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Abstrakt      
Bakgrund: År 2012 levde 30 miljoner människor världen över med HIV, varav Afrika är 
värst drabbats.  I takt med det ökande antalet HIV smittade i Afrika ökar sjuksköterskornas 
arbetsbelastning. Syfte var att undersöka de afrikanska sjuksköterskors erfarenheter i 
omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS i Afrika. Metod: Litteraturstudie som bygger på 
elvavetenskapliga artiklar som hittades via databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. 
Artiklarna analyserades och resulterade i två övergripande teman och fyra underteman. 
Resultat: Brist på kunskap samt sjukvårdspersonals attityder och resurser påverkade 
omvårdnaden av HIV/AIDS- patienter. Bristande kunskap om HIV/AIDS och frånvaro av 
fortlöpande utbildning gjorde att sjuksköterskorna kände rädsla både för att vårda 
patienterna och för att själv bli exponerade. Diskussion: Sjuksköterskans attityder mot att 
vårda patienter med HIV/AIDS påverkades av utbildningsnivån, vilket indikerar på att det 
krävs högre utbildning för att vårda dessa patienter. För att patienter med HIV/AIDS skulle 
få en god omvårdnad krävdes inte enbart kunskap om sjukdomen utan även 
kommunikation för att bilda en relation mellan sjuksköterskan och patienten.  
 Slutsats: Mer utbildning och resurser skulle förmodligen leda till förändringar av 
sjuksköterskornas attityder, och minska deras rädsla för exponering. 
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Bakgrund 
1983 isolerades humant immunbristvirus (HIV) för första gången, och har idag spridits till 

hela världen. En obehandlad HIV infektion leder till ”aquired immune deficiency syndrome” 

(AIDS), vilket är ett dödligt tillstånd. 2012 levde 30 miljoner människor världen över med 

HIV och fram till 2012 hade totalt 30 miljoner människor avlidit av AIDS, värst drabbat är 

Afrika. I Sverige rapporteras cirka 500 nya fall av HIV varje år, ungefär hälften av dessa 

smittades innan ankomst till Sverige. Viruset smittar via samlag, kontakt med blod och 

andra kroppsvätskor. En obehandlad HIV positiv kvinna kan smitta sitt nyfödda barn vid 

förlossning eller vid amning.  Den vanligaste smittvägen är dock via sexuell 

kontaktsmitta(Smittskyddsinstitutet [SMI], 2012: Ericsson & Ericsson, 2002, s 180-181).  

 

HIV och AIDS orsakas av ett humant immunbristvirus. Detta virus har en låg smittsamhet 

förutom de första veckorna efter smitta. Humant immunbristvirus är ett retrovirus som 

lagras i kroppens arvsmassa vilket innebär att man bär på det resten av livet ([SMI], 2012).  

 

1987 introducerades det första läkemedlet mot HIV som följts av ytterligare 23 läkemedel. I 

mitten av 1990-talet utvecklades nya läkemedel mot HIV, dessa medförde att dödligheten 

minskade radikalt och patienterna kan nu leva ett normalt liv med sin HIV-infektion. 

Läkemedlen som används mot HIV är så kallade antiretrovirala medel och har som mål att 

reducera virusmängden i kroppen. Denna behandling är livslång och startar när 

virusmängden är hög i blodet (Nordeng & Spigset, 2009, s. 136).  I dagsläget finns ingen 

botande terapi utan behandlingen inriktas på att lindra symtom, behandla 

sekundärinfektioner, bromsa sjukdomsförloppet samt förlänga överlevnadstiden för 

patienten. Risken att en välbehandlad person ska smitta andra är näst intill obefintlig 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 178-185). 

  

Det största hindret för att stoppa spridningen av HIV/AIDS i Afrika är fattigdom, då den 

fattiga befolkningen saknar kunskap, har dålig hälso- och sjukvård samt att tillgång på 

kondomer är otillräcklig. (Ericson & Ericson, 2002, s. 182).  
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I takt med det ökande antalet HIV smittade i Afrika ökar sjuksköterskornas arbetsbelastning. 

