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Abstrakt 

 
Bakgrund: Blodsmittor är ett problem inom sjukvården och stigmatisering av 

dessa patienter förekommer. HIV och Hepatit visade sig vara de infektioner som 

sjuksköterskor var mest rädda att bli smittade av, trots detta var användandet av 

skyddsutrustning inadekvat. Syftet: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med blodsmitta. Metod: En litteraturöversikt genomfördes och 

inkluderade 11 vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i två teman, 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta och faktorer som 

påverkar sjuksköterskans arbetssätt vid blodsmitta. Resultat: Många 

sjuksköterskor är rädda att själv bli smittad i vården av patienter med blodsmitta 

men majoriteten hade dock positiva attityder till denna patientgrupp. 

Sjuksköterskor ansåg att de fått för lite utbildning om blodsmitta och det visade 

sig att de även var dåliga på att använda skyddsutrustning. Diskussion: Kunskap, 

erfarenhet och hur patienterna blivit smittade visade sig ha betydelse för hur 

sjuksköterskorna upplevde mötet med blodsmittade patienter. Slutsatser: Mer 

utbildning krävs för att minska stigmatiseringen av blodsmittade patienter. Med 

striktare riktlinjer kan användandet av skyddsutrustning öka och minska 

sjuksköterskors oro att själv bli smittade. 

 

 

 

 

Nyckelord: Attityder, Blodsmitta, Litteraturöversikt, Sjuksköterskor, 

Säkerhetsåtgärder. 
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BAKGRUND 

Blodburna smittor sprids då överföring av mikroorgansimser sker via blod eller 

blodtillblandade kroppsvätskor, även vätskor utan synligt blodinnehåll kan sprida 

organismerna. Genom att arbeta utifrån skyddsföreskrifter kan smittrisken minska. 

Smitta kan ske via stick- och skärskador, exponering för smittat blod i sår, i mun, 

ögon eller näsa samt från mor till barn under förlossning. Vid allt arbete med 

blodkontakt skall skyddshandskar användas och en god arbetsteknik kan minska 

risken för stickskador. Genom att använda visir eller annat stänkskydd minskar 

risken att smittan sprids via slemhinnor i mun och ögon (Ericson & Ericson, 2009, 

s. 131,263).  

  

Hepatiter orsakas av en virusinfektion som kan leda till akut eller kronisk 

inflammation i levern. Hepatit B och C är blodsmittor och Hepatit B är mer 

smittsam än Hepatit C. Kronisk infektion drabbar ca 5-10% av de som blivit 

smittade med Hepatit B och ca 50 % av de som blivit smittade med Hepatit C 

(Ericson & Ericson, 2008, s. 465, 467-468). 

 

Humant immunbristvirus [HIV] är en blodsmitta som verkar genom att viruset 

överför sina gener till värdcellens DNA-molekyler som orsakar nedsatt 

immunförsvar. Slutstadiet av HIV är Acquired Immune Deficiency Syndrom 

[AIDS], sjukdomens progression varierar och vissa utvecklar aldrig AIDS 

(Ericson & Ericson, 2009, s. 261-264).  

 

År 2009 anmäldes 2215 fall av Hepatit C i Sverige. Denna siffra är 12 % lägre än 

året innan då 2526 fall rapporterades. På lång sikt ses en minskning av det totala 

antalet rapporterade Hepatit C-fall i landet. Samma år anmäldes 486 fall av HIV-

infekterade personer.  Av dessa har över hälften smittats innan ankomst till 

Sverige, 221 personer var heterosexuella, 134 personer blev smittade via sex 

mellan män, 27 personer blev smittade via intravenöst missbruk och 9 barn blev 

smittade i samband med graviditet och förlossning. Det beräknas idag leva ca 

5000 personer i Sverige med HIV-infektion (URL 1). 
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Patienter har skyldighet att informera vårdpersonal om sin smitta inför olika 

behandlingar och vårdmoment. All blodhantering ska ske strikt och 

provtagningskärl skall märkas med smittrisk. Vid misstanke om att man blivit 

smittad ska området tvättas med vatten och tvål och sedan desinfekteras. Därefter 

görs en tillbudsanmälan, varje sjukvårdsinrättning har lokala föreskrifter (Ericson 

& Ericson, 2008, s. 468-469).  

 

Pickles, King och Belan (2009) visar att stigmatisering förekommer bland 

sjuksköterskestudenter, framförallt mot homosexuella och drogmissbrukare. 

Nationalencyklopedin (URL 2) definierar stigmatisering som en social stämpel. 

Enligt World Health Organization [WHO] (URL 3) innebär stigmatisering av HIV 

negativa känslor och attityder till patienter med HIV. Stigmatisering kan leda till 

att patienter diagnostiserade med HIV inte informerar om sin sjukdom vilket kan 

påverka deras behandling samt försvårar preventionsarbetet.  

 

HIV och Hepatit är de infektionssjukdomar som sjuksköterskor är mest rädda att 

smittas av på arbetsplatsen, flera överväger att lämna arbetet på grund av risken 

att själv bli smittad. Majoriteten av alla sjuksköterskor använder handskar då de 

arbetar med kroppsvätskor eller blod och flertalet sjuksköterskor behandlar allt 

biologiskt avfall som om de vore HIV-positivt (Juan, Siebers, Wu, Chang & 

Chao, 2004). Kagan, Lee Ovadia och Kanetis (2009) menar att alla patienter skall 

vårdas som potentiellt blodsmittade. Keller, Daley, Hyde, Greif och Church 

(2005) visar att ca 10 % av sjuksköterskorna inte använt skyddsutrustnings såsom 

handskar och visir för att skydda sig mot blodsmitta. Sjuksköterskor som fått 

information om Hepatit C använde oftare skyddsutrustning.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen lyder: 

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 

till vården.”  (1982:763, § 2). 
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Enligt Kagan, et al. (2009) undviker majoriteten av sjuksköterskorna att behandla 

patienter med blodsmitta. 

