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Abstrakt 
Bakgrund: Blodsmittorna hiv, hepatit B och hepatit C har spridits med hög hastighet sedan 
smittorna upptäcktes och sjuksköterskan har blivit allt mer involverad i vården av 
blodsmittade patienter. Det sätt som sjuksköterskan vårdar denna patientgrupp på, kan 
bestämmas genom hennes eller hans attityder till blodsmitta. Syfte: Syftet med denna studie 
var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med blodsmitta. Metod: En 
litteraturöversikt genomfördes och 16 vetenskapliga artiklar inkluderades. Analysen 
resulterade i sex kategorier. Resultat: Det fanns generellt sett positiva attityder bland 
sjuksköterskor till blodsmittade patienter. Olika faktorer som kunskap, ålder, kön, 
yrkeserfarenhet, smittvägar och rädsla för smitta påverkar sjuksköterskornas attityder. 
Diskussion: Smittvägar, kunskap, rädsla och vilja att vårda var faktorer som var starkt 
förknippade med sjuksköterskornas attityder och därför anses det behövas mer utbildning 
kring blodsmittor. Slutsats: Attityden till blodsmittade patienter varierar bland 
sjuksköterskor, och den största faktorn till detta är kunskap. Mer kunskap behövs hos 
sjuksköterskan för att främja den goda omvårdnaden till blodsmittade patienter. 
 
Nyckelord: attityder, blodsmitta, litteraturöversikt, sjuksköterskor 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITTUNIVERSITETET  

Institutionen för hälsovetenskap 
Examinator: Britt Bäckström, britt.backstrom@miun.se 
Handledare: Kersti Hansson, kersti.hansson@miun.se 
Författare: Isabelle Olsson, isol1001@student.miun.se 
                    Moa Ohlsson, mooh1000@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Huvudområde: Omvårdnad C 
Termin, år: T6, 2013               



 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................................ 3 

Syfte ........................................................................................................................................... 5 

Frågeställning ............................................................................................................................. 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Urval och granskning ................................................................................................................. 6 

Analys ......................................................................................................................................... 7 

Etiska överväganden .................................................................................................................. 7 

Resultat ....................................................................................................................................... 8 

Attityder till att vårda ................................................................................................................. 8 

Positiva ................................................................................................................................... 8 

Negativa .................................................................................................................................. 9 

Faktorer som påverkar attityden ................................................................................................ 9 

Smittväg .................................................................................................................................. 9 

Kunskap ................................................................................................................................ 10 

Kön ....................................................................................................................................... 10 

Yrkeserfarenhet och ålder ..................................................................................................... 11 

Rädsla ................................................................................................................................... 12 

Diskussion ................................................................................................................................ 13 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 17 

Slutsats ..................................................................................................................................... 18 

Referenser ................................................................................................................................. 20 

Bilaga I .........................................................................................................................................  

Bilaga II ........................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      



 
 

3 
 

Introduktion 

Sedan det första dokumenterade fallet av hiv upptäcktes i slutet av 1970-talet, har blodsmittan 

spridits med hög hastighet. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) uppskattning var det 30 

miljoner människor över hela världen som var smittade av hiv i december 1999. Denna siffra 

hade ökat till 40 miljoner människor i december 2003, uppskattningsvis 14 000 nya hiv-

infektioner varje dag (Smit, 2005). Hiv är en kronisk hanterbar blodsmitta, snarare än ett 

livshotande akut tillstånd. Detta på grund av att det idag finns tillgång till behandling av hiv. 

Medicinska framsteg har inte bara minskat de fysiska symtomen vid hiv, utan även den 

psykiska ohälsan hos drabbade personer (Liu, Canada, Shi & Corrigan, 2012). 

 

Den vanligaste blodsmittan som utvecklar kronisk infektion är dock hepatit B. Det uppskattas 

att ungefär 400 miljoner människor över hela världen har en kronisk infektion med denna 

smitta. Förutom att viruset kan leda till en livslång infektion kan det även leda till levercirros, 

levercancer, leversvikt och till slut döden. Hepatit B kan smitta genom blod och andra 

kroppsvätskor, oskyddat sex, osterila nålar, från mor till barn under förlossning, samt genom 

delning av rakhyvlar och tandborstar (Ma, Shive, Toubbeh, Tan & Wu, 2008). 

 

En annan blodburen smitta är också hepatit C, vilken har blivit en viktig global folkhälsofråga 

på grund av det stora och ökande antalet smittade människor och den tillhörande sjukligheten, 

såsom kronisk leversjukdom och även den tillhörande dödligheten. År 2007 hade ungefär 3 % 

av världens befolkning hepatit C och den ökande förekomsten av smittan ställer extra krav på 

sjukvården (Richmond, Dunning & Desmond, 2007).  Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och 

Daly (2011a) beskrev att hepatit C har kallats för en tyst infektion, eftersom sjukdomen har ett 

långsamt förlopp och det kan finnas miljontals människor som är smittade utan att veta om 

det. Det kan dröja mellan 15 till 150 dagar innan smittan ger några symtom och de flesta av 

fallen är helt symtomfria. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om hepatit C och om 

sin roll i förebyggandet av smittan.  

 

Välimäki, Suominen och Peate skrev i sin studie från 1998 att aids har blivit ett av de största 

hälsoproblemen i världen. Hiv- och aidsrelaterad ohälsa är den tionde största orsaken till 

förlorade levnadsår. I och med uppkomsten av aids i början av 1980-talet, skrev Wicker, 

Ludwig, Gottschalk och Rabenau (2008) att det uppstod en oro bland sjuksköterskorna vad 

gäller smittrisken för blodsmittor från infekterade patienter till dem själva. De påvisade också 

att nålstickskador var en av de största riskfaktorerna för överföring av hiv, hepatit B och 



 
 

4 
 

hepatit C inom vården, samt att sjuksköterskan är sårbar i sitt yrkesutövande för att bli 

drabbad av smittsamma virusinfektioner. Park et al. (2008) skriver att eftersom perkutana 

skador av nålar eller andra vassa instrument är förknippade med risk för yrkesmässig 

överföring av blodsmitta, är det viktigt med korrekt hantering och kassering av vassa redskap 

för att minimera risken för stick- och skärskador. De fann även ett samband mellan en hög 

incidens av stickskador och sjuksköterskans sätt att hantera vassa föremål, då hon eller han 

sätter tillbaka korken på använda nålar. 

 

Risken för att sjuksköterskor i sitt arbete blir smittade av hiv har visat sig vara väldigt liten, 

men däremot tycks de vara oroliga över arbetsgivarens reaktion om en sådan exponering 

uppstår, eftersom det finns sjuksköterskor som har blivit uppsagda, förflyttade eller blivit 

tvingade att i förtid lämna vårdyrket. Störst oro bland sjuksköterskorna som hade blivit 

smittade var det bristande stödet från vänner och familj, risken att förlora arbetet, samt att den 

incident som skett ska påverka framtida förmåner (Meisenhelder, 1998).  