Detta leder till att sjuksköterskorna får hantera brist på resurser, utrustning och personal. 

Samtidigt som de försöker hantera sin egen rädsla för att bli smittad, i exempelvis Sydafrika 

avled 13 % av landets sjukvårdspersonal i AIDS- relaterade sjukdomar mellan 1997 och 2001 

(Ehlers, 2006).  

 

Från AIDS epidemins start har sjukdomen följts av stigma och diskriminering i varje region 

och land världen över. Detta leder till stora hinder för att motverka nya HIV-infektioner samt 

att kunna ge rätt vård, stöd och behandling. Att diskriminering och stigma förekommer, 

beror på bland annat missuppfattning om hur HIV smittar samt på fördomar och rädsla 

(Aggelton, Malcom & Wood, 2005, s4). Det finns även religiösa aspekter på HIV/ AIDS, där 

man anser att smittan är ett straff för ett avvikande beteende (Aggelton et al .2005. S, 7). Då 

att HIV/AIDS ökar i världen är det viktigt att svenska sjuksköterskor förstår de afrikanska 

sjuksköterskornas attityder, då dessa patienter kan komma att vårdas i Sverige. Eftersom 

patienterna inte enbart behandlas på infektionsavdelningar är det av största vikt att alla 

allmänsjuksköterskor har god kunskap om smittvägar, riskgrupper samt att de har en positiv 

attityd tillpatienterna. Detta för att skapa den relation, mellan patient och sjuksköterska som 

omvårdnaden bygger på.  

 

I en rapport skriven av Herlitz (2007) på uppdrag av smittskyddsinstitutet anges att det inte 

enbart i Afrika finns en bristfällig kunskap hos allmänheten utan att allmänheten i Sverige 

också har en bristfällig kunskap om HIV/AIDS. Rapporten visade även att den dåliga 

kunskapen ledde till ökad stigmatisering och negativ attityd.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS: 1982) har som mål att alla skall få god vård på samma 

villkor och respekt skall visas för alla och den enskildes värdighet. Detta styrks även i ICN:s 

etiska kod (2007) som säger att alla har rätt till samma goda omvårdnad oavsett ålder, 

hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp, sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras 

eller social status. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS: 2010) skall patienten visas respekt. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete med beprövad erfarenhet och 

vetenskap.  

 

I arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter ([AFS], 2005:01) tas vikten av utbildning och kunskap 

om smittvägar samt smittrisker och skyddsåtgärder upp. De personer som fått utbildning 

om detta skall utföra arbetsuppgifter där man har en känd eller misstänkt blodsmitta. I 

föreskrifterna tas det även upp skyddsåtgärder som förebygger stick- och skärskador under 

vård av patienter med HIV/AIDS. Eftersom patienter som lider av HIV/AIDS befinner sig i 

en svår situation är det viktigt att de som kommer i kontakt med dessa har god kunskap och 

utbildning. Personalen skall också ha omtänksamhet och hänsyn i som vägledning i allt 

vårdarbetet. (AFS,2005:01).  

Definition av begrepp 
Nationalencyklopedin beskriver även att erfarenheten bygger upp attityden. Genom att få 

erfarenhet inom ett ämne skaffar man även en uppfattning samt om man har en negativ eller 

positiv inställning till något. (Nationalencyklopedin, 2013).  

Problemformulering 
Då HIV/AIDS patienter är en ökande grupp i världen kommer dessa patienter att söka vård, 

inte enbart för HIV/AIDS relaterade symtom utan även för andra problem. I deras kontakt 

med sjukvåden kommer allmänsjuksköterskan att ha en central roll i detta sammanhang. 