 

Under sjuksköterskeutbildningen med flera praktikperioder har vi upplevt att det 

förekommer en viss rädsla för blodsmitta bland vårdpersonal samt att de allmänna 

riktlinjer som finns inom sjukvården för användning av skyddsutrustning inte 

alltid följs.  Därför utfördes denna litteraturstudie för att belysa sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta samt vad som orsakar den 

bristande följsamheten skyddsutrustning.  

 

SYFTE 

Syftet med rapporten var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med blodsmitta.  

 

 Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors arbetssätt vid vården av patienter 

med blodsmitta? 

 

METOD 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Friberg (2006, s. 115-117) menar 

att vid en litteraturöversikt skapas en sammanställning av kunskapsläget inom ett 

specifikt område eller en utgångspunkt för fortsatt forskning. 

 

Datainsamling 

Sökning av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna Pubmed (Medline) 

och Cinahl via EBSCO. Sökningarna gjordes via fritextsökning med vedertagna 

MeSH-termer, Cinahl headings samt andra relevanta ord. För att få ut relevanta 

artiklar anpassades sökord och begränsningar till varje sökning. Ord som 

användes var: Hepatitis, HIV, AIDS, Blood-Borne Pathogenes, Attitude, Attitude 

of Health Personnel, Nurse, Nursing, Nurses, Willingness to Care, Experiences, 

Concerns, Knowledge, Health Knowledge, Europe, Sweden samt Qualitative. 
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Resultatet av sökningarna bearbetades genom att först leta efter artiklar med 

relevanta titlar och sedan lästes abstrakten, de artiklar vars abstrakt passade 

studiens syfte lästes och därefter granskades.  Sökningarna redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Litteratursökning. 

Sökdatum 

Databas 

Avgränsning Sökord Antal 

Träffar 

Förkastade Antal  

Utvalda 

2011-01-20 

Cinahl   

Abstract 

available  

Hepatitis 

AND 

Attitude 

AND 

Nursing 

22 16 * 

4 **  

0 *** 

1 **** 

0 ***** 

1 

2011-02-08 

Pubmed 

Abstract, 

Nursing 

Journals, 

English, 

Swedish 

HIV AND 

Experiences 

AND 

Qualitative 

AND attitude 

of health 

personnel 

16 10 * 

2 ** 

1 ***  

1 **** 

0 ***** 

 

2 

2011-02-09 

Pubmed 

Abstract, 

Nursing 

Journals, 

English, 

Swedish 

AIDS AND 

concerns 

AND attitude 

AND nurses 

38 27 * 

 7 ** 

1 ***  

1 **** 

1***** 

1 

2011-02-09 

Pubmed 

English, 

Swedish 

Knowledge 

AND 

Willingness 

to care AND 

hepatitis 

16 13 * 

1 ** 

0 ***  

0 **** 

1***** 

1 

2011-02-24 

Pubmed 

Nursing 

Journals, 

English, 

Swedish 

HIV AND 

AIDS AND 

attitude AND 

nurse AND 

europe 

31 19 * 

5 ** 

2 *** 

1**** 

0 ***** 

 

4 

2011-02-24 

Pubmed 

Nursing 

Journals, 

English, 

Swedish 

blood-borne 

pathogens 

AND health 

knowledge 

AND sweden 

2 0* 

0** 

0*** 

0**** 

0 ***** 

 

2 

* Antal förkastade efter läsning av rubrik  

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter läsning 

**** Antal förkastade efter granskning  

***** Vald ur annan sökning 
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Urval  

Arbetet begränsas genom att använda inklusions-/exklusionskriterier, dessa 

kriterier ska utgå ifrån studiens syfte och ska göras med noggrannhet. Valet av 

artiklar ska kunna motiveras (Friberg, 2006, s. 119).  

 

De artiklar som inkluderades var vetenskapliga artiklar, relevanta för studiens 

syfte. Inklusionskriterierna var att studien skulle beröra Hepatit, HIV/AIDS eller 

blodsmittor samt beskrivas ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studier gjorda på både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter inkluderades. Endast artiklar gjorda i 

västvärlden har inkluderats. Samtliga artiklar skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska.Review-artiklar samt artiklar med låg vetenskaplig kvalitet har 

exkluderats. Artiklar har inte exkluderats på grund av publiceringsdatum. 

 

Kvalitetsbedömning 

Genom att värdera kvaliteten i de inkluderade artiklarna ökar kvaliteten på 

litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2008, s. 122). 

 

Artiklarna kvalitetsbedömdes med en modifierad version av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa samt kvantitativa artiklar (se bilaga 1 & 2). 

Modifieringen innebär att frågan om ”Patienter med lungcancerdiagnos” togs bort 

eftersom den inte kunde anpassas efter syftet. Artiklarna betygsattes från grad I 

till grad III, där grad I var hög kvalitet och grad III var låg kvalitet. Artiklar 

bedömda till grad III efter granskning exkluderades. (Resultatartiklar är 

sammanställda i bilaga 3). 

Analys  

Analysen inspirerades av Friberg (2006, s. 121-122) som beskriver sökandet efter 

likheter och skillnader i litteraturen. Vid kvalitativa studier ligger fokus på ord 

medan kvantitativa studier fokuseras på siffror och statistik. Valda aspekter i 

litteraturen jämförs och sedan sorteras liknande innehåll in under lämplig 

rubrik/tema. 

    

 Artiklarna lästes förutsättningslöst av båda författarna för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. 
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 Utifrån litteraturstudiens syfte valdes aspekter att fokusera på i sökandet av 

likheter och skillnader.  

  Därefter markerades meningsenheter ut, det vill säga stycken, meningar och 

citat. 

 Meningsenheterna lästes och delades in i subteman efter likheter och 

skillnader. 

 Subteman delades in i teman.  

Exempel av analysförfarandet redovisas i tabell 2.   

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarandet. 

Författare Meningsenheter Subtema Tema 

Mullins 

(2009) 

USA 

En sjuksköterska berättade om 

vikten av beröring vid vård, hon 

ansåg att det var den viktigaste 

aspekten för både patienten och 

dennes anhöriga. 