 

Kirkevold (2000, ss. 130-131) tolkar Joyce Travelbees omvårdnadsteori, vilken lägger fokus 

på de mellanmänskliga aspekterna i omvårdnaden. Denna omvårdnadsteori tar starkt avstånd 

från en generaliserande människosyn samt begreppen patient och sjuksköterska. Dessa 

begrepp förkastas då de ses som generaliserade definitioner, vilket gör att individuella särdrag 

går förlorade och bara de gemensamma dragen betonas. Vid användning av dessa två begrepp 

så anses det, inom denna omvårdnadsteori, att individen får en ”etikett” som sedan leder till 

att denne förvandlas till en viss stereotyp. För att förstå vad omvårdnad innebär hävdar 

Travelbee att det måste finnas en förståelse för vad som sker mellan sjuksköterskan och 

patienten, hur detta samspel kan upplevas samt vilka konsekvenser som kan uppstå och som 

sedan har en påverkan på patienternas tillstånd. 

 

Hess och Thibault (2009) beskriver Darwins definition av attityd som något yttre eller ett 

beteende som kan iakttas. Han menade att en attityd kan uttryckas med hjälp av bland annat 

gester, miner och läten. De beskrev också att begreppet attityd kan definieras som något inre 

eller mentalt, något som inte är iakttagbart. Det kan också användas för att beteckna något 

som, genom tidigare erfarenheter, påverkar en individs handlande och som kommer till 

uttryck då en person är för eller emot något. Då en individ uttrycker en attityd i ord eller 

handling så bidrar detta till att andra skapar sig en bild av denne som person. Attityder 

varierar i betydelse, men också i styrka, från starkt positiva till starkt negativa. Fördomar är 
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exempel på negativa attityder och dessa formas vanligtvis efter egenskaper hos människor, till 

exempel vilket kön denne har. Fördomar leder ofta till diskriminerande handlingar mot dem 

som de riktas mot. 

 

Sjuksköterskor är mer än någon annan sjukvårdpersonal, allt mer involverade i vården av 

patienter med blodsmitta. Det sätt som sjuksköterskor vårdar denna patientgrupp på, kan 

påverkas genom deras attityder till blodsmitta. Negativa attityder mot människor med 

blodsmitta kan påverka kvaliteten av patientvården negativt, som exempelvis att 

sjuksköterskor vägrar att ta hand om dessa patienter (Wissen & Woodman, 1994). Eftersom 

sjuksköterskor har blivit allt mer involverade i vården av blodsmittade patienter, har det 

därför blivit ännu viktigare att undersöka sjuksköterskornas attityder till att vårda denna 

patientgrupp. Detta för att bästa möjliga vård ska kunna ges till dem, på ett rättvist, 

respektfullt och värdigt sätt. På grund av att blodsmittor har ökat kraftigt under de senast åren, 

och att detta har medfört ett extra stort krav på sjukvården, är problemområdet centralt att 

studera ur ett omvårdnadsperspektiv, och därför har denna litteraturöversikt utförts. I denna 

litteraturöversikt definieras termerna hiv, aids, hepatit B och hepatit C som blodsmittor, och 

termen barnmorskor definieras som sjuksköterskor.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom litteraturöversikt belysa sjuksköterskors attityder till att 

vårda patienter med blodsmitta. 

Frågeställning 
• Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans attityder? 

Metod     

Den metod som valts att tillämpa är en litteraturöversikt. Detta innebär att det har sökts 

vetenskapliga artiklar inom valt område, att dessa granskats kritiskt och sedan sammanställts 

till ett resultat. Litteratursökningar har gjorts i databasen PubMed. Två sökningar gjordes i 

fritext där följande termer valdes: hiv, hepatitis, attitude och nurses, och som sedan 

kombinerades enligt tabell I. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att undvika artiklar som inte ansågs relevanta och studier med svagt innehåll, samt för att 

underlätta urvalet, inrättades inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var 
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sjuksköterskor som vårdar, eller har vårdat, patienter med blodsmitta samt attityder i 

förhållande till denna patientgrupp. Vid sökning i databasen var inklusionskriterierna att 

artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste fem åren, samt att fulltext skulle finnas 

tillgängligt. Alla artiklar som efter kvalitetsgranskningen bedömdes som låga (III), samt 

review artiklar, exkluderades. Förutom dessa kriterier så skulle alla artiklar från databasen 

vara peer rewieved. De artiklar som inte uppnådde ovanstående krav exkluderades. Både 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i litteraturöversikten. 

 

Urval och granskning 

Urvalet av artiklar gjordes genom att först lästes artiklarnas titlar, därefter lästes abstrakten 

och utefter dessa valdes slutligen 29 artiklar som ansågs kunna besvara syftet, som sedan 

lästes i sin helhet. Dessa 29 artiklar granskades med hjälp av en granskningsmall inspirerad av 

Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999) (bilaga I). Utifrån denna 

granskningsmall har artiklarna bedömts utifrån kvalitet, som antingen hög (I), medel (II) eller 

låg (III). Närmare information om kvaliteten på artiklarna finns i bilaga II. När kvaliteten på 

de kvantitativa artiklarna bedömdes, valdes vissa kriterier i granskningsmallen ut för att 

artikelns kvalitet skulle räknas som hög, medel eller låg. Kriterierna för hög kvalitet, var 

bland annat att ett etiskt resonemang fanns beskrivet, samt att mätinstrumentet alternativt 

mätinstrumenten beskrevs vara tillförlitliga. Om något av dessa kriterier inte uppfylldes, 

bedömdes artikeln som medel alternativt låg, beroende på antal uppfyllda kriterier. Efter 

granskning och kvalitetsbedömning valdes 16 artiklar att ingå i studien, se tabell I.   
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Tabell I. Översikt av litteratursökningar.  
Datum 

för 

sökning 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

130128 PubMed Full text, 5 år hiv 

AND 

attitude 

AND 

nurses 

134 37 22 12 

130213 PubMed Full text, 5 år hepatitis 

AND 

attitude 

AND 

nurses 

34 10 7 4 

Urval 1 innefattar antal valda artiklar efter lästa titlar, urval 2 innefattar antal valda artiklar 

efter lästa abstrakt, urval 3 innefattar antal inkluderade artiklar efter granskning och 

kvalitetsbedömning. 

 

Analys 
 
De 16 valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna, för att få en känsla 

för innehållet och sammanhanget. Därefter söktes och identifierades likheter respektive 

skillnader i studiernas resultat, som var relevanta för litteraturöversiktens syfte. Materialet 

sorterades utifrån dessa identifieringar, för att finna mönster som sedan fördelades under 

adekvata huvudkategorier och subkategorier. Denna artikelanalys utformades efter Friberg 

(2012, ss. 140-141). 

Etiska överväganden 
Föreliggande litteraturstudie bygger på tidigare forskning inom valt område. Enligt Forsberg 

och Wengström, (2008, s. 77) bör etiska överväganden vara med i en systematisk 

litteraturstudie. De betonar även att inom forskning får inte fusk och ohederlighet förekomma. 

Det har därför strävats efter att materialet som använts i föreliggande litteraturöversikt ska ha 

forskningsetiska överväganden och blivit godkända av etisk kommitté. Fakta som svarar mot 

det valda syftet har varken förvrängts eller uteslutits, oavsett om det har framstått på ett 

positivt eller negativt sätt. 
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Resultat 

Litteraturöversikten resulterade i 16 vetenskapliga artiklar varav 14 var kvantitativa, en var 

kvalitativ och en var av mixad metod. Resultatet redovisas utifrån de två huvudkategorier som 

framkom vid analysen: Attityder till att vårda och faktorer som påverkar attityden. 