Pågrund av rådande kunskapsbrist och missuppfattningar kan patienterna mötas av negativ 

attityd inom vården. Därför är detta ett viktigt område som att belysa, inte enbart för 

patienterna utan även för sjuksköterskorna. Därför är det av intresse att undersöka de 

afrikanska allmänsjuksköterskornas erfarenheter i omvårdnaden av patienter med 

HIV/AIDS i Afrika 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka de afrikanska sjuksköterskors erfarenheter i 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS i Afrika 
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Metod 

Design  
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att databassökningar 

gjordes, artiklar inom det valda ämnet granskades kritiskt och sammanställdes sedan 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.34). Syftet med att göra en litteraturöversikt är att få en 

insyn i forskningen och dess olika resultat inom ämnet. Sammanställningen bidar till 

kunskap som kan påverka vårdarbetet (Friberg, 2006, s.115).  

Litteratursökning och urval 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar i form av primärkällor utfördes i två steg. I första 

steget gjordes övergripande inledande sökningar för att få en insikt i utbudet av artiklar som 

var relevanta för litteraturöversikten, i andra steget gjordes systematiska sökningar med 

avgränsningar och sökord kopplade till syftet. Friberg (2006, s. 30) rekommenderar 

inledande sökningar för att få en grund för problemformuleringen. Inledande sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed med sökord som var relevanta för 

syftet: AIDS, HIV, attitudes, nurses, knowledge och Africa, i olika kombinationer. De 

systematiska sökningarna gjorde i samma databaser men med avgränsningarna: publicerade 

mellan 2000-2013, engelskt språk, peer reviewed och abstract available. Att enbart artiklar 

som är publicerade efter år 2000 inkluderades beror på att författaren vill ha så aktuell 

forskning som möjligt.  

 

Inklusionskriterier 

 Endast vetenskapliga artiklar som är peer reviewed originalartiklar. De skulle inkludera 

sjuksköterskors perspektiv på att vårda patienter med HIV/AIDS samt utförts i Afrika. 

Artiklarna skulle uppnå grad II under kvalitetsgranskning enligt en modifierad 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1 och 2. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2000-2013. I litteraturöversikten har såväl kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderats för att uppnå ett tillfredsställande resultat.  
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Exklusionskriterier 

Artiklar som endast berörde sjuksköterskestudenter samt endast berörde vidareutbildade 

sjuksköterskor som exempelvis barnmorskor valdes bort, då dessa inte är relevanta för 

studiens syfte då litteraturöversikten i största möjliga utsträckning vill nå 

allmänsjuksköterskan. Studier som publicerats innan år 2000 har exkluderats.  

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar  

Datum och 
databas 

Sökord  Avgränsnin
gar  

Antal  
träffar  

Förkastade  Antal 
utvalda för 
djupare 
gransknin
g  

Inkluderade  

2013-06-30 
Cinahl 

HIV-AIDS 
AND Attitudes 
AND nurses 
AND 
knowledge 
 

Published 
Date from: 
2000-2013; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed, 
Abstract 
available, 
Africa(geogr
aphic)   

 

5 2* 
2** 

1 Osemwenkha  
och  Fadiyimu, 
(2007) 

2013-06-30 
Cinahl  

HIV-AIDS 
AND attitudes 
AND nurses 
AND 
knowledge 
 

Publication 
date from 
2000- 2013, 
English 
Language, 
Abstract 
available, 
peer 
reviewed  

55 37* 
11** 
2*** 

5 Mbanya et al. 
(2001) 
Schaan et 
al.(2012) 
Delobelle et al. 
(2009) 
Walusimbi,  & 
Okonsky 
,J.(2001). 
Adepoju 
(2006) 

2013-07-03 
PsycInfo 

Hiv- AIDS 
AND  attitudes 
AND nurses 
AND 
knowledge 
 

 Publication 
date: 2000-
2013, Peer 
reviewed, 
English 

43 28* 
8** 
5**** 

2 Rahlenbeck 
(2004) 
Talashek et 
al.(2007) 

2013-07-03 
Cinahl 

AIDS AND 
knowledge 
AND nurses 
AND caring 
AND attitudes 

 Publication 
date: 2000-
2013, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
English 
language 