 

Lika vård för alla Sjuksköterskors 

villighet att 

vårda patienter 

med blodsmitta 

 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson 

(2003) 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

har positiva attityder gentemot 

HIV-smittade patienter.  

 

Attityder till 

patienter med 

blodsmitta 

Faktorer som 

kan påverkar 

vården negativt 

Sverige I studien svarade flera av 

deltagarna att de skulle avstått 

från att vårda patienter med HIV 

om de fick möjligheten. 

 

Rädslan att själv 

bli smittad 

Sjuksköterskors 

villighet att 

vårda patienter 

med blodsmitta 

Lymer, 

Richt & 

Isaksson 

(2004) 

Sverige 

Sjuksköterskestudenter kan bidra 

med en ökad följsamhet av 

säkerhetsåtgärder på 

avdelningar, då de har den 

senaste utbildningen om 

infektioner och därför besitter 

aktuell kunskap. 

 

Kunskapsbrist Faktorer som 

kan påverkar 

vården negativt  

 

 Tidsbristen var en påverkande 

faktor till att sjuksköterskorna 

inte regelbundet använde 

säkerhetsutrustning. Ytterliggare 

en bidragande faktor var hur 

tillgänglig säkerhetsutrustningen 

var, tillgängligheten av 

skyddshandskar i rätt storlek  

ökade användning av handskar. 

Otillräcklig 

användning av 

skyddsutrustning 

 

Faktorer som 

kan påverkar 

vården negativt  
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Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) bör man vid en litteraturstudien göra 

etiska överväganden. Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller fört etiska resonemang.  

 

Avsikten var att objektivt kunna granska artiklarna utan påverkan av vår 

förförståelse samt att analysera texter utan att förvanska innehållet. Endast artiklar 

där studien blivit godkänd av etisk kommitté eller där forskarna fört etiska 

resonemang har inkluderats.  

 

RESULTAT 

Resultatet för denna litteraturöversikt presenteras i två teman och fem subteman 

(se tabell 3) som bygger på 11 vetenskapliga artiklar, varav sex stycken är 

kvantitativa och fem stycken är kvalitativa. Tre stycken är gjorda i Sverige, två i 

England, två i Australien, två i USA, en på Nya Zeeland och en i Finland, Estland 

och Litauen.  

 

Tabell 3. Teman och subteman. 

Tema Subtema 

Sjuksköterskors villighet att vårda 

patienter med blodsmitta 

 

Rädslan att själv bli smittad 

Lika vård för alla 

Faktorer som har negativ inverkan 

på sjuksköterskors arbetssätt 

 

Sjuksköterskors attityder till patienter 

med blodsmitta 

Kunskapsbrist 

Otillräcklig användning av 

skyddsutrustning 
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Sjuksköterskors villighet att vårda patienter med blodsmitta 

Rädslan att själv bli smittad  

En del sjuksköterskor upplever en stark rädsla att själv bli smittad av HIV i vården 

av dessa patienter (Baylor & McDaniels, 1996). Rädslan var den vanligaste 

orsaken till att vilja avstå från att vårda patienter med HIV/AIDS (Röndahl, Innala 

& Carlsson, 2003). Att tidigare ha vårdat patienter med HIV ökade 

självförtroendet och minskade denna rädsla (van Wissen & Woodman, 1994). 

Richmond, Dunning och Desmond (2006) fann ett samband mellan viljan att 

vårda personer med Hepatit C och rädslan att bli smittad, kunskapen om 

sjukdomen hade betydelse för hur rädda de var att själva bli smittade. Deltagare 

som hade bättre kunskap om Hepatit C var mindre rädda att bli smittad av 

sjukdomen. En sjuksköterska uttryckte behovet av kunskap: 

 

”Idon´t know a lot about hep C and therefore I am scared of it. I 

would like some education about it so I would be more confident when 

caring for people with hep C.” (Richmond et al., 2006, s. 629). 
 

Van de Mortel (2003) visar på ett samband mellan uppfattningen om hur 

smittsamt Hepatit C är och sjuksköterskors vilja att vårda patienter med denna 

sjukdom. De sjuksköterskor som anser att smittrisken är hög är mindre villiga att 

vårda dessa patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna är inte oroliga att bli 

smittade av Hepatit C då de anser att risken att bli smittad är låg. De 

sjuksköterskor som de senaste 12 månaderna hade råkat ut för en stickskada var 

mindre villiga att vårda patienter med Hepatit C, medan de som inte nyligen råkat 

ut för en stickskada var mer positivt inställda till att vårda dessa patienter. Enligt 

Lymer, Richt och Isakssons (2004) blev det ett strikt klimat på avdelningar där de 

regelbundet vårdar patienter med blodsmitta. En sjuksköterska som arbetade på en 

infektionsavdelning uttryckte: 

 

“It always affects you when you know that you have a hepatitis B or C 

or an HIV (patient) and you are going to give them an injection. You 

are not afraid but you know you can be pricked. But still it’s a part of 

my job.” (Lymer et al., 2004, s. 551). 

 

Sjuksköterskor anser att de själva ska få avgöra om de ska vårda HIV-positiva 

patienter, dock är det få som skulle välja att avstå (Peate et al., 2002; van Wissen 



 

9 

 

& Woodman, 1994). Enligt van Wissen och Woodman (1994) är en orsak till att 

sjuksköterskor vill ha denna valmöjlighet att de oroar sig för sin egen hälsa. I 

Röndahl et al. (2003) studie svarade flera av deltagarna att de skulle avstått från 

att vårda patienter med HIV om de fick möjligheten.  

 

Lika vård för alla 

Enligt Hodgsons (2006) riskerar HIV-positiva patienter att bemötas negativt samt 

att inte få samma stöd på avdelningar där personalen inte är van att vårda dessa 

patienter. En deltagare uttryckte: 

 

”At the end of the day people are people and [patients with HIV] are 

one of the groups who are unfairly treated and have been for years” 

(Hodgsons, 2006, s. 287). 

