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Abstrakt 

Bakgrund: År 2008 var 33,4 miljoner människor HIV- smittade, varav 67 % 
levde i sub Sahara Afrika. HIV- pandemin har fått stora konsekvenser för de 
drabbade men har även påverkat sjuksköterskor som blivit överbelastade och fått 
hantera bristen på resurser. Syfte: Att belysa faktorer som påverkar 
sjukvårdspersonals, främst sjuksköterskors, omvårdnad av HIV/AIDS- drabbade 
patienter i sub Sahara Afrika. Metod: Litteraturstudie som bygger på tolv 
vetenskapliga artiklar som påträffades via databaserna PubMed och Cinahl, 
artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys som resulterade i tre 
kategorier och sju underkategorier. Resultat: Brist på resurser samt 
sjukvårdspersonals attityder och emotioner påverkade omvårdnaden av 
HIV/AIDS- patienter. Otillräcklig och felaktig kunskap om HIV/AIDS och 
avsaknad av fortgående kurser gjorde att sjukvårdspersonal kände rädsla både för 
smittade patienter och för att själv bli smittad. Diskussion: Attityder till 
HIV/AIDS varierade mellan olika studier, vilket skulle kunna bero på olika 
utbildningsnivåer. För att ge HIV/AIDS- patienter en god omvårdnad krävdes inte 
enbart kunskap om sjukdomen utan även kunskap om kommunikation för att 
skapa förtroende hos patienter. Slutsats: Mer resurser och utbildning om 
HIV/AIDS förmodas kunna leda till attitydförändringar och omvårdnad av hög 
kvalitet vid omhändertagandet av HIV/AIDS- patienter.  
  

Nyckelord: attityd, emotioner, hälsoresurser, kunskap 
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Intresset för problemområdet i litteraturstudien väcktes genom en månads 

verksamhetsförlagd utbildning inom öppen hälso- och sjukvård i Ghana där vi 

fick inblick i vården och uppmärksammade att bristen på både resurser och 

kunskap påverkade omvårdnaden av patienter. Då vi automatiskt tänkte på HIV 

som ett av Afrikas största hot mot god hälsa och snart är färdigutbildade 

sjuksköterskor uppkom ett intresse att undersöka vilka förutsättningar, främst 

sjuksköterskor, har för att ge HIV/AIDS- patienter en god omvårdnad. 

BAKGRUND 

Humant immunbristvirus (HIV) identifierades första gången 1983 som orsak till 

den dödliga sjukdomen AIDS (Encyclopedia of AIDS, 2001, p. 330). HIV är ett 

retrovirus vilket innebär att efter det har trängt in i en värdcell kan omvandla sitt 

RNA- arvsanlag till en DNA-kopia och därefter överföra sina DNA gener till 

värdcellens arvsmassa. Cellerna lever vidare och överför HIV- anlaget vid 

celldelning. HIV kan ligga latent i värdcellen under en lång tid, utan att upptäckas 

av cellerna i kroppens immunförsvar. När andelen aktiva virusceller blir 

tillräckligt hög och den HIV-infekterade personen drabbas av någon av 

sjukdomarna på den så kallade AIDS- listan (se bilaga 1) exempelvis 

candidainfektion, herpesinfektion, långvariga diaréer eller pneumonier fastställs 

diagnosen AIDS. Det finns i dagsläget ingen botande terapi utan behandlingen 

inriktas på att bromsa sjukdomsförloppet, lindra symtom, behandla 

sekundärinfektioner samt förlänga överlevnadstiden (Ericson & Ericson, 2002, s. 

178-185). HIV kan påträffas i blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad 

och eventuellt i saliv. De vanligaste smittovägarna för HIV är blodsmitta och 

sexuell kontaktsmitta, smittsamheten är dock lägre än hos de flesta andra 

humanpatogena virus (Ericson & Ericson, 2002, s. 180-181). 

  

Under 1990- talet var HIV den största orsaken till en tillbakagång i den mänskliga 

utvecklingen. Under 2000-talet verkade HIV-pandemin ha stabiliserats men dock 

på väldigt höga nivåer (URL 1). År 2008 levde 33,4 miljoner människor med HIV. 

Den del av världen som är värst drabbad av HIV-pandemin är sub Sahara Afrika 

(vilket inkluderar de länder i Afrika som ligger söder om Sahara öknen) där fanns 

67 % av världens HIV- drabbade, 68 % av de nyinsjuknade i HIV och 72 % av de 
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som avlidit i AIDS 2008 (URL 2). I de värst drabbade länderna i sub Sahara 

Afrika slår HIV- pandemin ut större delen av den arbetsföra befolkningen vilket 

leder till konsekvenser för hela samhället (URL 1). För den enskilda individen kan 

HIV leda till känslor av utanförskap, arbetslöshet och att vara övergiven av både 

familj och vänner, även kyrkan i vissa afrikanska länder kan avvisa HIV- smittade 

då de anses vara syndare (Ehlers, 2006). 

 

Det största hindret för att stoppa spridningen av HIV/AIDS är fattigdom, eftersom 

den fattiga befolkningen saknar kunskap, har dålig hälso- och sjukvård samt 

otillräcklig tillgång på kondomer. Dessutom förtrycks många kvinnor och vågar 

därför inte säga nej till sex trots att de är medvetna om att deras partner även har 

sex med HIV smittade (Ericson & Ericson, 2002, s. 182). 

 

HIV- pandemin har en betydelsefull påverkan på sjuksköterskeprofessionen, ett 

exempel är sjuksköterskors risk att smittas av viruset i arbetet (Encyclopedia of 

AIDS, 2001, p. 499). I takt med det ökande antalet HIV- smittade i sub Sahara 

Afrika ökar arbetsbelastningen på sjuksköterskor som får hantera brist på 

personal, resurser och utrustning. Samtidigt som de försöker hantera sin egen 

rädsla för att bli smittade. I exempelvis Sydafrika avled 13 % av landets 

sjukvårdspersonal i AIDS- relaterade sjukdomar mellan 1997 och 2001 (Ehlers, 

2006). 

