of 
reasoned action). 

Kvantitaiv studie 
med beskrivande 
korraelations-
design. 
Frågeformulär med 
möjlighet till 
kommentarer. 
 

 145 sjuksköterskor 
deltog i studien. 

Analys gjord med 
korrelationstester 
av variablerna. 

Det fanns en tydlig 
korrelation mellan 
positiva atiityder och 
högre utbildnigsgrad. De 
ansåg inte att arbetet 
påverkade framtida 
jobbmöjligheter eller 
deras relation med 
medarbetarna. 

DS-II 
 
 
 
 
 

Van 
Wissen, K., 

Förvissa sig om attityder 
hos sjuksköterskor 

Kvalitativ studie. 
Standardiserade 

29 deltagare, 
sjuksköterskor, 

Innehållsanalys. 
 

Varierande attityder till 
HIV/AIDS-patienter 

K-I 
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& 
Woodman, 
K. (1994). 
Nya Zeland 
 

gällande HIV och AIDS. 
Rapportera hur 
sjuksköterskor beskriver 
deras erfarenheter av 
HIV/AIDS. Skaffa 
ytterligare standardvärde 
angående sjuksköterskors 
attityder till HIV/AIDS- 
positiva. 

frågor. Fokusgrupp. barnmorskor samt 
undersköterskor. 
Slumpmässigt urval  

fanns och kan bero på 
efrarenheter, sociala 
influenser och tidigare 
kunskap om HIV/AIDS. 
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