 

En sjuksköterskestudent sa: 

 

 “All patients have the right to the same care no matter what illness 

they have. My personal values do not affect my work” (Röndahl et al., 

2003, s. 459). 

 

De flesta sjuksköterskor vårdar inte patienter med Hepatit C annorlunda och de 

flesta känner sig bekväma vid att röra dessa patienter (van de Mortel, 2003).  

Enligt Mullins (2009) berättade en sjuksköterska om vikten av beröring vid vård, 

hon ansåg att det var den viktigaste aspekten för både patienten och dennes 

anhöriga. 

 

Enligt Peate et al. (2002) är majoriteten av sjuksköterskestudenter medveten om 

att HIV smittar genom blod och att man inte kan bli smittad genom vanlig kontakt 

med patienten. Ungefär en tredjedel av deltagarna är inte rädda att röra vid 

patienter med HIV-smitta. De flesta visar en positiv attityd till att vårda patienter 

med HIV, framförallt omvårdnadsåtgärder som att servera mat, hjälpa till att mata 

patienter och kontrollera vitalparametrar. Nästan lika många är även villiga att 

hantera avföring, raka patienter och tvätta patienter i sängen. Något färre är villiga 

att administrera en blodtransfusion. 
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Faktorer som kan påverkar vården negativt  

Attityder till patienter med blodsmitta 

Majoriteten av sjuksköterskorna har positiva attityder gentemot HIV-smittade 

patienter (Mullins, 2009; Röndahl et al., 2003; Suominen et al., 2010). En 

sjuksköterska uttryckte: “Such diseases are accidents and there is nothing you 

can do about it except take as good care of these patients as of anybody else.” 

(Röndahl et al., 2003, s. 459). Många sjuksköterskor är besvärade av hur patienter 

blivit smittade av HIV men ansåg inte att alla HIV-positiva patienter har haft ett 

riskfyllt leverne. Vissa sjuksköterskor har uppgett att de hellre skulle vårda 

homosexuella HIV-patienter än de patienter som fått sjukdomen via intravenöst 

missbruk (van Wissen & Woodman, 1994). Enligt Richmond et al. (2006) 

påverkar smittorsaken sjukvårdspersonals attityder mot patienter med Hepatit C, 

nästan alla känner sympati för patienter som smittats via blodtransfusion medan 

endast lite mer än hälften av vårdpersonalen har medkänsla för personer som 

pådragit sig sjukdomen via missbruk. Enligt van Wissen och Woodman (1994) är 

media till viss del skyldig till stigmatisering av HIV-positiva patienter.  

    

De flesta sjuksköterskorna är positivt inställda till homosexuella HIV-patienter 

(Peate, Souminen, Välimäki, Lohrmann & Moinonens, 2002; Röndahl et al., 

2003). Sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter med AIDS visar sig 

vara mer positiva mot dessa patienter och har bättre attityder mot homosexuella 

(Baylor & McDaniel, 1996). Det framkom att äldre sjuksköterskestudenter är mer 

homofobiska än yngre studenter. (Peate et al., 2002) En sjuksköterskestudent 

uttryckte: ”I have nothing against the common HIV-infected but I am against the 

homosexual HIV-infected.” (Röndahl et al., 2003, s. 459). Suominen et al. (2010) 

konstaterar att längden på utbildningen påverkar graden av homofobi, de 

sjuksköterskor som har lång utbildning är mer homofobiska. Enligt Baylor och 

McDaniel (1996) har sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet mer negativa 

attityder till homosexuella. 

 

Sjuksköterskors familjeliv visar sig ha betydelse för deras attityder mot 

homosexuella. Att vara singel eller att inte ha barn är relaterat med en lägre grad 

av homofobi (Suominen et al., 2010). 
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Kunskapsbrist 

I van de Mortels (2003) studie fick deltagarna besvara ett frågeformulär om deras 

kunskap om Hepatit C, majoriteten av deltagarna svarade fel på 9 av 13 frågor. 

Minst kunskap hade de om hur vanligt förekommande Hepatit C är, 

sjukdomsföljder och resthantering. Nästan en tredjedel överskattade risken att 

smittas vid nålstick. Högst poäng fick de på frågor om åtgärder för att undvika 

smittspridning.  

 

Många års erfarenhet av sjuksköterskeyrket är relaterat med att ha en sämre 

kunskap om HIV (Souminen et al., 2010). Enligt Richmond et al. (2006) har 

vårdpersonal mellan 30 och 40 år mest kunskap om Hepatit C, de över 60 år har 

minst kunskap. Enligt Peate et al. (2002) har sjuksköterskestudenter bra kunskap 

om AIDS och Lymer et al. (2004) menar att sjuksköterskestudenter kan bidra med 

en ökad följsamhet av säkerhetsåtgärder på vårdavdelningar då de har den senaste 

utbildningen om infektioner och därför besitter aktuell kunskap.  

 

 Enligt Richmond et al. (2006) framkommer det att lite mer än hälften av 

deltagarna fått mindre än två timmars utbildning om hepatit C och flera av 

deltagarna angav att största delen av utbildningen hade skett under 

grundutbildningen. Sjuksköterskor uttrycker enligt van Wissen & Woodmans 

(1994) oro för att vårda HIV-positiva patienter eftersom de inte har tillräcklig 

kunskap i ämnet samt bristande erfarenhet. Mullins (2009) menar att 

sjuksköterskor är i behov av fortsatt utbildning för att öka kunskapen och 

möjligheten att vårda dessa patienter eftersom att de inte regelbundet vårdar 

personer med HIV. Enligt Röndahl et al. (2003) är vårdpersonalens rädsla att bli 

smittad låg, en sjuksköterskestudent uttryckte: ”You feel insecure until education 

makes you feel secure” (Röndahl et al., 2003, s. 458). 