 

HIV/AIDS är en pandemi som orsakar mycket lidande och är den främsta 

dödsorsaken hos befolkningen i sub Sahara Afrika. Fram till idag har forskning 

och resurser i huvudsak koncentrerats kring prevention, botemedel och läkemedel 

(Merson, O´Malley, Serwadda & Apisuk, 2008). Det har dock varit svårt att hitta 

forskning inom omvårdnadsområdet. 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar 

sjukvårdspersonals, främst sjuksköterskors, omvårdnad av HIV/AIDS- drabbade 

patienter i sub Sahara Afrika. 
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METOD 

Studien utgjordes av en litteraturstudie som omfattade tolv vetenskapliga artiklar. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 21, 34) innebär litteraturstudie en 

systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av litteratur i syfte 

att finna beslutsunderlag till den kliniska verksamheten.  

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes via databaserna PubMed och Cinahl. Bilaga 2 

specificerar datum för sökningar, databaser, sökord och avgränsningar som 

använts, antal träffar, antal förkastade artiklar efter läsning av titel, efter läsning av 

abstrakt och efter kvalitetsgranskning, antal artiklar inkluderade i resultatet, dess 

författare och publiceringsår. I databassökningarna användes sökordet Africa då 

sökordet sub Sahara inte resulterade i några relevanta artiklar för litteraturstudien. 

En sökning gjordes med sökordet Malawi då det var ett frekvent förekommande 

land i titlar eller abstract vid tidigare sökningar. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska eller svenska, granskade tidsskrifter (referee) samt 

artiklar som beskriver attityder och/eller kunskap hos vårdpersonal i sub Sahara 

regionen inkluderades i litteraturstudien, samt artiklar som efter granskning 

bedömts till Grad 1 eller Grad 2. Artiklar publicerade före år 2000 och review 

artiklar exkluderades. 

Urval och värdering 

Urvalet gjordes genom att abstrakt till de artiklar vars titlar bedömdes relevanta 

för rapportens syfte lästes igenom.  I de abstrakt som ansågs intressanta lästes hela 

artiklarna och bedömdes efter Carlsson och Eimans (2003) granskningsverktyg 

som bestod av en kvalitativ och en kvantitativ bedömningsmall, se bilaga 3 och 4 . 

Artiklar med mixad metod granskades med både en kvalitativt och kvantitativt 

bedömningsmall. Bedömningsmallarna gick ut på att poängsätta hur väl olika 

avsnitt i texten var beskrivna för att sedan utifrån den poäng de fick gradera dem 

från Grad 1 till Grad 3. Grad 1 var bäst och innebar att artikeln fått 80 % eller mer 

av poängen. I studiens resultat inkluderades de artiklar som efter bedömning fått 

Grad 1 eller Grad 2, se bilaga 5. Vilket resulterade i fem kvalitativa artiklar, två 
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artiklar med mixad design och fem kvantitativa artiklar. En artikel uteslöts efter 

granskning trots att den fått Grad 2 i bedömningen då analysmetod saknades. 

Analys och bearbetning 

Alla artiklar lästes igenom individuellt och innehållet diskuterades sedan av de 

båda författarna. Detta för att få en helhetsuppfattning om vad texten handlade 

om. För analys av de kvalitativa artiklarna och artiklarna med mixad design 

användes manifest innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Forsberg och 

Wengström (2008, s. 150-151) förklarar manifest innehållsanalys som en metod 

för att beskriva tydliga och synliga mönster eller teman i texten. Enligt Elo och 

Kyngäs (2008) består analysen av klassificering av texten till mindre kategorier, 

det finns dock inga systematiska regler för hur detta ska gå till. Vidare beskriver 

de att den induktiva ansatsen utgår från det specifika och går mot det generella 

och består av tre faser: förberedelse, organisering och rapportering. 

 

Analysen utgick från syftet. Efter individuell genomläsning diskuterades tre 

kategorier fram (kunskap, attityder och resurser). Dessa kategorier blev tilldelade 

varsin färg och alla textstycken i samtliga artiklar som kunde kopplas till en 

kategori färgmarkerades vid en ny individuell genomläsning. Meningsenheter (de 

färgmarkerade textstyckena) extraherades och kondenserades från de kvalitativa 

artiklarna och artiklarna med mixad design, se exempel i tabell 1. Detta ledde till 

en ny kategori ”emotioner” och att kategorin ”kunskap” blev en underkategori. 

Kondenseringen resulterade slutligen i sju stycken underkategorier (organisation 

och personal, material och utrustning, kunskap, fördomar, medlidande, 

hjälplöshet, rädsla) och tre kategorier (resurser, attityder, emotioner), se tabell 2. 

Fakta från de kvantitativa artiklarna extraherades utifrån de underkategorier som 

framkommit från de kvalitativa artiklarna och användes för att styrka resultatet. 

Under kondenseringen översattes texten efter författarnas förmåga från engelska 

till svenska. 
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Tabell 1. Redovisning av analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategorier Kategorier 

While adequate staffing 
levels positively affected 
client outcomes, 
overcrowding made it 
difficult for a short- staffed 
facility to provide quality 
care, resulting in frustrated 
and stressed nurses 
(Mkhabela, Mavundla & 
Sukati, 2008, s. 476). 

Adekvat personaltäthet 
påverkar patienters hälsa 
positivt, överbeläggning 
kan leda till sämre 
omvårdnad. 

Organisation och 
personal 

Resurser 

With AIDS linked to 
promiscuity, infected people 
are considered responsible 
for the illness and therefore 
do not deserve help (Duffy, 
2005, s. 27). 

AIDS- smittade bär 
skulden till sin sjukdom 
och förtjänar därför ingen 
hjälp. 

Fördomar Attityder 

The second theme related to 
feeling of distress, with 
participants reporting that 
they were overworked, 
demoralized and emotionally 
distressed because of seeing 
patients with an incurable 
disease deteriorate over a 
long time (Delobelle, 
Rawlinson, Ntuli, Malatsi, 
Decock & Depoorter, 2009, 
s. 1067). 

Sjuksköterskor känner sig 
stressade och utmattade av 
att se patienter med en 
obotbar sjukdom bli 
sämre. 

Hjälplöshet Emotioner 

 

Etiska överväganden 

Då litteraturstudien baserades på litteratur som redan är granskad och publicerad 

har ingen etisk prövning varit aktuell. Dock inkluderades endast artiklar där etiska 

överväganden fanns förklarade. Allt resultat från artiklarna som haft värde för 

studiens syfte har presenterats oberoende av om det stödjer eller strider mot 

författarnas egna åsikter. 