21 15* 
2** 
3**** 

1 Oyeyemi et al. 
(2005) 
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2013-07-04 
Cinahl 

HIV/AIDS 
AND nurses 
AND attitudes 
AND Africa 

 Publication 
date: 2000-
2013, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
English 
language 

15 7* 
6** 
1**** 

1 Smit (2005) 
 
 
 
 
 
 
 

2013-07-07 
Pubmed 

Nursing care 
AND attitudes 
to AIDS AND 
Africa AND 
nurses 

 Publication 
date: 2000-
2013, 
abstract 
available 

65 41* 
15** 
3*** 
5**** 

1 Fournier, 
Kipp, Mill & 
Walusimbi. 
(2007) 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal 

exkluderade efter att ha lästs i sin helhet ****Antal redan inkluderade från tidigare sökning 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 
En värdering av de vetenskapliga artiklarna gjordes för att avgöra om en studie skulle 

inkluderas eller ej. För att säkerställa en tillfredsställande vetenskaplig kvalitet på valda 

artiklar har dessa granskas. Under granskningen användes Carlsson och Eimans (2000) 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ studier. I båda granskningsmallarna gjordes 

en modifiering för att mallen skulle passa litteraturöversikten. Under båda mallarnas metod 

del fanns i originalet en punkt: ”Patienter med lungcancer”. Denna punkt byttes ut i båda 

mallarna mot: ”Sjuksköterskans perspektiv”. Artiklar som inte uppnådde steg II i 

granskningsmallarna inkluderades ej i litteraturöversikten då dessa artiklar bedömdes, av 

författaren, ha för låg vetenskaplig kvalitet. Modifierad version av mallarna ses i bilaga 1och 

2.  

En kvalitetsgranskning ska enligt Forsberg och Wengström (2008, s.122) bland annat 

innehålla granskning av artikelns syfte, urval, design, analys och tolkning. Värderingen och 

identifieringen av relevanta artiklar är en viktig faktor för litteraturöversiktens värde. 

Urvalet till litteraturöversikten gjordes i flera steg (se tabell 1). I steg ett lästes samtliga titlar i 

sökningens träfflista igenom och därefter förkastades artiklar som inte passade ämnet. I steg 

två lästes alla abstrakt från de artiklar som gått vidare från steg ett. De artiklar som passade 

ämnet efter steg två lästes igenom för att få en överblick av innehållet. Artiklarna vars 

innehåll svarade mot syftet gick vidare till granskning, totalt 11 stycken. 

  



7 
 

Etiska överväganden 
Under hela litteraturöversikten strävade författaren efter att vara så objektiv som möjligt. I 

resultatet finns inga personliga åsikter presenterade och inget material exkluderades för att 

förvränga resultatet till litteraturöversiktens fördel.  Det fanns antingen ett informerat 

samtycke presenterat i artiklarna eller så var de publicerade i en vetenskaplig tidskrift som 

har etiska aspekter som en inklusionskriterie för att bli publicerade. 

Analys 
Analysens mål var att bryta ner artiklarnas resultat i mindre delar för att få fram en ny 

helhet. Först lästes de utvalda artiklarna igenom, för att få en överblick över resultatet. Nästa 

steg var att gå igenom artiklarnas resultat och markera meningar och stycken som svarade 

mot syftet med olika färger, under detta steg översattes de engelska artiklarna till svenska 

efter författarens förmåga. Likheter som identifieras från olika resultat ska sammanställas 

och bilda områden (Friberg, 2006, s. 111-112). Detta gjordes och resulterade i två 

övergripande teman; Erfarenhet samt upplevelser och fyra underteman. Under analysarbetet 

kontrollerades syftet ständigt för att försäkra sig om att få ett så relevant resultat som 

möjligt. 

  
Tabell 2. Översikt av teman och underteman 
Erfarenheter  Sjuksköterskornas kunskap om smittvägar 

och symtom. 

 Utbildning. 