 

Otillräcklig användning av skyddsutrustning 

Enligt Lymer, Richt och Isakssons (2003) menar sjuksköterskor att det finns risk 

att skämma ut patienter inför andra om man oroar sig för sin egen hälsa och 

använder säkerhetsutrustning. Framförallt vårdpersonal som arbetat länge anser 

att det är förnedrande gentemot patienten att använda skyddshandskar.  
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Enligt van Wissen & Woodmans (1994) jämförs vården av HIV-positiva patienter 

med att vårda patienter med Hepatit och de konstaterade att det finns många 

likheter, att använda säkerhetsåtgärder när man vårdar dessa patienter är en del av 

arbetet. Mullins (2009) visar att många sjuksköterskor använder säkerhetsåtgärder 

vid hantering av blod och kroppsvätskor. En sjuksköterska sa:  

 

“I treat every patient’s blood and body fluids as if they were infected 

by a disease because they may be and you don’t know it.” (Mullins, 

2009, s. 314). 

 

Två tredjedelar av deltagarna i Lymer et al. (2004) studie hade någon gång råkat 

sticka sig själv på en använd nål. Vid en sådan olycka ska det rapporteras och 

vissa åtgärder skall vidtas, dock var det få av deltagarna som fullföljt dessa 

instruktioner. Detta kan bero på att den som råkat ut för en sådan olycka kan 

riskera att klassificeras som klantig eller oprofessionell. Richmond et al. (2006) 

menar att vårdpersonalen använder ytterligare säkerhetsåtgärder om de är 

medvetna om att patienten har Hepatit C. Flertalet bär dubbla skyddshandskar när 

de vårdar en blödande patient med Hepatit C. Även Mullins (2009) fann att många 

sjuksköterskor använder dubbla skyddshandskar när de vårdar en patient med HIV 

eller Hepatit.  

 

Enligt Lymer et al. (2004) är tidsbristen en påverkande faktor till att 

sjuksköterskor inte regelbundet använder säkerhetsutrustning. Ytterliggare en 

bidragande faktor är hur tillgänglig säkerhetsutrustningen är, tillgängligheten av 

skyddshandskar i rätt storlek ökar användningen av handskar. Följsamheten har de 

senaste åren ökat då media uppmärksammat HIV och Hepatit. En sjuksköterska 

sa: 

 

“I have paid more attention to it in the last five years, since the mass 

media has brought it up so much… So I think I am more careful now.” 

(Lymer et al., 2004, s.552). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter med blodsmitta. Resultatet visar att sjuksköterskor besitter några 

negativa attityder, men framförallt positiva attityder till att vårda patienter med 

blodsmitta. De negativa attityderna gäller hur patienter blivit smittad. Vidare 

framkom det att följsamheten av säkerhetsåtgärder såsom skyddsutrustning var 

inadekvat.  Resultatet pekar på att en brist av kunskap och tid påverkar 

sjuksköterskors möten med patienter med blodsmitta till en negativ upplevelse. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

blodsmitta påverkas av deras kunskaper om sjukdomarna samt deras tidigare 

erfarenheter av att vårda dessa patienter. Detta påverkar i sin tur deras vilja att 

vårda patienter med blodsmitta. Även Martin och Bedimo (2000) menade att 

deltagarna som inte har vårdat patienter med HIV de senaste åren eller inte fått 

någon utbildning om sjukdomen de senaste tre åren helst undvek att vårda dessa 

patienter. Liknande resultat visade Preston, Forti, Kassab och Barthalow Kochs 

(2000) där de kunde se en signifikant relation mellan hur förberedda 

sjuksköterskor kände sig på att vårda patienter med AIDS och deras vilja att vårda 

dessa patienter.  Utifrån vårt resultat anser vi att det är av stor vikt med en 

kontinuerlig undervisning om blodsmittor. Vi tror att ökad kunskap kan förhindra 

att sjuksköterskor känner motstånd att vårda patienter med blodsmitta.    

 

Enligt Smit (2005) vårdade sjuksköterskor i Afrika HIV-positiva patienter 

regelbundet då ungefär var tredje patient har sjukdomen. Sjuksköterskorna känner 

sig maktlösa eftersom inget botemedel finns. Vi menar att denna erfarenhet har 

gjort att deras upplevelse skiljer sig från hur sjuksköterskor i vårt resultat upplever 

att vårda patienter med blodsmitta. Då sjuksköterskor i västvärlden inte har 

samma erfarenhet av att vårda dessa patienter anser vi att de kan vara 

betydelsefullt om vårdinstitutioner håller utbildningsdagar eller erbjuder annan 

utbildning om blodsmittor och prevention för att sjuksköterskor ska kunna erbjuda 

patienter rätt vård. 

 



 

14 

 

Vidare visar resultatet att de flesta sjuksköterskor kände empati till personer med 

blodsmitta, dock var det av betydelse hur patienten blivit smittad. Detta 

överensstämmer med resultatet i Martin och Bedimos (2000) studie där deltagarna 

var mer negativa till patienter som blivit smittad av AIDS genom missbruk än de 

som blivit smittad genom blodtransfusion. Även om deltagarna visade en negativ 

attityd till missbrukare så tyckte de inte att de förtjänade att ha blivit smittad av 

sjukdomen. Liknande fynd visade sig i en studie gjord av Surlis och Hyde (2001) 

där de undersökte HIV-positiva patienters upplevelse av hur de behandlas av 

sjuksköterskor. Deltagarna upplevde att hur de blivit smittade påverkade 

sjuksköterskornas attityder, främst missbrukarna upplevde att de blev sämre 

bemötta. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (URL 4) förespråkar att 

omvårdnaden ska vara respektfull och inte begränsas av sjukdom, kön, sexuell 

läggning eller social status. Vår uppfattning är att både patienter och 

sjuksköterskor känner av att vården påverkas av patientens livsstil och anser 

därför att det är av vikt att sjuksköterskor vid varje ny utmaning funderar på hur 

de på bästa sätt kan lösa situationen. För att vården ska bli optimal för både 

patienter och sjuksköterskor anser vi att sjuksköterskor bör försöka lägga sina 

personliga åsikter åt sidan och se en patient i behov av vård istället för en 

missbrukare. 