Subkategorier till den första huvudkategorin var: Positiva och negativa, och subkategorierna 

till den andra huvudrubriken var: Smittväg, kunskap, kön, yrkeserfarenhet och ålder samt 

rädsla. 

Attityder till att vårda 

Positiva 

I studier har det framkommit att sjuksköterskor generellt sett har en positiv attityd till 

blodsmittade patienter (Suominen et al., 2010, Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & Daly, 

2011b, Harling Salyer, Walusimbi & Fitzpatrick, 2008, Schaan et al., 2012, Aghamolaei, 

Tavafian, Hasani & Zare, 2009, Li, Yinglan, Kai & Ying, 2011). I en studie gjord bland 

sjuksköterskor i Sydafrika av Delobelle et al. (2009) visade det sig att attityderna för det 

mesta är positiva, vilket enligt studien tyder på att det finns en hög grad av empati för 

patienter med blodsmitta. Dessa sjuksköterskors attityder präglas främst av empati, respekt 

och värdighet och deras argument är att det inte finns någon människa som frivilligt vill bli 

smittad av blodsmitta. 

 

Suominen et al. (2010) påvisade att viljan att vårda patienter med blodsmitta har ett starkt 

samband med sjuksköterskornas attityder till blodsmittor. Viljan att vårda undersöktes bland 

sjuksköterskor, i en studie av Välimäki et al. (2008), där det framkom att det finns en generell 

vilja att vårda patienter med blodburen smitta. Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i 

en studie på Irland (Frazer el al., 2011b) är också villiga att vårda blodsmittade patienter, 

oavsett hur dessa har blivit drabbade av smittan. Även majoriteten av sjuksköterskorna i en 

studie gjord i Belize (Andrewin & Chien, 2008) anser sig vara bekväma med att ge vård till 

denna patientgrupp.  

 

Nästan alla sjuksköterskor i Li et al. (2011) studie tycker att det är viktigt att vårda patienter 

med blodsmitta ödmjukt, att dessa har rätt till samma vårdkvalitet som vilken annan patient 

som helst, samt att de ska behandlas med samma respekt som alla andra patienter. En 

övervägande del av sjuksköterskorna medger att de gör allt de kan för att ge bästa möjliga 
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vård till blodsmittade patienter. Även majoriteten av sjuksköterskorna i en studie av Frazer et 

al. (2011b) har samma synsätt, gällande lika respekt för alla patienter, då de anser att de ger 

samma vårdkvalitet till patienter med blodsmitta som till patienter utan. Även bland 

sjuksköterskorna i Delobelle et al. (2009) studie är också synen på respekt densamma för alla 

patienter, då det endast är 1 % av alla 137 deltagande sjuksköterskor som tycker att patienter 

med blodsmitta inte ska behandlas med samma respekt som patienter utan blodsmitta. I en 

studie av Kagan et al. (2009) visade det sig att hälften av sjuksköterskorna anser att alla 

patienter som kommer till sjukhuset eller till en avdelning, ska behandlas som om de bär på en 

blodsmitta. 

Negativa 

Flertalet deltagande sjuksköterskor i studier gjorda av Akgun Kostak, Unsar, Kurt och Erol 

(2012) och Joukar, Mansour- Ghanaei, Soati och Meskinkhoda (2012) visade negativa 

attityder till patienter med blodsmitta och till skillnad från ovanstående resultat är inte alla 

sjuksköterskor i Suominen et al. (2010) studie villiga att vårda blodsmittade patienter. 

Inte heller sjuksköterskorna i Välimäki et al. (2008) studie är villiga att vårda patienter med 

blodsmitta, framförallt inte under badning eller då kräkning och avföring är inblandat.  I 

Harling Sayler et al. (2008) studie framkom även där att sjuksköterskorna visar negativa 

attityder till blodsmittade patienter, vid vården av dem. I Akgun Kostak et al. (2012) studie är 

det dubbelt så många sjuksköterskor som har negativa attityder till att vårda blodsmittade 

patienter, än de som visar positiva attityder till detta. Dessa negativa attityder leder till, enligt 

studien, att de visar motstånd till att vårda denna patientgrupp. Lin et al. (2012) gjorde en 

undersökning på empatinivåerna hos all sjukvårdspersonal som deltog i studien och det 

framkommer att sjuksköterskor är de som undviker blodsmittade patienter mest. Det 

konstaterades även att sjuksköterskornas förmåga att visa empati, hade en stark koppling till 

att de inte undviker blodsmittade patienter.  

Faktorer som påverkar attityden 

Smittväg 

Suominen et al. (2010) påvisade i sin studie att det finns flera faktorer som kan förknippas 

med sjuksköterskornas attityder till blodsmittade patienter, bland annat deras syn på 

människor med en homosexuell läggning. Sjuksköterskorna i Lin, Li, Wan, Wu och Yan 

(2012) studie anser att blodsmittade patienter med homosexuell läggning ska vårdas med 

samma respekt som patienter med heterosexuell läggning. Det påvisades också i studien att 

sjuksköterskornas attityder till blodsmittade patienter varierar beroende på hur patienten har 
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fått den smittsamma infektionen. Andrewien & Chien (2008) visade att fler sjuksköterskor 

visar mindre sympati för patienter som fått blodsmitta via ett intravenöst drogmissbruk än för 

de som fått den via blodtransfusioner, och Li et al. (2011) och Joukar et al. (2012) påvisade att 

fler sjuksköterskor visar mindre sympati för patienter som fått blodsmitta via sexuellt 

umgänge än via blodtransfusioner. Li et al. (2011) och Joukar et al. (2012) belyste också att 

flertalet sjuksköterskor anser att patienter som har fått blodsmitta via blodtransfusioner ska 

vårdas på ett bättre sätt, än de patienter som har blivit smittade via ett intravenöst 

drogmissbruk, samt att de drogmissbrukande patienterna förtjänar att de har blivit drabbade. I 

dessa studier framkom även att sjuksköterskorna anser att patienter med blodsmitta har sig 

själva att skylla. 

Kunskap 

Kunskap är en faktor som bland sjuksköterskor har visat sig påverka attityder till att vårda 

patienter med blodsmitta, enligt en studie av Bianco, Bova, Nobile, Pileggi och Pavia (2013). 

Denna studie, som är i enlighet med Souminen et al. (2010) studie, visade att en sjuksköterska 

med mer kunskap, har en mer positiv attityd till blodsmittade patienter. Frazer et al. (2011b) 

påvisade också i sin studie att sjuksköterskorna som anser sig själva vara välinformerade om 

olika blodsmittor, har en mer positiv attityd till att vårda blodsmittade patienter. Schaan et al. 

(2012) och Harling Sayler et al. (2008) fann även de i sina studier att det finns ett positivt 

samband mellan sjuksköterskornas kunskaper och attityder, där mer kunskap ger mer positiva 

attityder. Li et al. (2011) instämmer med detta och de visar också att kunskapen om 

smittspridning påverkar i vilken grad sjuksköterskorna undviker att vårda blodsmittade 

patienter. Bland den kunskap som sjuksköterskorna i denna studie har om olika blodsmittor, 

har deras föreställningar om aktiviteter som inte kan sprida smitta stor betydelse för deras 

attityd till blodsmittade patienter. Exempel på sådana aktiviteter är att äta på restaurang där 

personalen bär på blodburna patogener, att använda offentliga toaletter, att bli hostad eller 

nyst på, samt att kyssas och utbyta saliv med en smittad person. 