Upplevelser Sjuksköterskornas upplevelser i 
omvårdnaden med patienter. 

 Känslor som påverkade sjuksköterskornas 
attityd. 

 

Resultat  

Introduktion 
Denna litteraturöversikt är en sammanställning av 11 vetenskapliga artiklar. All data i 

artiklarna är insamlad i Afrika. 5 artiklar var kvantitativa, 4 var kvalitativa och 2 artiklar var 

av mixad metod, vilket innebär att de är både kvalitativa och kvantitativa.  
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Erfarenheter 

Sjuksköterskornas kunskap om smittvägar och symtom 

Rådande kunskapsbrist hos sjuksköterskor om smittvägar av HIV och AIDS fanns enligt 

Mbanya,  Zebaze,  Kengne, Minkoulou, Awah and Beure (2001) ,många missuppfattningar. 

Några av dessa gällande smittvägar var: att trolldom är en källa till AIDS, att HIV/AIDS 

sprids via myggbett och att dela toalett med någon som var smittad. På grund av denna 

kunskapsbrist ökade också stigmatiseringen mot patienter med HIV/AIDS (Talashek, 

Kaponda,  Jere, Kafulafula, Mbeba, McCreary & Norr (2007). 

 

Detta var dock inte uppfattningar som alla sjuksköterskor hade. I studien av Adepoju (2006), 

visste alla sjuksköterskor att man kunde bli smittad genom att dela nålar med en HIV positiv 

patient och att en HIV positiv kvinna kunde smitta sitt nyfödda barn vid förlossning och vid 

amning. De visste även att risken för att smittas ökade ju fler sexpartner man hade haft, och 

att risken ökar om man har kontakt med olika kroppsvätskor (Talashek,2007: Rahlenbeck, 

2004). Sjukvårdspersonalens kunskap om symtom vid HIV var låg. Mindre än hälften av 

deltagarna hade kunskap om att HIV-infekterade personer inte alltid uppvisade symtom och 

en tredjedel var övertygade om att de kunde se vem som hade HIV (Rahlenbeck, 2004).  

Sjuksköterskorna hade goda kunskaper om förekomst, spridning, symtom och förlopp samt 

vilka riskgrupper som fanns. Kunskapen om förebyggande åtgärder, försiktighet samt orsak 

och immunologi var dock sämre (Walusimbi & Okonsky, 2004). 

 
 

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

individual was born with the organism that caused AIDS.” 

 (Talashek et al., 2007, s. 46) 
 
 
Bristen av kunskap resulterade i att inte alla sjuksköterskor använde handskar vid all 

kontakt med patienterna. Endast 39,3 % använde alltid handskar i samband med kontakt 

med smittade personer och 13,1% svarade att de aldrig använde handskar vid kontakt med 

patienterna. 83 % angav att de hade samma försiktighets åtgärder vid kontakt med dessa 

patienter som vid alla andra (Mbanya et al. 2001). 
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Utbildning 

 

Brist på utbildning var ett problem som sjuksköterskorna upplevde, då de inte var tillräckligt 

informerade om frivillig testning, behandling, förebyggande åtgärder samt hur personalen 

ska skydda sig själva från att bli smittade på arbetet. (Osemwenkha & Fadiyimu, 2007; 

Talashek et al. 2007). Bristen på utbildning ledde till att Sjuksköterskorna inte pratade med 

sina patienter om HIV. De var rädda för att få frågor om sjukdomen eller behandlingen som 

de inte kunde svara på. Många uppgav att de fick information om HIV/AIDS genom radio 

eller tv, vilket var ett problem då det oftast pratades om döden i samband med HIV/AIDS. 

Det var även en brist på radio och tv på sjukhusen (Talashek et al, 2007; Mbanya et al, 2001; 

Walusimbi & Okonsky, 2004) . Sjuksköterskor som hade fått specifik AIDS utbildning kände 

ingen oro eller rädsla för att vårda patienterna Smit (2005).    