 

Slutligen visar resultatet att följsamheten av försiktighetsåtgärder är inadekvat, 

detta berodde på dålig kunskap, tidsbrist och rädsla att skämma ut 

patienten. Ryan, Jones och Miller (1996) menade att kunskap om blodsmitta är av 

betydelse för att sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att minska risken att själv bli 

smittad, för att ge säker vård till patienter och för att minska den diskriminering 

som förekommer mot HIV-positiva patienter. Det framkom att endast 65,8 % av 

personalen använde säkerhetsutrustning såsom handskar, skyddsrockar och 

munskydd, enligt föreskrifter.  

Vi anser att regelbundna kontroller och större krav från sjukhusen att säkerheten 

följs kan öka medvetenheten i användandet av skyddsutrustning. Om samma 

rutiner gället för samtliga patienter minskar risken att blodsmittade patienter tar 

illa vid sig för att sjukvårdspersonalen använder handskar. Vi anser att en ökad 
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kunskap hos personalen kan leda till ökad användning av skyddsutrustning.     

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var från början att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med Hepatit, dock fanns inte lite skrivet om detta ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Därför valdes att även inkludera HIV/AIDS i studiens 

syfte. Det hade varit intressant att göra en litteraturöversikt med endast studier 

gjorda i Sverige eftersom att kulturella och ekonomiska aspekter kan påverka 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta, dock fanns få 

studier gjorda i Sverige och vi valde därför att begränsa arbetet till studier gjorda i 

västvärlden. 

 

Litteratursökningen visade att mestadelen av forskningen som gjorts om 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta skedde under 90-

talet. Vi valde att inte exkludera dessa artiklar eftersom att resultaten är likvärdigt 

med nyare studier i litteraturöversikten. Eftersom resultatet visar på att kunskaps- 

och utbildningsnivå har betydelse för hur sjuksköterskor upplever att vården av 

blodsmittade patienter valde vi att även inkludera artiklar som belyste 

sjuksköterskestudenters perspektiv. Vissa artiklar inriktar sig på flera 

personalgrupper inom sjukvården, men vi har valt att endast använda delar som 

berör sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och anser därför att detta inte har 

påverkat vårt resultat. 

 

Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts anser vi är en styrka då vi 

dels belyser en hel populations upplevelser men även den enskilda individens 

upplevelse. Detta anser vi ger arbetet stor bredd. Granskningsmallarna var enkla 

att använda och gav en bra bedömning om kvaliteten i artiklarna. Vissa av 

resultatartiklarna hade ett stort bortfall, vilket kan sänka generaliserbarheten, vi 

har dock valt att inte exkludera dessa artiklar då vi anser att deras resultat 

fortfarande är av värde.  
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Slutsatser 

Brist på kunskap och erfarenhet visade sig kunna leda till stigmatisering av 

patienter med blodsmitta och vi anser att det är av stor vikt att redan under 

utbildningen förbereda sjuksköterskestudenter på att handskas med hög moral och 

etik vid utmanande situationer för att minska det negativa bemötandet av 

patienterna. Vidare bör sjuksköterskor regelbundet uppdatera sina kunskaper om 

blodsmittor, framförallt på arbetsplatser där de sällan vårdar dessa patienter.   

 

Vi tycket att varje vårdavdelning bör stäva efter att samtlig personal följer de 

riktlinjer som finns för användandet av skyddsutrustning även vid stor 

arbetsbelastning och tidsbrist. Genom att alltid ha lättillgänglig utrustning ges 

personalen bättre förutsättningar till detta. Sjuksköterskor bör se varje patient som 

en potentiell bärare av blodsmitta, om alla behandlas lika minskar risken att 

skämma ut patienten och sjuksköterskors rädsla att själv smittas kan reduceras.  

 

Mer forskning behövs för att ta reda på hur sjuksköterskor kan förberedas inför 

vården av patienter med blodsmitta. 



 

17 

 

REFERENSER 

 

*Artiklar används i resultat 

 

*Baylor, R. A., & McDaniels, A. M. (1996). Nurses´attitude toward caring 

for patients with Acquired Immunodeficiency Syndrome. Journal of 

Professional Nursing, 12, (2), 99-105. 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvådnad. 

Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad 

omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö 

högskola”. Rapport nr 2. Malmö högskola, Hälsa och samhälle. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar: 

specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. (3., [omarb. och 

uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi: infektioner, 

immunologi, vårdhygien. (4., [omarb. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: 

Liber.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av 

omvårdnadsforskning. (2., [uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.), Dags för 

uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.(s. 115-124). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

*Hodgson, I. (2006). Empathy, inclusion and enclaves: the culture of care of 

people with HIV/AIDS and nursing implications. Journal of Advanced 

Nursing, 55, (3), 283-290. 

 

Juan, C-W., Siebers, R., Wu, C-J., Chang, Y-J., & Chao, C. (2004). The 

attitudes, concerns, gloving practices and knowledge of nurses in a 

Taiwanese hospital regarding AIDS and HIV. International Journal of 

Nursing Practice, 10, (1), 32-38. 

Kagan, I., Lee Ovadia, K., & Kaneti, T. (2009). Perceived knowledge of 

blood-borne pathogens and avoidance of contact with infected patients. 

Journal of Nursing Scholarship 41, (1), 13-19.  

Keller, S., Daley, K., Hyde, J., Greif, R. S., & Church, D. R. (2005). 

Hepatitis C prevention with nurses. Nursing and Health Sciences 7, (2), 99-

106. 

*Lymer, U-B., Richt, B., & Isaksson, B. (2003) Health care workers´action 

strategies in situations that involve a risk of blood exposure. Journal of 

Clinical Nursing, 12, (5), 660-667. 



 

18 

 

*Lymer, U-B., Richt, B., & Isaksson, B. (2004). Blood exposure: factors 

promoting health care workers´compliance with guidelines in connection 

with risk. Journal of Clinical Nursing, 13, (5), 547-554. 

Martin, J. E., & Bedimo, A. L. (2000). Nurse practitioner, nurse midwife 

and physician assistant attitudes and care practices related to persons with 

HIV/AIDS. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 12, 

(2), 35-41. 