RESULTAT 

Analysen ledde till tre kategorier och sju underkategorier, se tabell 2. Kategorier 

och underkategorier beskrivs i löpande text i resultatet och har förstärkts genom 

att belysa vissa delar i texten med citat.  
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier  

Kategori  Underkategori  
Resurser Organisation och personal  

Material och utrustning 

Attityder Kunskap  

Fördomar 

Emotioner Medlidande 

Hjälplöshet 

Rädsla 

Resurser 

Med resurser menas tillgångar som används i verksamhet som medel för att 

underlätta att uppnå ett visst mål (URL 3). I detta fall är målet en god omvårdnad 

och tillgångarna i fokus är organisation, personal, material och utrustning. 

Organisation och personal 

Ett problem inom sjukvården i sub Sahara Afrika är det ökande antalet 

HIV/AIDS- patienter i kombination med otillräckliga resurser. Sjuksköterskor 

uttryckte frustration på grund av bristande stöd från ledningen när det gällde att 

erbjuda HIV/AIDS- patienter service och kontinuitet i vården (Delobelle et al., 

2009). Det ökande antalet patienter som lever med HIV/AIDS och bristen på 

sjuksköterskor leder till en ökad arbetsbelastning (Fournier, Kipp, Mill & 

Walusimbi, 2007; Smit, 2005), vilket ansågs vara ett hinder för god omvårdnad 

(Mkhabela, Mavundla & Sukati, 2008; Talashek et al., 2007).  Överbeläggningar 

var vanligt och beror på fri intagning som innebär att sjukhuset inte tillåts neka 

patienter plats, vilket bland annat resulterar i att patienter får ligga på golvet 

(Fournier et al., 2007). Sjukvårdspersonal oroade sig även för sjukhusets 

infrastruktur då bristen på personal leder till att sjuksköterskor förutom att hantera 

ett ökande antal patienter får utföra sysslor utanför professionen som till exempel 

skura golv (Smit, 2005). Sjuksköterskor uttryckte också kritik mot ledningen då 

de inte förbereds på nya arbetsuppgifter eller förflyttningar till andra avdelningar 

(Mkhabela et al., 2008).   

 

”Management has forgotten what it’s like working in the wards. How 

can they expect us to provide quality care if there is not enough hands 

to help, if there is not enough medication available, if there is not 

enough clean linen for the patients´ beds? I ask you?!” (Smit, 2005, p. 
26) 
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Bristen på resurser på sjukhusen har lett till att anhöriga blir patienters livlina då 

de förser patienter med mat, sängkläder och mediciner. Sjuksköterskors höga 

arbetsbelastning har gjort att de tvingas utbilda anhöriga i att utföra avancerade 

omvårdnadsåtgärder då en sjuksköterska kan ha ansvar för upp till 50 patienter 

under en dag och 100 patienter under en kväll (Fournier et al., 2007). 

Material och utrustning 

Ett hinder för god omvårdnad är brist på material vilket leder till att 

sjukvårdspersonal tvingas använda samma handskar till olika patienter, vilket 

begränsar förmågan att kontrollera spridning av HIV (Smit, 2005; Talashek et al., 

2007). Detta gör att omvårdnad av patienter blir sämre då sjuksköterskor ibland 

avstår att utföra vissa omvårdnadsmoment, då deras egen säkerhet inte kan 

upprätthållas (Fournier et al., 2007). Sjuksköterskor ansåg dock att de använt 

universella försiktighetsåtgärder i vårdarbetet och flertalet uppgav att de använt 

handskar vid den senaste blodprovstagningen, samtidigt angav en av tre att 

återanvändning av nålar förekommer (Delobelle et al., 2009). Även Mbanya et al. 

(2001) tar upp återanvändning av nålar inom sjukvården som vanligt 

förekommande. 

Attityder 

Attityder innebär en inställning eller ett förhållningssätt till någon eller något 

(URL 4). Attityder till HIV/AIDS- drabbade berodde inte på sjuksköterskors 

ålder, kön eller hur ofta de vårdar smittade patienter, utan har ett positivt samband 

med utbildningsnivå (Delobelle et al., 2009). Adebajo, Bamgbala och Oyediran 

(2003) håller med om att utbildningsnivån har betydelse men hävdar samtidigt att 

män har en mer positiv attityd till HIV/AIDS än kvinnor.  

Kunskap 

Majoriteten av sjukvårdspersonal hade kunskap om att AIDS kommer från HIV 

(Adebajo et al., 2003; Rahlenbeck, 2004). Sjukvårdspersonal antog att smittan 

överförs via heterosexuell kontakt, blodtransfusion och nålar. Dock trodde 

majoriteten att HIV även smittar genom saliv, tårar och svett och mer än en 

fjärdedel menade att smittan kan överföras genom hudkontakt (Adebajo et al., 

2003). Sjukvårdspersonals kunskap angående symtom på HIV var låg. Mindre än 
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hälften av deltagarna hade kunskap om att HIV- infekterade personer inte alltid 

uppvisar symtom och en tredjedel var övertygade om att de kunde se vem som har 

HIV (Rahlenbeck, 2004). Enligt Walusimbi och Okonsky (2004) hade 

sjukvårdspersonal goda kunskaper om spridning och förekomst, förlopp och 

symtom samt riskgrupper medan kunskap om försiktighet och förebyggande 

åtgärder samt orsak och immunlogi var sämre. Enligt Adebajo et al. (2003) trodde 

över en tredjedel av sjukvårdspersonal att alla homosexuella har AIDS och nästan 

en femtedel att det går att bota AIDS om behandling sätts in i ett tidigt skede. 

Enligt Duffy (2005) beskriver sjukvårdspersonal HIV/AIDS som en stark kraft 

som dödar människor. 

 

”It is difficult to overcome this disease, because we heard that every 

individual was born with the organism that caused AIDS.” (Talashek 
et al., 2007, p. 46) 
 

Åsikter om hur vida kunskapsnivå har ett samband med ålder och kön skiljer sig 

mellan olika studier. Enligt Adebajo et al. (2003), Mbanya et al. (2001) och 

Rahlenbeck (2004) hade män bättre kunskap än kvinnor om hur HIV smittar. 