Kön 

I en studie gjord bland kvinnliga sjuksköterskor i Sydafrika (Sofolahan, Airhihenbuwa, 

Makofane & Mashaba, 2010) framkom att de visade mer sympati mot kvinnliga patienter som 

bar på blodsmitta, än mot manliga. Sjuksköterskorna i studien uttrycker att deras attityder 

präglas av tron på att män bär ansvaret för smittspridningen av blodsmittorna, samt att de är 

medvetna bärare av viruset. Dessa sjuksköterskor erkänner även att de vårdar kvinnliga 

patienter bättre, eftersom de kan känna mer empati och sympati med dessa patienter. Ett 

argument till detta, enligt sjuksköteskorna, är att de vid möte med en kvinnlig patient med 
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blodburna patogener, kan identifiera sig med henne som hustru och mor. Trots att det 

framkom att sjuksköterskornas emotionella empati blir starkare då patienten med blodburen 

smitta är av kvinnligt kön, var de medvetna om att de ska vårda alla patienter på samma sätt. 

 

I en studie av Joukar et al. (2012) visade det sig att manliga sjuksköterskor över 40 år, vilka 

har arbetat inom vården i mer än 10 år, oftare visar en mer positiv attityd till att vårda 

patienter med blodsmitta än vad kvinnliga sjuksköterskor gör. Andewin och Chien (2008) 

visade att manliga sjuksköterskor inte heller är lika dömande mot blodsmittade patienter som 

kvinnliga sjuksköterskor. Lin et al. (2012) kom fram till att kvinnliga sjuksköterskor har 

högre empatinivåer än manliga, dock ingen större skillnad, men trots detta så undviker 

kvinnliga sjuksköterskor blodsmittade patienter oftare än vad manliga sjuksköterskor gör. 

Resultatet i Aghamolaei et al. (2009) studie indikerade att kvinnor har mer negativa attityder 

till patienter med blodsmitta, att de är mer rädda för att bli smittade och att de har mindre vilja 

att vårda dessa patienter, vilket enligt studien innebär att männen i studien är mer villiga att 

vårda patienterna. 

Yrkeserfarenhet och ålder 

Akgun Kostak et al. (2012) påvisade att sjuksköterskornas attityder till att vårda blodsmittade 

patienter påverkas av faktorer som exempelvis ålder och yrkeserfarenhet och Suominen et al. 

(2010) kom fram till att sjuksköterskornas attityder påverkas av om de har tidigare 

erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. Schaan et al. (2012) visade att 

sjuksköterskornas attityd är starkt förknippad med ålder och antal år inom vården, då de som 

är äldre och har mer yrkeserfarenhet, har en mer positiv attityd till blodsmittade patienter. 

Delobelle et al. (2009) visade däremot i sin studie att sjuksköterskornas attityder inte är 

förknippade med varken ålder eller hur ofta hon eller han har vårdat patienter med blodsmitta. 

 

I en studie av Lin et al. (2012) framkom att ju äldre sjuksköterskorna är och ju längre 

yrkeserfarenhet de har, desto mer rädsla har de för att bli smittade. Därmed har de även sämre 

attityder till de patienter som bär på blodsmitta. Harling Sayler et al. (2008) fann att de 

sjuksköterskor som har mer erfarenhet av patienter som lever med blodsmitta, visar mindre 

rädsla för att bli smittade, har mer kunskap om blodsmittor, samt även en mer positiv attityd 

till att vårda dessa patienter. Chen och Han (2012) påvisade också att mer erfarna 

sjuksköterskor upplever mindre rädsla för att bli smittade av blodburna virus, än vad 

nyutexaminerade sjuksköterskor gör. Lin et al. (2012) kom fram till att de sjuksköterskor som 
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har arbetat inom vården i 20 år eller mindre, visar mer empatiska attityder till patienter med 

blodsmitta. Detta leder till att dessa sjuksköterskor mer sällan undviker blodsmittade 

patienter, än de sjuksköterskor som har arbetat inom vården i mer än 20 år.  

 

I Lin et al. (2012) studie visade det sig att de sjuksköterskor i åldrarna 31-40 år har mer 

empatiska attityder till blodsmittade patienter, till skillnad från de sjuksköterskor som är yngre 

än 30 år, vilka är de sjuksköterskor som främst undviker kontakt med patienter med 

blodsmitta. I en annan studie, gjord av Frazer et al. (2011b), påvisades att sjuksköterskor 

mellan 25-45 år har en mer positiv attityd till vården av blodsmittade patienter, än vad de 

sjuksköterskor som är yngre eller äldre har. Samma sak visade även Aghamolaei et al. (2009), 

då de sjuksköterskor som är under 25 år har mer negativa attityder till blodsmittade patienter, 

och därmed är mindre villiga att vårda denna patientgrupp. Li et al. (2011) kom däremot fram 

till att sjuksköterskor som är under 25 år har en mer positiv attityd till dessa patienter, än de 

sjuksköterskor som är äldre. 

Rädsla 

I studier av Akgun Kostak, et al. (2012), Delobelle et al. (2009) och Bianco et al. (2013) 

framkom att många sjuksköterskor bär på rädsla för att bli smittade av blodsmitta under 

vårdarbete med en patient. I Chen och Han (2012) studie visade det sig att de sjuksköterskor 

som är mer rädda för att bli smittade, även har mer negativa attityder till blodsmittade 

patienter. Frazer et al. (2011b) däremot, fann i sin studie att det inte alls finns någon större 

rädsla bland sjuksköterskorna för att bli smittade av blodburna patogener. Trots detta så 

använder över hälften av dessa sjuksköterskor extra skyddsåtgärder, som exempelvis dubbla 

handskar, när de vårdar patienter med smittsamt virus i blodet. Joukar et al (2012) kom fram 

till att det finns sjuksköterskor som vill använda extra skyddsåtgärder när de vet att de ska 

möta en patient som bär på blodsmitta, och majoriteten av dessa sjuksköterskor använder även 

dubbla handskar när de behandlar en blödande patient med känd blodsmitta. 

 

I Aghamolaei et al. (2009) studie konstaterades att det finns vissa negativa attityder gällande 

omvårdnaden av blodsmittade patienter, och att den huvudsakliga orsaken till detta är rädsla 

för att bli smittad. En del sjuksköterskor är rädda för att bli smittade vid blotta tanken på att 

vårda en blodsmittad patient. Harling Sayler et al. (2008) presenterade i sin studie ett antal 

faktorer som påverkar sjuksköterskornas attityder, som bland annat att sjuksköterskorna vet 

att blodsmitta kan ha en dödlig utgång, samt rädslan för att bli smittad. Dessa attityder 

påverkar i sin tur vården av patienter med blodsmitta. 
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Diskussion      
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda patienter 

med blodsmitta. Resultatet presenterade att det generellt sett finns positiva attityder bland 

sjuksköterskor till att vårda blodsmittade patienter, men trots detta visade resultatet att det 

finns sjuksköterskor som har negativa attityder till detta. De negativa attityderna beror till stor 

del på hur patienten har fått sin smitta. Vidare framkom det att det finns ett flertal faktorer 

som påverkar sjuksköterskans attityder 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det finns en generell vilja att vårda patienter med blodsmitta, samt att det 

finns ett starkt samband mellan sjuksköterskans vilja att vårda och sjuksköterskans attityder. 