*Mullins, I. L. (2009). How caring for persons with HIV/AIDS affects rural 

nurses. Issues in Mental Health Nursing, 30, (5), 311-319. 

*Peate, I., Suominen, T., Välimäki, M., Lohrmann, C., & Muinonen, U. 

(2002). HIV/AIDS and its impact on student nurses. Nurse Education 

Today, 22, (6), 492-501. 

 

Pickles, D., King, L., & Belan, I. (2009) Attitudes of nursing students 

towards caring for people with HIV/AIDS: thematic literature review. 

Journal of Advanced Nursing, 65, (11), 2262-2273. 

 

Preston, D. B., Forti, E. M., Kassab, C., & Barthalow Koch, P. (2000). 

Personal and social determinants of rural nurses´ willingness to care for 

persons with AIDS.  Research in Nursing & Health, 23, (1), 67-78. 

 

*Richmond, J. A., Dunning, T. L., & Desmond, P. V. (2007). Health 

professionals’ attitudes toward caring for people with hepatitis C. Journal of 

Viral Hepatitis, 14, (9), 624-632. 

 

Ryan, M. E., Jones, L., & Miller, D. (1996). Healthcare workers and 

bloodborne pathogens: knowledge, concerns, and practices. 

Gastroenterology Nursing, 19, (3), 96-101.  

 

*Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2003). Nursing staff and nursing 

students´attitudes toward HIV-infected and homosexual HIV-infected 

patients in Sweden and the wish to refrain from nursing. Journal of 

Advanced Nursing, 41, (5), 454-461. 

Smit, R. (2005). HIV/AIDS and the workplace: perceptions of nurses in a 

public hospital in South Africa. Journal of Advanced Nursing, 51, (1), 22-

29. 

Socialstyrelsen (1982). Hälso- och sjukvårdslagen. (Svensk 

Författningssamling 1982:763). Stockholm: Socialstyrelsen.  

*Suominen, T., Koponen, N., Raid, U., Istomina, N., Vänskä, M-L., Blek-

Vehkaluoto, M., & Välimäki, M. (2010). Nurses’ knowledge and attitudes 

to HIV/AIDS – An international comparison between Finland, Estonia and 

Lithuania. International Journal of Nursing Practice, 16, (2), 138-147. 



 

19 

 

Surlis, S., & Hyde, A. (2001). HIV-positive patients´ experiences of stigma 

during hospitalization. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 

12, (6), 68-77. 

*van de Mortel, T. (2003). Registered and enrolled nurses’ knowledge of 

hepatitis C and attitudes towards patients with hepatitis C. Contemporary 

Nurse, 16, (1-2), 133-144. 

*van Wissen, K., & Woodman, K. (1994). Nurses´attitudes and concerns to 

HIV/AIDS: a focus group approach. Journal of Advanced Nursing, 20, (6), 

1141-1147. 

 

Elektroniska referenser 

URL 1 

Smittskyddsinstitutet  

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/epi-arsrapport-

2009.pdf      

Hämtat: 2010-12-10 

 

URL 2 

Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/lang/stigmatisering/315459?i_h_word=stigmatisera 

Hämtat: 2011-03-14 

 

URL 3 

World Health Organization 

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/HIVstigma_Technical_Guidance_Glob

alFundR10_June2010.pdf  

Hämtat: 2011-03-14 

 

URL 4 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20we

bb2.pdf  

Hämtat: 2011-03-07

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/epi-arsrapport-2009.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/epi-arsrapport-2009.pdf
http://www.ne.se/lang/stigmatisering/315459?i_h_word=stigmatisera
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/HIVstigma_Technical_Guidance_GlobalFundR10_June2010.pdf
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/HIVstigma_Technical_Guidance_GlobalFundR10_June2010.pdf
http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf
http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf


 

 

 

 

Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

Modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativt) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

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

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas / Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 



 

 

 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativ artiklar 

Modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativt) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

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

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas / Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabell etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Tolkning av resultat Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 44 p) p p p p 

 

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 %



 

 

 

Bilaga 3. Översikt av resultatartiklar 

 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention  

Instrument 

Deltagare 

Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Baylor & 

McDaniel 

(1996)  

USA 

Syftet var att 

identifiera 

sjusköterskors 

attityder till att 

vårda patienter 

med AIDS, och 

se sambandet 

mellan attityder, 

erfarenhet och 

kunskap. 

Kvantitativ 

metod, 

frågeformulär 

skickades ut.  

Sjuksköterskor 

n=138  

(/44,8 %)  

Exploratory 

factors analysis  

 

 

Studien visar att sjuksköterskor 

med mycket erfarenhet i yrket 

och de som tidigare vårdat 

AIDS-patienter har bättre 

attityder mot denna 

patientgrupp.  

Grad II 

Hodgson 

(2006) 

England 

Syftet var att 

utforska hur 

vårdpersonal 

som arbetar på 

avdelningar för 

HIV-positiva 

patienter 

upplever vården. 

Kvalitativ metod 

användes. 

Vårdpersonal 

observerades samt 

intervjuades. 

Vårdpersonal  

n=29 

 

Etnografisk 

analysmetod. 

Deltagarna hade mycket 

erfarenhet av att vårda patienter 

med HIV. De besatt empatiska 

och positiva attityder till HIV-

positiva patienter.  

Grad I 

Lymer, 

Richt & 

Isaksson 

(2003) 

Sverige  

Syftet var att 

identifiera 

faktorer som 

påverkade 

försiktigheten 

vid risk för 

blodsmitta.  

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Deltagarna 

intervjuades.  

Sjuksköterskor 

n=9 

Undersköterskor 

n=6  

Grounded theory. 

 

 

Rädsla att skämma ut HIV-

positiva patienter, dåliga rutiner 

och tidsbrist leder till dålig 

följsamhet av säkerhetsåtgärder 

bland sjuksköterskor.   