Mbanya et al. (2001) och Rahlenbeck (2004) anser att unga har bättre kunskap än 

äldre om smittovägar medan Adebajo et al. (2003) hävdar att kunskap inte 

påverkas av sjukvårdspersonalens ålder och Delobelle et al. (2009) anser att 

kunskap inte är associerat till varken kön, ålder eller yrkeserfarenhet. 

 

Avsaknad av adekvat kunskap hos sjukvårdspersonal anses däremot bero på brist 

av fortgående kurser och seminarier (Mbanya et al., 2001), nästan all 

sjukvårdspersonal vill delta i fortgående utbildning men endast hälften får 

möjlighet att delta (Adebajo et al., 2003). Fortgående utbildning om HIV/AIDS 

ger en högre kunskapsnivå hos sjukvårdspersonal (Adebajo et al., 2003; Delobelle 

et al., 2009; Kaponda et al., 2009) och de uttryckte även själva ett behov av mer 

information om HIV/AIDS för att kunna utföra ett säkert arbete och skydda sig 

själva från att bli smittade (Delobelle et al., 2009; Smit, 2005; Talasheks et al., 

2007). Dessutom leder mer kunskap om HIV/AIDS hos sjukvårdspersonal till 

mindre rädsla och en positivare attityd mot smittade personer (Walusimbi & 

Okonsky, 2004). Ett exempel är att sjuksköterskor ofta undviker att tala med 

patienter om HIV/AIDS genom att använda förkortningar och ord som patienter ej 
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förstår (Duffy, 2005). Mer kunskap skulle kunna minska sjuksköterskors oro för 

att få frågor från patienter som de inte kan besvara (Talashek et al., 2007). 

 

”We have never been trained [about HIV/ AIDS]; we get information 

on AIDS from the radio.” (Talashek et al., 2007, p. 45)  

Fördomar 

Sjukvårdspersonal ansåg att AIDS- smittade genom promiskuöst beteende bär 

skulden till sin sjukdom och därför inte förtjänar hjälp (Duffy, 2005; Talashek et 

al., 2007). I två större studier utförda av Adebajo et al. (2003) och Rahlenbeck 

(2004) ansåg ungefär hälften av sjukvårdspersonalen att HIV/AIDS- drabbade 

förtjänar sin sjukdom och ungefär en tredjedel ansåg att personer med HIV/AIDS 

ska isoleras från allmänheten. Något som Delobelle et al. (2009), Mbanya et al. 

(2001) och Uwakwe (2000) motsätter sig då de menar att majoriteten av 

sjukvårdspersonalen ansåg att de HIV/AIDS- drabbade inte bär skulden till sin 

sjukdom. Kaponda et al. (2009) visade i en studie att utbildning av 

sjukvårdspersonal leder till att de i mindre utsträckning ger HIV- drabbade 

skulden för sin sjukdom.  

 

”I do belive that the extreme confidentiality we talked about is the real 

issue that makes people uncomfortable  to come forward, because the 

confidentiality is this high, that if you have been found to be HIV-

positive, it´s like you just been charged a life sentence (sic).” 

(Delobelle et al., 2009, pp. 1067-1068) 
 

Läkare får ofta förfrågningar från anhöriga till avlidna patienter om att skriva en 

annan orsak än AIDS i dödsattest, då AIDS som dödsorsak ger de efterlevande 

problem med att till exempel teckna nya försäkringar (Duffy, 2005).  

Emotioner 

Det finns många olika emotioner (känslor) som kan påverka sjukvårdspersonals 

omvårdnad av HIV/AIDS- patienter. Utmärkande för emotioner är att de har ett 

objekt, till exempel något man är rädd för (URL 5). Trots att vården av 

HIV/AIDS- sjuka är emotionellt krävande på flera sätt upplever sjuksköterskor 

omvårdnad av dessa patienter som självförverkligande och att stötta patienter 

emotionellt upplevs som givande då patienter visar tacksamhet för omvårdnaden 

(Smit, 2005). 
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Medlidande 

Sjuksköterskor kände empati och medlidande för det lidande HIV/AIDS- patienter 

och dess anhöriga upplever (Smit, 2005). Enligt en större studie av Delobelle et al. 

(2009) kände nästan alla sjuksköterskor empati för de HIV/AIDS- drabbade och 

ansåg att de förtjänar att bemötas med samma respekt som andra patienter, det 

händer även att sjuksköterskor glömmer bort att vidta försiktighetsåtgärder i 

arbetet med HIV/AIDS- smittade då de anser dem vara likvärdiga andra patienter. 

Enligt Adebajo et al. (2003) ansåg inte sjukvårdspersonal att AIDS- sjuka 

förtjänar att dö av sin sjukdom, de förtjänar att bli behandlade med empati och 

förståelse och ska få den bästa tillgängliga medicinska vården. Majoriteten tycker 

även att de har skyldighet att ge omvårdnad till alla sjuka personer, även de med 

HIV/AIDS. Likaså Kaponda et al. (2009) visar att det var väl accepterat bland 

sjukvårdspersonal att ha kontakt med HIV- smittade medan Uwakwe (2000) 

hävdar att sjukvårdspersonal anser sig själv ha rätten att välja om de vill arbeta 

med AIDS- patienter.  

Hjälplöshet 

Majoriteten av sjuksköterskorna kände sig hjälplösa och maktlösa inför att vårda 

patienter med HIV/AIDS och många känner meningslöshet (Smit, 2005). 

Sjuksköterskor upplevde dessutom att vårdandet av HIV/AIDS- patienter gör dem 

både psykiskt och fysiskt utmattade (Mkhabela et al., 2008; Smit, 2005). En 

situation då sjuksköterskor känner hjälplöshet inför arbetet med AIDS- sjuka är 

när behandling inte ger patienter positiv effekt (Mkhabela et al., 2008). Även 

Delobelle et al. (2009) hävdar att arbetet med HIV/AIDS- drabbade leder till att 

sjuksköterskor känner sig överarbetade, emotionellt utmattade och tappar tron på 

sig själva, då de följer patienter med en obotlig sjukdom under en längre tid och 

ser dem försämras. 