Resultatet visade dock att det finns sjuksköterskor som inte är villiga att vårda patienter med 

blodsmitta under aktiviteter som exempelvis badning eller då kräkning och avföring är 

inblandat. Resultatet kan tolkas som att sjuksköterskan har okunskap om icke-smittsamma 

aktiviteter och smittvägar, då rädsla finns till dessa. Det anses vara väldigt självklart att om 

sjuksköterskan från början har en negativ attityd till denna patientgrupp, på grund av 

exempelvis okunskap, rädsla, fördomar samt brist på empati och sympati, så finns det heller 

ingen vilja att vårda en blodsmittad patient. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskor som 

arbetar med blodsmittade patienter accepterar patienterna som de är och inte dömer dem 

utifrån exempelvis sexualitet. Det är viktigt att vara öppensinnad till alla patienter och sträva 

efter att ge alla en god vård, oavsett bakomliggande historia. Detta styrks av McCann (1997) 

som visade att om sjuksköterskan ska kunna arbeta med blodsmittade patienter, så måste hon 

eller han ha en icke-dömande attityd och acceptera individerna som de är, vilket inkluderar att 

inte döma människor på grund av skillnader i till exempel sexualitet och livsstil. McCann kom 

även fram till att viljan att vårda är starkt förknippad med om sjuksköterskan tidigare har 

vårdat en patient med blodsmitta, samt att tidigare erfarenheter påverkar attityden i positiv 

riktning och att sjuksköterskan blir mer öppensinnad mot patienter med blodsmitta. 

 

Resultatet visade även att sjuksköterskor tycker att det är viktigt med en ödmjuk vård till 

blodsmittade patienter, samt att dessa ska ha rätt till samma vårdkvalitet och behandlas med 

samma respekt som alla andra patienter. De positiva attityderna till blodsmittade patienter 

som framkommer i resultatet, tolkas vara av stor betydelse för vården av dem. I en tidigare 

studie av Kermode, Holmes, Langkham, Thomas & Gifford (2005) framkom att positiva 

attityder bland sjuksköterskor till patienter med blodsmitta, har en vital roll i preventionen och 
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behandlingen av dessa smittor. Ding et al. (2005) belyste att attityderna till patienter med 

blodsmitta påverkar den vård som sjuksköterskan ger.  

 
Resultatet i denna litteraturöversikt visade att om patienter exempelvis har fått blodsmitta via 

sexuellt umgänge eller via ett intravenöst drogmissbruk, är attityderna mer negativa till dessa, 

än till patienter som har blivit smittade genom en blodtransfusion. Sjuksköterskans attityder 

påverkades också av synen på personer med homosexuell läggning. Detta resultat tolkas som 

att det finns fördomar och förutfattade meningar bland sjuksköterskor mot patienter som fått 

blodsmitta via samlag, via ett intravenöst drogmissbruk eller till de patienter som är 

homosexuella, samt att diskriminering av blodsmittade patienter existerar. Detta kan bero på 

bristande kunskap hos sjuksköterskor kring blodsmitta, och på grund av denna existerande 

diskriminering bör ansträngningar göras för att förändra och förbättra sjuksköterskornas 

attityder till att vårda denna patientgrupp. Hess och Thibault (2009) beskrev att en fördom är 

ett exempel på en negativ attityd, vilken utvecklas efter egenskaper hos individer, samt att 

fördomar ofta leder till diskriminerande handlingar. Olikheterna som framkommer bland 

sjuksköterskornas attityder tolkas även som att de kan bero på kulturella skillnader, vilket 

Adebajo, Bamgbala & Oyediran (2003) visade i sin studie gjord i Nigeria, där homosexualitet 

inte är kulturellt accepterat. De beskriver även att samhället i Nigeria förkastar vissa sociala 

grupper som bland annat homosexuella och injektionsmissbrukare, och det ses som skamligt 

att leva med blodsmitta.  

 

Vidare tolkning av resultatet i denna litteraturöversikt är att fördomar troligtvis påverkar 

vården av patienten på ett negativt sätt, och detta anses inte vara rättvist och respektfullt. 

Vården av blodsmittade patienter ska inte utformas efter sjuksköterskans bakomliggande 

fördomar, utan ska utformas efter patientens behov av vård, oavsett smittväg. Sjuksköterskan 

bör alltså lägga sina personliga åsikter åt sidan för att vården ska bli så optimal som möjligt. 

Detta styrks av det som framkommer i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), att målet med 

all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

 

En annan förbättring som anses kunna göras för att främja den goda omvårdnaden är att 

sjuksköterskan bör ha en mer öppen syn till blodsmittade patienter. Då en patient har blivit 

drabbad av blodsmitta via samlag exempelvis, behöver detta inte bero på ansvarslöshet då 

anledningen kan vara ett sexuellt utnyttjande eller ett förhållande med en blodsmittad person. 

Det som vill framhävas med detta är att det kan finnas flera aspekter till varför patienten har 
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blivit smittad på den väg som hon eller han blivit, och att sjuksköterskan måste ta hänsyn till 

detta innan hon eller han dömer patienten utifrån smittvägen. Varje blodsmittad patient bör bli 

behandlad med samma respekt oavsett smittväg eller livsstil, vilket styrks av hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) som säger att vården skall ges med respekt och lika värde till alla. 

Dessutom är alla människor olika, och därför upplevs även sjukdom och lidande på olika sätt. 

Detta innebär att sjuksköterskan måste vårda varje patient utefter dess individuella behov. 

Sjuksköterskan bör även hjälpa patienten att finna mening i upplevelsen av att leva med 

blodsmitta, vilket styrks av Joyce Travelbees omvårdnadsteori om de mellanmänskliga 

aspekterna (Kirkevold, 2000, s.140). 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kunskap är en faktor som påverkar attityden till 

vården av blodsmittade patienter, att ju mer kunskap sjuksköterskorna erhåller, desto mer 

positiva attityder har de. Det framkom även att kunskapen påverkar i vilken grad 

sjuksköterskor undviker blodsmittade patienter, samt att det finns okunskap om olika 

aktiviteter som sjuksköterskorna tror kan sprida blodsmitta, men som egentligen inte kan det. 

Detta i sin tur, påverkar deras attityder till att vårda blodsmittade patienter på ett negativt sätt. 

Då det tolkas att sjuksköterskors kunskaper om blodsmittor är relaterade till den vård som 

patienten kommer att erhålla, så bör större ansträngningar göras för att klarlägga och 

eliminera sjuksköterskors missuppfattningar om bland annat icke-smittsamma aktiviteter. För 

att öka sjuksköterskornas kunskapsnivåer bör relevanta utbildningskurser erbjudas, vilket kan 

vara till stor hjälp för sjuksköterskornas attityder. En ökad kunskap anses kunna förhindra att 

sjuksköterskan känner motstånd till att vårda patienter med blodsmitta. Utifrån resultatet 

anses det finnas ett behov av mer utbildning inom ämnet för att sjuksköterskor ska få 

grundläggande kunskaper om främst smittvägar och skyddsåtgärder. Detta för att främja den 

goda vården som patienter som lever med blodsmitta förtjänar, precis som andra 

patientgrupper. Richmond et al. (2007) beskrev att bristande kunskap kan hindra 

sjuksköterskor från att ge god vård till blodsmittade patienter och att det för övrigt kan ha en 

negativ inverkan på patienter med blodsmitta, samt att sjuksköterskor med goda kunskaper 

även har en mer positiv attityd. 