Grad I 
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention  

Instrument 

Deltagare 

Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Lymer, 

Richt & 

Isaksson 

(2004) 

Sverige 

Syftet var att 

beskriva och 

analysera 

faktorer som 

påverkar 

följsamheten av 

säkerhetsåtgärde

r. 

Kvalitativ metod 

användes. 

Grounded theory. 

Sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

intervjuades. 

Sjuksköterskor 

n=9 

Undersköterskor 

n=6 

Grounded theory. Sjuksköterskornas följsamhet av 

säkerhetsåtgärder påverkas av 

tidsbrist och tillgänglighet. 

Grad II 

Mullins 

(2009) 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor 

på landsbygdens 

erfarenhet av att 

vårda patienter 

med AIDS. 

Kvalitativ metod 

används. Skrivna 

texter samlades in 

från 

sjuksköterskor 

som svarat på 

frågeställningar.  

Sjuksköterskor  

n=76  

(/63 %) 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet beskriver 

sjuksköterskornas upplevelse 

och oro att själva smittas av 

HIV/AIDS. De nämner även 

behovet av fortlöpande 

utbildning om sjukdomen.  

Grad I 

Peate, 

Suominen,

Välimäki,L

ohrmann & 

Muinonen 

(2002) 

England 

Att beskriva 

sjuksköterskestu

denters 

kunskaper och 

attityder mot 

HIV/AIDS, grad 

av homofobi och 

vilja att vårda 

personer med 

HIV/AIDS. 

Kvantitativ metod 

användes. 

Sjuksköterskestud

enter fick besvara 

frågeformulär.  

Sjuksköterskestud

enter 

n=135 

Beskrivande 

statistisk analys.  

X2-test, 

Mann-Whitney 

U-test, 

Kruskal-Wallis 

test, 

Pearsons 

correlations 

coefficient. 

Sjuksköterskestudenterna hade 

goda kunskaper om AIDS. De 

hade bra attityder till patienter 

med AIDS. 

Grad I 
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Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention  

Instrument 

Deltagare 

Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Richmond, 

Dunning 

& 

Desmond 

(2007) 

Australien 

Syftet var att 

undersöka 

kunskaper och 

attityder mot 

hepatit C, samt 

självrapporterad 

följsamhet av 

säkerhetsåtgärder

.  

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

Vårdpersonal 

n=1347  

(/55 %)  

ANOVA,  

Chi 2 test, 

Odrinal logistic 

regression, 

Cross tabulations. 

Resultatet visade att 

sjukvårdpersonal hade adekvat 

kunskap om Hepatit C. Det 

framkom att vissa negativa 

attityder finns mot Hepatit C-

patienter och att vården av dessa 

patienter skiljer sig från vården 

av andra patienter.   

Grad II 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson. 

(2003) 

Sverige 

Syftet var att 

utreda om det 

finns skillnader i 

bemötande mot 

HIV-smittade och 

homosexuella 

HIV-smittade hos 

sjuksköterskors, 

sjuksköterskestud

enters, 

undersköterskor 

och 

underskötestuden

ters.  

Beskrivande, 

jämförande 

kvantitativ 

design.  

 

Frågeformulär 

och enkäter med 

möjlighet att 

skriva egna 

kommentarer.  

 

 

Sjuksköterskor  

n=48 

Undersköterskor 

n=37 

Sjuksköterskestud

enter n=155  

Undersköterskest

udenter 

n=113  

The StatView 

program för 

statistisk analys. 

Beskrivande 

statistik för analys 

av demografiska 

data. För att 

jämföra 

grupperna 

användes 

ANOVA.  

Studien visar att de flesta 

deltagarna hade positiva 

attityder gentemot HIV-positiva 

dock framkommer negativa 

attityder hos några deltagare, då 

framförallt mot de homosexuella 

HIV-positiva patienterna. Sämst 

attityd hade 

undersköterskestudenter.  

Grad II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design 

Intervention  

Instrument 

Deltagare 

Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

Kvalitet 

Suominen 

et al. 

(2010) 

Finland, 

Estland 

och 

Litauen 

Syftet var att 

beskriva och 

jämföra kunskap 

om HIV/AIDS 

och attityderna 

mot personer som 

lever med HIV i 

Finland, Estland 

och Litauen. 

Kvantitativ metod 

användes. 

Sjuksköterskor 

fick besvara ett 

frågeformulär.  

Sjuksköterskor 

n=322 

Beskrivande 

statistisk analys. 

X2-test, 

Students t-test, 

Non-parametric 

Mann-Whitney 

U-test, 

ANOVA, 

Kruskall-Wallis 

test, Spearmans 

test. 

Sjuksköterskorna hade i 

genomsnitt bra kunskap om 

HIV/AIDS. Erfarenhet och att 

känna någon med HIV hade en 

positiv effekt på kunskapsnivån 

samt en påverkan på deras 

villighet att vårda dessa 

patienter. 

Grad II 

van de 

Mortel 

(2003) 

Australien 

Syftet var att 

utforska om 

sjuksköterskor  

hade 

diskriminerande 

attityder mot 

patienter med 

Hepatit C. 

Kvantitativ metod 

användes. 

Sjuksköterskor 

fick besvara tre 

frågeformulär.  

Sjuksköterskor 

n=160 

(/84,7%) 

 

Beskrivande 

statistisk analys.  

Pearsons 

korrelationstest, 

t-test, 

ANOVA. 

Sjuksköterskorna hade låg 

kunskap om Hepatit C. 

Villigheten att vårda dessa 

patienter påverkas av hur stor de 

upplever risken att de själv 

smittas är. 

Grad I 

van 

Wissen & 

Woodman 

(1994) 

New 

Zealand 

Syftet var att 

fastställa 

sjuksköterskors 

attityder till 

HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod.  

Fokusgrupper 

med intervjuer i 

ca 1,5 h utifrån 

standardiserades 

frågeformulär.  

Sjuksköterskor 

n=29 

Innehållsanalys.  Det framkom att sjuksköterskor 

var oroliga när de vårdade HIV-

smittade patienter och att de 

sakande kunskap om sjukdomen.  

Grad II 

 