 

”It is so depressing. Patients come to hospital sick, and they are 

discharged from the hospital, still sick. When I work with an 

HIV/AIDS patient and see how the person is fading away, something 

in the back of my mind just says there is nothing that I can do to really 

help this guy- he’s going to die. I think nurses are this days only 

nursing for the mortuary.” (Smit, 2005, p. 25)  
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Sjuksköterskor beskrev sin arbetssituation som deprimerande och kände sig 

utmattade och bedrövade över att inte ha någon kontroll, de upplevde sig som 

ovärdiga och bar på skuldkänslor. Depression hos sjuksköterskor karaktäriserades 

av ointresse och brist på glädje för att utföra sitt arbete och relationer mellan 

kollegor var negativ vilket resulterar i att sjuksköterskor känner sig maktlösa 

(Mkhabela, et al., 2008).  

Rädsla 

Enligt Smit (2005) erfor sjuksköterskor ingen rädsla eller oro inför arbetet med 

HIV/AIDS- patienter, vilket kan bero på att de genomgått specifik AIDS- 

utbildning. Något som Talashek et al. (2007) motsätter sig då de i en studie visar 

att sjukvårdspersonal var rädd för att smittas av HIV/AIDS i sitt arbete. Att själv 

bli smittad hävdar Walusimbi och Okonsky (2004) är sjukvårdspersonals största 

orosmoment vid vård av HIV- patienter. Vilket även styrks i en större studie med 

sjukvårdspersonal där majoriteten av deltagarna var rädda för att smittas av HIV i 

arbetet (Uwakwe, 2000).  Delobelle et al. (2009) visar i en studie av 

sjuksköterskor att lite mer än hälften av deltagarna var rädda för att smittas av 

HIV i sitt arbete men att rädslan för att smittas egentligen inte är ett stort problem 

då sjuksköterskor känner sig trygga av de försiktighetsåtgärder som vidtas. Även 

Walusimbi och Okonsky (2004) menar att ungefär hälften av sjukvårdspersonal 

kände rädsla för att smittas av HIV i arbetet. Enligt Adebajo et al. (2003) tror 

sjukvårdspersonal att HIV/AIDS är ett seriöst hot mot dem och att smittan utgör 

fara för andra människor. 

DISKUSSION 

En sammanfattning av resultatet visar att olika faktorer påverkar omvårdnad av 

HIV/AIDS- patienter. Brist på personal och överbeläggningar på grund av det 

höga antalet HIV- smittade resulterar i en ökad arbetsbelastning för 

sjukvårdspersonal, i hög utsträckning sjuksköterskor, i sub Sahara Afrika. Detta i 

kombination med brist på material och utrustning leder till svårigheter att bedriva 

en god omvårdnad. Otillräcklig och felaktig kunskap om HIV/AIDS och avsaknad 

av fortgående kurser påverkar sjukvårdspersonals attityder negativt till smittade 

patienter och rädslan för att själv bli smittad ökar. Sjuksköterskor upplever ändå 

arbetet med HIV/AIDS- smittade som givande på grund av tacksamhet från 
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patienter. Brist på stöd från ledningen och överbeläggning leder dock till känslor 

av både fysisk och psykisk utmattning samt maktlöshet och hjälplöshet inför 

omvårdnad av HIV/AIDS- patienter.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att åsikter om vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån hos 

sjukvårdspersonal skiljer sig mellan olika studier. Detta kan bero på att studierna 

är gjorda i olika utvecklingsländer med skillnader i ekonomi, regim och kultur 

som i sin tur påverkar vilka resurser som tilldelas utbildning av sjukvårdspersonal. 

 

I resultatet framkom att sjukvårdspersonal efterfrågar mer utbildning om 

HIV/AIDS och att de genom mer kunskap inom ämnet får en bättre attityd och 

mindre osäkerhet inför möte med HIV/AIDS- patienter. Enligt Harrowing (2009) 

krävs förutom mer faktakunskap om HIV/AIDS även kunskap om 

kommunikation, konsultation och hälsofrämjande åtgärder för att nå fram till och 

skapa förtroende hos patienter. Sjuksköterskor i sub Sahara Afrika som under 

Harrowings interventionsstudie tränades i att lyssna med empati, identifiera och 

hitta lösningar i samråd med patienter, upplevde att de genom träning omvärderat 

sjuksköterskeyrket. Vilket lett till att de vågar och kan prata med patienter även 

om de har bristande kunskap om samtalsämnet eftersom de känner att lyssna på, 

stötta och uppmuntra patienter är viktigast.  

 

Författarnas erfarenhet av sjuksköterskors omvårdnadsarbete i Sverige är att 

kommunikation och samarbete med patienter utgör en stor del av 

omvårdnadsarbetet och redan under utbildning får den blivande sjuksköterskan 

lära sig vikten av att ta sig tid och försöka förstå patienter. Detta bygger dock på 

att det finns tillräckligt med tid och resurser för sjuksköterskor att engagera sig i 

alla patienter. Som det framkommit i resultatdelen kan sjuksköterskor i sub Sahara 

Afrika ha ensamt ansvar för upp till 100 patienter på en kväll. Vilket gör att det 

kan tolkas som en omöjlighet för sjuksköterskor att engagera sig i den enskilde 

patienten och att de, trots relevant utbildning och träning, inte fullt ut kan ge en 

god omvårdnad på grund av den höga arbetsbelastningen. 
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Resultatet visar att sjukvårdspersonal i stor utsträckning gav HIV/AIDS- smittade 

skulden för sin sjukdom och att utbildning minskar skuldbeläggningen av dessa 

patienter. Enligt Hodgson (2006) gav inte sjuksköterskor på en 

infektionsavdelning i Storbritannien HIV/AIDS- drabbade skulden för sin 

sjukdom utan ansåg att alla människor är lika mycket värda och att attityder till 

patienter inte påverkades av om de är HIV- smittade eller inte.  Detta tror 

författarna till litteraturstudien kan bero på att utbildningsnivån bland 

sjukvårdspersonal är högre i Storbritannien än i sub Sahara Afrika.  