 

I resultatet framkom det att det finns många sjuksköterskor som har en rädsla för att bli 

smittade av blodburna virus och att dessa sjuksköterskor använder sig av extra skyddsåtgärder 

vid kontakt med blodsmittade patienter, som exempelvis dubbla handskar. På grund av detta 

resultat anses det vara viktigt att något görs åt detta problem, eftersom extra skyddsåtgärder 
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kan uppfattas som kränkande av patienten. Om samma skyddsrutiner följs vid mötet av 

samtliga patienter anses risken minska för att patienten känner sig kränkt. Patienten kan även 

uppleva en otrygghet till att sjuksköterskan utför en god och säker vård om hon eller han 

använder sig av extra skyddsåtgärder, och det är därför viktigt att sjuksköterskan inte utstrålar 

denna osäkerhet och rädsla till att vårda patienten. Det framkommer i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) att en god vård ska tillgodose patientens behov av trygghet och 

säkerhet, samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Det är dessutom viktigt att sjuksköterskan hela tiden tänker på den mellanmänskliga 

relationen i vården av patienter med blodsmitta, oavsett om sjuksköterskan är rädd för bli 

smittad eller inte. Finns en rädsla hos sjuksköterskan anses det kunna påverka en god 

mellanmänsklig relation, mellan henne eller honom och patienten, vilket i sin tur påverkar 

möjligheten att främja god omvårdnad. Dessa mellanmänskliga aspekter belyser Kirkevold 

(2000, s. 130), som har tolkat Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

 

Sjuksköterskan bör vara medveten om att det inte bara är patienter med känd blodsmitta som 

kan föra smittan vidare, utan att alla patienter kan bära på en blodsmitta. Därmed bör 

sjuksköterskan behandla alla patienter på samma sätt, med samma skyddsåtgärder vid basal 

omvårdad. Resultatet, att rädsla leder till att sjuksköteterskan väljer att använda extra 

skyddsåtgärder, kan troligen påverkas av kulturella skillnader. Ehlers (2006) belyser i sin 

studie utförd bland sjuksköterskor i olika Afrikanska länder, att de sällan använder adekvata 

skyddsåtgärder vid vård av blodsmittade patienter. Park et al. (2008) visar att det kan finnas 

brister i kunskapen kring korrekt hantering och kassering av vassa föremål, vilket anses kan 

göra att sjuksköterskan blir rädd för att sticka sig och därmed bli smittad. Park et al. (2008) 

beskriver också att vassa instrument är förknippade med en yrkesmässig överföring av 

blodsmitta och att det därför är viktigt att dessa föremål hanteras på ett korrekt sätt, för att 

undvika stick- eller skärsår. 

 

Till sist visade resultatet i denna litteraturöversikt att de sjuksköterskor som är mer rädda för 

att bli smittade av blodsmitta, även har en mer negativ attityd till att vårda blodsmittade 

patienter. Då resultatet har tolkats, ses detta som ett problem då det påverkar omvårdnaden av 

blodsmittade patienter på ett negativt sätt. Dessutom kan det finnas en rädsla hos 

sjuksköterskan för vad som kommer att hända om hon eller han skulle drabbas av blodsmitta. 

Denna rädsla behöver inte bero på den fysiska påverkar som blodsmitta kan ge, utan den kan 

bero på en oro för hur omgivningen skulle reagera på detta och hur det sociala livet, med 
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vänner och arbete, skulle påverkas. Meisenhelder (1998) belyste att det finns en stor oro bland 

sjuksköterskor över hur arbetsgivaren kommer reagera på om de blivit smittade. Det visade 

sig att sjuksköterskorna är rädda för att förlora arbetet och de tror även att de inte skulle få 

tillräckligt stöd från sina anhöriga. 

 

De mellanmänskliga aspekterna är av stor vikt i omvårdnaden av patienter, vilket 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee lägger stor vikt på. Hon tar även avstånd från en 

generaliserande människosyn och menar att det måste finnas en förståelse för vad som sker 

mellan sjuksköterskan och patienten, samt vilka konsekvenser som kan uppstå och som sedan 

påverkar patientens tillstånd (Kirkevold, 2000, s. 130). I det här sammanhanget ses detta som 

en väldig viktig och väsentlig del i vården av blodsmittade patienter. Sjuksköterskan bör tänka 

på hur samspelet ser ut mellan henne eller honom och patienten samt vilka negativa 

konsekvenser som kan uppstå om detta samspel är dåligt. Det är viktigt att inte generalisera 

alla blodsmittade patienter, eftersom varje individ har rätt till samma respekt och lika vård 

oavsett bakomliggande historia. Dessutom kan denna generalisering påverka vården i en 

negativ riktning. För att kunna främja en god omvårdnad bör sjuksköterskan ha de 

mellanmänskliga aspekterna i åtanke vid omvårdnaden av en blodsmittad patient. 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt, vilket innebar att det valda syftet och de valda 

frågeställningarna skulle besvaras med hjälp av stöd från tidigare publicerade vetenskapliga 

artiklar. Denna metod har påverkat föreliggande studie på ett positivt sätt eftersom de 

inkluderade artiklarna var från olika delar av världen, vilket gjorde att fakta om 

sjuksköterskans attityder inte blev centrerat till ett land, som det hade blivit om en empirisk 

metod hade valts. Däremot hade en empirisk studie med personliga intervjuer med 

sjuksköterskor kunnat ge mer djup till resultatet om varför attityderna är som de är.  

Litteraturöversikten inkluderar främst kvantitativa artiklar, då det fanns svårigheter att hitta 

kvalitativa studier som besvarade syftet på ett korrekt sätt. Anledningen till att MeSH-sökning 

inte har gjorts var på grund av att antalet träffar i den valda databasen blev för få, och därför 

har fritextsökningar gjorts. Det fanns en önskan om att finna kvalitativa artiklar under 

urvalsprocessen, för att på det viset få en större förståelse för problemet, men denna 

uppfylldes inte på grund av ovanstående svårigheter. När tillräckligt med fakta ansågs ha 

uppnåtts efter sökning, bedömdes de 16 funna artiklarna som tillräckliga för att kunna besvara 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 
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De inklusions- och exklusionskriterier som utformades utifrån syftet var till stor hjälp vid 

sökandet och urvalet av artiklar. Däremot kan inklusionskriteriet om tidspublicering i 

efterhand ses som ett hinder för att finna ett större antal artiklar, men det fanns en anledning 

till att ovanstående tidsspann valdes och denna anledning var intresset för att finna nutida 

forskning inom det valda ämnet. Det fanns även en strävan efter att finna och välja artiklar 

med ett innehåll av etiskt resonemang men detta lyckades inte då två av de valda artiklarna 

saknade detta. Trots denna svaghet valdes dessa artiklar till resultatet, då de förutom hög 

kvalitet, även innehöll fakta som kompletterade de övriga valda artiklarna, samt att de svarade 

på syftet på ett tillfredsställande sätt. 

 

En styrka med denna studie är att resultatet är pålitligt då de valda artiklarna till stor del kan 

kopplas till varandra och styrker varandra i vissa sammanhang. En svaghet i 

litteraturöversikten är att resultatet främst grundas på kvantitativa studier och att kvalitativa 

studier anses kunna ge mer djup till resultatet. Artiklar med kvantitativ ansats ger mer bredd 

och artiklar med kvalitativ ansats ger mer djup och kan därmed komplettera varandra. Det 

fanns svårigheter med att placera resultatet under olika kategorier då delar av texten passar 

under flera av dem. I de fall faktorerna hade ett samband med attityden och med varandra, 

uppstod även svårigheter under diskussionsavsnittet att hålla kategorierna isär. 

Slutsats 
Attityder till att vårda blodsmittade patienter varierar, de kan vara både positiva och negativa, 

och en bidragande faktor till detta är kunskap. Bristande kunskap visade sig påverka 

attityderna på ett negativt sätt. Rädsla och vilja att vårda denna patientgrupp var också två 

viktiga faktorer som påverkades av den bristande kunskapen. På grund av detta är det av stor 

vikt att redan under sjuksköterskeutbildningen förbereda studenter att hantera blodsmittade 

patienter på ett etiskt och moraliskt korrekt sätt, för att minska de negativa attityderna i 

vården. Vidare ligger det ett eget ansvar hos sjuksköterskan att ständigt uppdatera sina 

kunskaper om blodsmittor. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser varje individ som en potentiell bärare av någon typ av 

blodsmitta. Alla patienter ska behandlas med respekt och lika värde, oavsett vilken smitta 

eller sjukdom de har. På grund av detta behövs mer kunskap hos sjuksköterskan för att främja 

den goda omvårdnaden till blodsmittade patienter. Detta för att få bort fördomar och 



 
 

19 
 

förutfattade meningar om denna patientgrupp. Föreliggande litteraturöversikt visar betydelsen 

av framtida kunskapsutveckling i omvårdnaden inom detta område, för att eliminera negativa 

attityder, samt missuppfattningar om blodsmittor. Därmed bör mer forskning bedrivas för att 

ytterligare klarlägga sjuksköterskans attityder till blodsmittade patienter. Vidare forskning 

behövs också för att finna ytterligare faktorer som kan påverka dessa attityder i en negativ 

riktning, samt för att finna fler anledningar till varför negativa attityder i vården av 

blodsmittade patienter än idag förekommer runt om i världen. Detta för att öka viljan att vårda 

dessa, samt för att främja den goda omvårdnaden till denna patientgrupp. 
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tvärsnittsstudie. Använde sig av 
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sjuksköterskor var rädda för 
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Bedömdes som medel (II) då 
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faktorer. 

En beskrivande kvantitativ 
tvärsnittsstudie. Instrumentet 
var en enkät. 

n = 177 
(n = 9) 

Sjuksköterskor visar lite 
kunskap om HIV och 
otillräcklig kunskap om 
smittöverföring. Många 
sjuksköterskor utsätts för 
nålstick och kroppsvätskor, och 
över hälften av dem är rädda för 
att bli smittade av HIV.  
Det fanns bara en signifikant 
förutsagd variabel som var 
relaterad till upplevd sårbarhet 
av HIV och denna var 
nålsticksupplevelser. Gällande 
attityderna till HIV tyckte 
sjuksköterskorna att det var 
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patienter vid HIV- prevention. 
Färre än hälften 
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smittade patienter skulle sättas i 
karantän.   
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att studieresultatet inte är 
generaliserbart. 

Joukar et al. 
(2012) Iran 

Att studera kunskapsnivåer och 
attityder hos vårdgivare till 
patienter med hepatit C i 
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En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
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frågeformulär som skapats av 
Richmond et al. Likert-skalan 
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attityderna. 

n = 345 
(n =106) 

Kunskapsnivån var hög bland 
vårdgivarna och majoriteten 
visste hur hepatit C kan smitta. 
Majoriteten av deltagarna hade 
en negativ attityd till patienter 
med hepatit C. 

Bedömdes som medel (II) då 
inget etiskt resonemang fanns 
beskrivet samt att 
generaliserbarheten inte finns 
beskriven. 

Lin et al. 
(2012) 
Kina 

Att undersöka vårdgivares 
empatinivåer och dess 
association med undvikelse i 
vården till patienter som lever 
med HIV/AIDS i Kina. 

En tvärsnittsstudie. 
Instrumentet var ett 
frågeformulär. Empati mättes 
med en kort version av 
Jefferson Scale of Physician 
Empathy. 

n = 1760 De som var i åldern 31-40 
visade mer empati än de som 
var i de yngre åldrarna. De med 
högre utbildning hade också 
högre empati. Det visade sig att 
om man som sjukvårdpersonal 
hade en högre empatisk 
inställning till patienten så hade 
det en stark koppling till att man 
inte undviker dessa patienter 
med HIV. 

Bedömdes som medel (II) då 
bortfallet inte är beskrivet 
samt att studieresultatet inte är 
generaliserbart. 
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al. (2012) 
Botswana 

och praxis hos vårdgivare med 
uppgift att ge optimal sexuell 
och reproduktiv vård till HIV-
positiva kvinnor i Botswana. 

Instrumentet som användes 
var KAP-formulär. Allt mättes 
med en Likert-skala. 

(n = 43) och positiv attityder. Det fanns 
ett positivt samband mellan 
kunskapen om sexuell och 
reproduktiv vård och attityderna 
vilket tydde på att ju mer 
kunskap sjuksköterskorna hade 
desto positivare attityd hade de. 
 

att generaliserbarheten inte 
står beskrivet. 

Frazer et al. 
(2011b) 
Irland 

Att mäta attityderna hos 
primärvårdssjuksköterskor till 
människor med hepatit C, 
jämföra attityderna hos olika 
grupper av 
primärvårdssjuksköterskor samt 
att mäta inverkan av 
demografiska egenskaper till 
attityderna gentemot människor 
med hepatit C.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Instrumentet var ett 
frågeformulär. När attityderna 
mättes användes Likert-
skalan. 

n = 981 
(n = 560) 

Det fanns generellt en positiv 
attityd till patienter med hepatit 
C bland sjuksköterskorna. 
Majoriteten av sjuksköterskorna 
var villiga till att ta hand om 
patienter med hepatit C oavsett 
hur de fått smittan. Det fanns 
ingen större rädsla för att bli för 
att bli smittad av viruset men 
många använde extra 
skyddsåtgärder när de 
behandlade patienter med 
hepatit C. 

Bedömdes som hög (I) trots 
att generaliserbarheten inte 
står beskriven. 

Li et al. 
(2011) 
Kina 

Att undersöka de nuvarande 
kunskaperna och attityderna 
mot personer som lever med 
HIV/AIDS hos legitimerade 
sjuksköterskor i Kina samt att 
beskriva relationerna mellan 
sjuksköterskornas kunskap och 
attityder gentemot dessa 
patienter. 