 

En tanke som fanns innan litteraturstudien påbörjades var att HIV/AIDS skulle 

vara mer accepterat bland sjukvårdspersonal i sub Sahara Afrika än i västvärlden 

(då majoriteten av de HIV/AIDS-drabbade lever i sub Sahara Afrika). En tolkning 

av resultatet är att förståelsen för HIV/AIDS- patienter hade kunnat vara större än 

vad den är i sub Sahara Afrika, eftersom chansen att möta denna patientkategori i 

det dagliga arbetet där är större än i västvärlden. Kanske skulle även rädslan 

kunna vara mindre för HIV/AIDS hos sjukvårdspersonal i sub Sahara Afrika än 

vad den är i dagsläget. Att situationen ser ut som den gör skulle delvis kunna bero 

på att HIV/AIDS är en dödlig sjukdom utan botemedel som sätter skräck i 

människor, även sjukvårdspersonal och att sjukvården i sub Sahara Afrika saknar 

resurser och kunskap för att hantera HIV/AIDS. Detta till skillnad från 

västvärlden där HIV/AIDS inte behöver betyda en allt för tidig död i relativt 

vanliga behandlingsbara infektioner. 

Metoddiskussion 

Syftet var i början av arbetet att det skulle inrikta sig enbart på vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskors omvårdnad av HIV/AIDS- drabbade patienter i sub 

Sahara Afrika. Då sökningar gjorts efter författarnas förmåga framkom att studier 

utförda enbart på sjuksköterskor var svåra att hitta. I de flesta studier inkluderades 

även andra kategorier av sjukvårdspersonal och i några studier var det svårt att 

utläsa om resultatet baserats enbart på sjuksköterskor då uttrycket 

sjukvårdspersonal använts. Därför utökades målgruppen till att främst omfatta 

sjuksköterskor men inkluderar även annan sjukvårdspersonal (undersköterskor, 

laboratorietekniker, hälsoadministratörer, barnmorskor). Detta kan vara en 

svaghet i litteraturstudien då det försvagar trovärdigheten av kunskapsdelen i 
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resultatet där sjukvårdspersonal med olika profession har olika kunskapsnivå och -

områden. Då syftet ansågs tydligt behövdes inte någon vidare förklaring och 

därför användes inga frågeställningar. Resultatets kategorier har diskuterats fram 

och tillbaka under arbetets gång och hade kunnat göras på annat sätt men vi fann 

dessa som det bästa utifrån vår kunskap om begreppen.   

 

Denna litteraturstudie är baserad på sub Sahara Afrika som är en av de fattigaste 

delarna av världen och den del som är hårdast drabbad av HIV- pandemin. Vilket 

kan göra att studien förmodligen inte är överförbar på sjukvårdspersonal i andra 

delar av världen där andra förhållanden råder. Om studien hade gjorts i ett rikare 

och mer välutvecklat område hade resultatet antagligen blivit ett annat.  

 

Att utgå från sub Sahara Afrika som är en stor region med många länder som 

skiljer sig i bland annat ekonomi och kultur, skulle kunna kan vara en nackdel för 

arbetet då det kan bli svårare att få ett samlat resultat, då syftet inte är att jämföra 

olika länder med varandra. På grund av litteraturstudiens omfattning och 

intresseområde har det dock varit svårt att avgränsa arbetet till studier från enbart 

ett land då materialet uppfattades som otillräckligt. 

 

En styrka i litteraturstudien är att den bygger på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar då de kvalitativa går in mer på djupet och ger en detaljerad beskrivning av 

sjukvårdspersonals omvårdnadsarbete och de faktorer som påverkar denna, medan 

de kvantitativa ger en mer generaliserbar bild av detta och har använts för att 

styrka de kvalitativa fynden i resultatet. 

 

En fördel med arbetet är att det belyst faktorer som påverkar omvårdnad av 

HIV/AIDS- patienter på både makro- och mikronivå, det vill säga från 

organisation till den enskilda sjuksköterskan. 
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Slutsats 

Ökade resurser och kunskap om HIV/AIDS förmodas förändra sjukvårdspersonals 

negativa attityder, vilket sannolikt leder till mindre fördomar mot smittade 

patienter samt reducerar egen rädsla för sjukdomen och att själva bli smittade. 

Detta ökar sjukvårdspersonals möjligheter att kunna erbjuda HIV/AIDS- patienter 

omvårdnad av hög kvalitet.  

Förslag på framtida forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att utifrån det kunskapsbehov som framkommit 

i litteraturstudien, undersöka vilken typ av kunskap sjukvårdspersonal i sub 

Sahara Afrika kan använda sig av i den kliniska verksamheten, med tanke på de 

förutsättningar som råder i regionen. Vilket skulle kunna göra att omvårdnad av 

HIV/AIDS- drabbade patienter förbättrades. Fortsatt forskning skulle även kunna 

inrikta sig på att utforska vilka informationsvägar som ger goda resultat när det 

gäller att förmedla kunskap till sjukvårdspersonal.  
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Bilaga 1. Aids- definierade tillstånd hos vuxna s.k. aids- kriterier: 

• candidainfektion i esofagus, trakea, bronker eller lungor,  
• kroniska herpes simplex- sår eller herpes- esofagit, herpes- bronkit, herpes- 

pneumonit, 
• cytomegalo- viruinfektion utanför lever, mjälte och lymfkörtlar, 
• cytomegalo- virusretinit med synbortfall,  
• pulmonella och extrapulmonella infektioner orsakade av mykobakterier, 
• residiverande bakteriell pneumoni,  
• Pneumocystit cariniipneumoni,  
• lymfom (Burkitts, immunoblastiskt, primärt cerebralt),  
• Kaposis sarkom,  
• invasiv cervixcancer, 
• extrapulmonell kryptokockos,  
• hiv- relaterad encefalopati,  
• histoplasmos,  
• cerebral toxoplasmos, 
• spridd eller extrapulmonell koccidioidomykos,  
• progressiv mulifokal leukoencefalopati, 
• ”wasting syndrome” (extrem avmagring), (Ericson & Ericson, 2002, s. 183). 

 



* antal förkastade artiklar efter läsning av titel ** antal förkastade efter läsning av abstrakt *** antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
  

Bilaga 2. Redovisning av databassökningar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Utvalda Författare 
År 

2010-01-22 PubMed Nursing, HIV, Africa, 
challenges 

Full text, abstract, human, 
English, Swedish 

36 *20 
** 15 
*** 

1 Duffy, L. (2005) 

2010-01-25 PubMed Nursing, HIV, Malawi Full text, abstract, human 
English,  Swedish  

52 *16 
**34 
*** 

2 Kaponda, C.P.N., Jere, D.L., Chimango, 
J.L., Chimwaza, A.F., Crittenden, K.S., 
Kachingwe, S.I., McCreary, L.L., Norr, 
J.L., Norr, K.F. (2009) 
 
Talashek, M.L., Kaponda, C.P.N., Jere, 
D.L., Kafulafula, U., Mbeba, M.M., 
McCreary, L.L., & Norr, K. (2007). 

2010-01-25 PubMed ”HIV infections/nursing”, 
”HIV 
infections/prevention and 
control”, Africa  
 

Full text, abstract, human , 
English, Swedish  

13 *3 
**8 
*** 

2 Uwakwe, C.B.U. (2000) 
 
Delobelle, P., Rawlinson, J.L., Ntuli, S., 
Malatsi, I., Decock, R., & Deporter, A.M. 
(2009) 

2010-01-25 PubMed Nursing, Africa, HIV, 
condoms 

Full text, abstract, human, 
English  

14 *3 
**10 
*** 

1 Rahlenbeck, S.I. (2004) 

2010-01-26 PubMed Nursing, HIV/AIDS, 
Africa, attitudes, 
knowledge 

Abstract, human, English, 
Swedish  

67 *32 
**32 
*** 

3 Walusimbi, M., & Okonsky, J.G. (2004) 
 
Mbanya, D.N., Zebaze, R., Kengne, A.P., 
Minkoulou, E.M., Awah, P., & Beure. 
(2001) 
 
Adebajo, S.B., Bamgbala, A.O., & 
Oyediran, M.A. (2003) 

2010-02-02 Cinahl Nursing, HIV, attitudes, 
Africa 

Scholary (peer reviewed) 
Journals, abstract 

14 *8 
**5 
*** 

1 Smit, R. (2005) 
 
 

2010-02-04 PubMed Nursing, AIDS, Africa, 
education 

Abstract, English 171 *133 
**36 
***1 

1 Fournier, B., Kipp, W., Mill, J., & 
Walusimbi, M. (2007) 

2010-02-04 Cinahl HIV, experience, Africa English, abstract, 2000-2010 80 *69 
**10 
*** 

1 Mkhabela, M.P.S., Mavundla, T.R., & 
Sukati, N.A. (2008) 



 

         Bilaga 3. Kvalitativ bedömningsmall 



 

               Bilaga 4. Kvantitativ bedömningsmall 



 

Bilaga 5. Redovisning av kvalitetsvärderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Ansats/ 
Design 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Adebajo, S.B., 
Bamgbala, A.O., 
& Oyediran, M.A. 
(2003) 
 
Nigeria 

Att fastställa nivån på 
kunskap, attityder och tro hos 
sjuksköterskor och 
laboratorietekniker gentemot 
HIV/AIDS drabbade personer 
och undersöka 
bakomliggande faktorer till 
dessa attityder. 

Kvantitativ, deskriptiv 
tvärsnittssudie, 
strukturerade enkäter. 
 

n=254, 104 
laboratorietekniker & 150 
sjuksköterskor,  
på 15 sjukvårdsinstanser. 

Statistical analysis 
software (SAS 
Institute Inc, Cary, 
NC). 

Kunskapsnivån hos 
sjukvårdspersonal påverkades av 
nivån på utbildningen, 
arbetserfarenhet, kön och om de 
deltagit i fortgående utbildning 
om HIV/AIDS.  Ålder, yrke och 
religion påverkade inte 
kunskapsnivån. 
Sjukvårdspersonals attityd till 
AIDS drabbade var dålig, då de 
tyckte att patienterna själv bar 
skulden till sin sjukdom. 

II 

Delobelle, P., 
Rawlinson, J.L., 
Ntuli, S., Malatsi, 
I., Decock, R., & 
Deporter, A.M. 
(2009) 
 
South Africa 

Att undersöka HIV/ AIDS 
relaterade kunskaper, 
attityder, praxis och 
uppfattning hos 
sjuksköterskor på 
landsbygden i Limpopo 
provinsen i Sydafrika. 

Mixad design, 
tvärsnittsstudie, 
enkäter, fokusgrupper, 
intervjuer.  

n=140 sjuksköterskor, 71 
inom primärvården, 69 på 
sjukhus.   

SPSS 15.0, chi-2-test, 
t-test, innehållsanalys. 

Sjuksköterskors kunskapsnivå 
gälland HIV/AIDS var över lag 
goda. Attityder hos 
sjuksköterskor gällande patienter 
med HIV/AIDS var positiva och 
detta hängde samman med 
kunskapsnivån. Dock fanns en 
rädsla för att smittas av HIV i 
arbetet. 

I 

Duffy, L.(2005) 
 
Zimbabwe 

Att besvara vilka faktorer 
som möjliggör eller hindrar 
kvinnors deltagande i 
hälsoarbete och prevention av 
HIV i Mt. Selinda regionen i 
Zimbabwe. 

Kvalitativ, etnografi, 
fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

n=48, 22 kvinnor, 6 män, 9 
sjuksköterskor, 5 lärare, 6 
kvinnor med HIV/AIDS. 

Narrativ 
innehållsanalys. 

Kvinnor har begränsade 
möjligheter till arbete då de 
saknar rättigheter att uttrycka sig 
fritt, är ekonomiskt beroende och 
förtryckta i hemmet. För att 
förändra AIDS krisen krävs ett 
hänsynstagande till kulturen i 
samhället. 

II 



 

Fournier, B., 
Kipp, W., Mill, J., 
& Walusimbi, M. 
(2007) 
Uganda 

Att utforska erfarenheter och 
synen på HIV positiva 
patienter hos sjuksköterskor 
anställda på sjukhus i 
Kampala, Uganda. För att 
identifiera utmaningar och 
möjligheter i deras arbete. 

Kvalitativ, prospektiv, 
fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

n=6, 5 sjuksköterskor, 1 
outbildad  sjukvårdare.  

Efter generella 
metoder för 
datahantering och 
analys enligt Miles 
och Huberman (1994). 

Sjuksköterskor möter många 
utmaningar i arbetet med 
HIV/AIDS drabbade patienter, 
fattigdom, otillräckliga resurser, 
rädsla för att bli smittade och 
brist på fortgående utbildning. 