En kohortsstudie. Instrumentet 
var en kunskapsskala 
utvecklad av Jemmott et al. 
och en 5-poängs Likert skala 
(attitydskala, AAS).  

n = 1350 
(n =144) 

De flesta av sjuksköterskorna 
hade bra kunskaper om HIV 
men bristen i denna kunskap var 
att de trodde att vissa aktiviteter 
som inte kan sprida HIV gjorde 
det. När det gällde 
sjuksköterskornas attityder till 
sjukdomen så kunde majoriteten 
av dem sympatisera med de 
patienter som var smittade men 
attityderna hos sjuksköterskorna 
varierade beroende på vilket sätt 
som patienterna hade fått HIV. 
Det fanns ett positivt samband 
mellan kunskapen och 
attityderna hos 
sjuksköterskorna, där kunskapen 
påverkade hur mycket 

Bedömdes som medel (II) 
eftersom förfarandet var dåligt 
beskrivet, de nämnde inget om 
generaliserbarhet samt att det 
var bara kvinnor med i 
studien. 
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sjuksköterskorna undvek 
patienter med HIV. 

Sofolahan et 
al. 
(2010) 
Sydafrika 

Att undersöka hur 
sjuksköterskornas privatliv och 
professionella liv påverkas av 
att vårda patienter med HIV. 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsintervjuer.  

n = 17 
(n = 2) 

Nära relationer med personer 
med HIV i sjuksköterskans 
personliga liv är bra för hennes 
professionella liv eftersom det 
då stärker hennes relationer med 
patienter. Ibland kan möten med 
patienter med HIV sudda ut 
vissa av dessa gränslinjer som 
sjuksköterskorna har dragit för 
att separera deras professionella 
liv från deras privatliv. 

Bedömdes som hög (I). Dock 
var det bara kvinnor i studien. 

Suominen et 
al. 
(2010) 
Finland, 
Estland & 
Lituaen 

Att presentera grundläggande 
data om sjuksköterskors 
kunskap om och attityder till 
patienter med HIV i Finland, 
Estland och Litauen med en 
intervention som bas. 

En kvantitativ tvärsnittstudie. 
Data insamlades genom 
frågeformulärer som var en 
modifierad version av The 
State University of New York 
at Buffalo School of Nursing 
AIDS Study Questionnaire by 
Held. 

n = 833  
(n =152) 

Det fanns en signifikant skillnad 
när det handlar om kunskapen 
mellan de tre olika länderna. De 
deltagare som hade tidigare 
upplevelser med patienter med 
HIV hade mer kunskap likaså de 
som hade en familjemedlem 
eller nära vän med smittan. 
Medelvärdet på attitydskalan 
visade att de flesta 
sjuksköterskorna hade positiv 
attityd.  

Bedömdes som hög (I) trots 
att studieresultatet inte gick att 
generalisera. 

Agahamolaei 
et al. (2009) 
Bandar 
Abbas 

Att undersöka attityderna hos 
vårdgivare gentemot patienter 
med HIV/AIDS i Bandar 
Abbas, söder om Iran. 

En tvärsnittsstudie med en 
kvantitativ ansats. 
Instrumentet var ett 
frågeformulär. Allt mättes 
med en Likert-skala. 

n = 500 
 

De flesta har en positiv attityd. 
Trots detta så visades det att 
fanns vissa negativa attityder 
gällande omvårdnad av 
blodsmittade patienter. Den 
huvudsakliga orsaken till detta 
var rädslan för att bli smittad då 
man vårdar en patient med 
blodsmitta. 

Bedömdes som medel (II) då 
det inte står något om bortfall 
eller generaliserbarhet. 
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Delobelle et 
al. 
(2009) 
Sydafrika 

Att undersöka HIV/AIDS-
relaterad kunskap, attityder, 
praxis och uppfattningar hos 
sjuksköterskor i landsbygden i 
Sydafrika 

En tvärsnittsstudie med en 
mixad metod med 
frågeformulär, fokusgrupper 
och djupintervjuer. 
 

n = 269 
(n=129) 
 

Sjuksköterskans attityd till 
patienter med HIV var 
mestadels positiva. Studien 
visade att det fanns luckor i 
kunskapen om HIV-överföring 
och riskprevention samt en hög 
risk av yrkesmässig 
smittöverföring. 

Bedömdes som hög (I) trots 
att den inte står något om 
generaliserbarhet. 

Kagan et al. 
(2009) Israel 

Att undersöka förhållandet 
mellan sjuksköterskors 
kunskaper till patienter med 
blodsmitta, deras professionella 
förhållningssätt till handtvätt 
och överrensstämmelse med 
allmänna försiktighetsåtgärder 
samt undvikelse av kontakt med 
patienter med blodsmitta.  

En kvantitativ tvärsnittstudie. 
Instrumentet var ett 
frågeformulär utvecklat av 
författarna. 

n=240 
(n = 180) 

Kunskaperna var högst kring 
HIV och lägst kring hepatit C. 
Den övergripande nivån av 
foglighet till handtvätt och 
allmänna försiktighetsåtgärder 
var hög. Majoriteten av 
sjuksköterskorna berättade att 
de undvek patienter med 
blodsmitta. 

Bedömdes som hög (I) trots 
att det inte står någon om 
generaliserbarheten. 

Andrewin et 
al. (2008) 
Belize 

Att undersöka 
stigmatiseringsattityder och 
diskriminering mot patienter 
med HIV/AIDS och fastsälla de 
associerade faktorerna hos 
läkare och sjuksköterskor 
anställda på sjukhus i Belize. 

En kvantitativ studie. 
Instrumentet som användes 
var ett frågeformulär och en 
likert- skala.  

n = 244 
(n = 14) 

Den stigmatiseringsattityd som 
hade högst poäng var att alla 
patienter som kom till sjukhuset 
ska HIV- testas. Utbildning var 
en faktor som påverkade 
stigmatiseringsattityderna. 
Vårdpersonalen diskriminerade 
patienter genom att behandla 
patienter med HIV annorlunda 
till skillnad från patienter utan 
HIV. Diskrimineringsfaktorerna 
var till exempel ålder, år av 
erfarenhet och utbildning.   

Bedömdes som hög (I). 

Harling 
Salyer et al. 
(2008) 
Uganda 

Att undersöka privata 
barnmorskor som arbetar i 
Uganda och att beskriva deras 
basnivåer av kunskap om HIV 
och deras attityder när det 
gäller att vårda patienter med 
HIV. 

En beskrivande 
tvärsnittsstudie med 
kvantitativ ansats. 
Instrumentet var ett 
frågeformulär utformat av 
Eckstein (1987). 

n = 89 
(n =7) 

Det fanns generellt bra 
kunskaper om HIV och det 
fanns även en generell positiv 
attityd. 

Bedömdes som medel (II). 
Studie resultatet var inte 
generaliserbart, inget etiskt 
resonemang fanns beskrivet 
samt att endast en man deltog. 
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Välimäki et 
al. 
(2008) 
Finland, 
Estland & 
Litauen 

Att beskriva och jämföra 
sjuksköterskors vilja att vårda 
patienter med HIV/AIDS och 
faktorer som är associerade 
med detta i dessa tre länder. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Instrumentet var en 
modifierad version av en 
endimensionell skala 
utvecklad av Dubbert et.al 
samt en enkät. 

n = 833 
(n =232) 

Det fanns en generell vilja att 
vårda patienter med HIV. En del 
ville inte hjälpa till under 
badning eller då 
avföring/kräkning var inblandat.  

Bedömdes som hög (I) trots 
att resultatet inte var 
generaliserbart. 

 