II 

Kaponda, C.P.N., 
Jere, D.L., 
Chimango, J.L., 
Chimwaza, A.F., 
Crittenden, K.S., 
Kachingwe, S.I., 
McCreary, L.L., 
Norr, J.L., Norr, 
K.F.  
(2009) 
Malawi 

Att beskriva effekten av 
utbildning av sjukhuspersonal 
(Mzake ndi Mzake peer 
group) i stadsmiljö avseende 
HIV relaterad kunskap, 
attityder och personligt 
beteende. 

Kvantitativ, 
prospektiv, 
före-efter-design.  

n=855 sjukvårdspersonal. Statistisk analys, 
beroende 
observationer, t-test. 

Interventionen ledde till en högre 
kunskapsnivå och en mer positiv 
attityd gentemot HIV. 
Interventionen ledde dock inte 
till ett mindre riskfyllt sexuellt 
beteende hos deltagarna. 

I 

Mbanya, D.N., 
Zebaze, R., 
Kengne, A.P., 
Minkoulou, E.M., 
Awah, P., & 
Beure.  
(2001) 
Cameroon 

Att undersöka den allmänna 
kunskapen hos sjuksköterskor 
med olika erfarenheter 
gällande olika aspekter av 
HIV/AIDS och att utvärdera 
svaren eller attityderna hos 
personalen gällande 
infektionen och infekterade 
personer. 

Mixed design, enkäter, 
fokusgrupper, 
strukturerade 
intervjuer. 

n=169, 107 sjuksköterskor 
och laboratoriepersonal, 62 
patienter med AIDS. 

EPI INFO 6, SPSS 
7.5, ANOVA. 

Kunskap om HIV/AIDS var 
relativt bra bland deltagarna 
medan attityden var sämre. 
Kunskap men inte attityder var 
beroende av deltagarnas 
utbildning. 

II 
 
 
 

Mkhabela, M.P.S., 
Mavundla, T.R., 
& Sukati, N.A. 
(2008) 
Swaziland 

Att avslöja relationer och 
dimensioner av 
sjuksköterskors erfarenheter 
genom att undersöka deras 
beteende på arbetsplatsen. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk, 
deskriptiv design, 
djupgående intervjuer 

n=6 sjuksköterskor Innehållsanalys. Sjuksköterskor upplevde 
konstant stress på grund av för 
lite personal, brist på socialt 
stöd, dålig arbetsmiljö och 
ständig utmattning, vilket leder 
till känslor av hjälplöshet.  

II 



 

Rahlenbeck, S.I. 
(2004) 
Rwanda 

Att förstå faktorer som 
påverkar användande av 
kondomer samt att identifiera 
samband anslutna till en 
positiv attityd till kondomer 
bland vårdpersonal. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, 
enkäter. 

n=350 sjukvårdspersonal. Beskrivande statistik. Kunskap om HIV/AIDS var 
måttlig till god, män har bättre 
kunskap än kvinnor. Kunskapen 
om HIV/AIDS symtom var 
generellt otillräcklig och 
attityden till kondomer var 
negativ. Män och de med hög 
kunskapsnivå hade bättre 
attityder till HIV/AIDS patienter 
än kvinnor och de med mindre 
kunskap. 

II 

Smit, R. 
 (2005) 
South Africa 

Att undersöka uppfattningar 
och erfarenheter hos 
sjuksköterskor inom den 
öppna hälso- och sjukvården i 
Sydafrika och attityder 
gällande omvårdnad till 
patienter med HIV/ AIDS. 

Kvalitativ, 
tvärsnittsstudie, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

n=35 sjuksköterskor. Manifest 
innehållsanalys. 

Sju teman identifierades 
hjälplöshet, emotionell stress och 
utmattning, rädsla, ilska och 
frustration, jobbrelaterade 
bekymmer, empati och 
självförverkligande. 

I 
 

Talashek, M.L., 
Kaponda, C.P.N., 
Jere, D.L., 
Kafulafula, U., 
Mbeba, M.M., 
McCreary, L.L., & 
Norr, K. 
 (2007)  
Malawi 

Att beskriva hälso- och 
sjukvårdssystemet och 
individuella barriärer som 
hindrar HIV prevention hos 
sjukvårdspersonal och deras 
intresse att vara ledare i HIV 
prevention.  

Kvalitativ, deskriptiv 
design, 
tvärsnittsstudie, 
intervjuer, 
fokusgrupper, 
observationer. 

n=209, 
9 hälsoadministratörer, 22 
fokusgrupper med 200 
sjukvårdspersonal. 

Manifest 
innehållsanalys. 

Hinder för att bedriva HIV/AIDS 
preventivt arbete var brist på 
nödvändig utrustning, 
personalbrist, överbeläggningar 
och brist på träning. Individuella 
hinder var hopplöshet, negativa 
attityder, kunskapsbrist och 
riskfyllt beteende. 

II 

Uwakwe, C.B.U. 
(2000) 
Nigeria 

Att undersöka och analysera 
förändringar i sjuksköterskors 
attityder och uppfattningar 
om AIDS efter ett 
systematiskt HIV/AIDS 
utbildnings program.  

Kvantitativ, 
kvasiexperimentell 
design. 

n= 141 sjuksköterskor, 
interventionsgrupp 68, 
kontrollgrupp 73. 

Statistisk analys, 
oberoende 
observationer, t-test. 

Interventionen gav deltagarna en 
ökad kunskap om HIV/AIDS 
vilket resulterade i en mer 
positiv attityd mot sjukdomen 
och vården av patienter blev mer 
liberal och de vidtog större 
försiktighetsåtgärder. 

II 

Walusimbi, M., & 
Okonsky, J.G. 
(2004) 
Uganda 

Att bedöma kunskap och 
attityder hos sjuksköterskor & 
barnmorskor gällande vård av 
patienter med HIV/AIDS på 
ett regionalsjukhus i Uganda.  

Kvantitativ, deskriptiv 
design, 
tvärsnittsstudie.   

n=477 sjuksköterskor & 
barnmorskor. 

SPSS, version 10.1. 
Deskriptiv analys. 

Majoriteten ansåg att resurserna 
för att skaffa HIV/AIDS kunskap 
var dålig och de visade låg 
kunskap om försiktighetsåtgärder 
och smittovägar. Kunskap gav 
mindre rädsla för att smittas. 

II 

 