 

 

 Oyeyemi, Oyeyemi & Bello (2006) kom fram till att sjuksköterskorna hade bristande 

utbildning inom ämnet, något som sjuksköterskorna själva motsade sig. De flesta av 

sjuksköterskorna i studien (93.3%) var nöjda med utbildningen de hade fått och ansåg att de 

hade tillräckliga kunskaper. Sjuksköterskorna fick svara på allmänna frågor HIV/AIDS och 

de svarade enbart rätt på 62 %, vilket visade den rådande kunskapsbristen  

 

 

Det fanns även missnöje bland personalen då det fanns sjuksköterskor som hade kunskap 

om HIV/AIDS, dess smittvägar och behandling, men som saknade engagemang för att lära 

ut detta. (Mbanya et al., 2001). Delobelle., Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock &  Depoorter 

(2009) angav att fortlöpandeutbildning för alla sjuksköterskor skulle ge en högre och adekvat 

kunskapsnivå. Personalen uttryckte även själva ett behov av bättre utbildning för att kunna 

utföra ett säkert arbete och för att kunna skydda sig själva. Enligt Schaan, Puvimanasinghe, 

Busang, Keapoletswe & Marlink, (2012), hade erfarna sjuksköterskor högre kunskapsnivå än 

nyutbildade, då de hade fått bättre utbildning och arbetat mer med dessa patienter.  Men 

studien av Rahlenbeck (2004), visade att endast 74 % av sjuksköterskorna visste att AIDS 

överförs av viruset HIV. Den visade även att yngre sjuksköterskor hade bättre kunskap och 
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utbildning inom ämnet. Studien visade också att män i genomsnitt hade högre kunskap om 

smittspridningen än kvinnor, vilket styrktes av studien av Mbanya, et al. (2001). 

 

 

 Det fanns en stor önskan om bättre utbildning samt lättillgänglig information för såväl 

personal som allmänhet när det gällde smittvägar, testning, behandling samt 

åtgärdsprogram vid exponering. Genom att informera patienter kunde risken för 

smittspridning minska. Vid vissa sjukhus fanns dock åtgärdsprogram för exponerad 

vårdpersonal men dessa var inte alltid tillgängliga. Tillgängligheten av information kunde 

ökas genom att till exempel sätta upp affischer. (Delobelle et al. 2009; Talashek et al.2007; 

Osemwenkha & Fadiyimu, 2007; Rahlenbeck, 2004). 

 

 Enligt Adepoju (2006)skulle utbildning av allmänheten ges även till yngre. I studien tog 

frågan upp om i vilken ålder man bör informera barn om HIV/AIDS. Majoriteten ansåg att 

utbildning bör ske mellan åldrarna fem och sexton. Tio stycken uppgav att barn över sexton 

skulle utbildas, medan åtta ansåg att barn inte skulle utbildas om HIV/AIDS. Majoriteten av 

de som var positiva till att barn skulle utbildas ansåg att det var skolan, myndigheternas 

eller sjukhusens uppgift att utbilda barnen  

Men alla sjuksköterskor var inte positiva till att utbilda allmänheten om smittspridning och 

att dela ut kondomer till personer de inte kände, då de ansåg att det inte var deras arbete. 

Det upplevdes även obehagligt att diskutera detta ämne med en främling (Rahlenbeck, 2004) 

 

 

Upplevelser 

Sjuksköterskornas upplevelser i omvårdnaden med patienter 

Sjuksköterskornas attityder till att vårda patienter med HIV och AIDS var inte enbart 

positiva. Enligt Mbanya et al. (2001) ansåg 7.5% att dessa patienter förtjänade sitt öde och 12 

% angav att de behandlade patienterna med förakt. 45 % ansåg att de smittade fått vad de 

förtjänade genom ett omoraliskt leverne och en tredje del ansåg att personer med HIV/AIDS 

skulle isoleras från allmänheten (Rahlenbeck, 2004). Detta upplevdes dock inte av alla 

sjuksköterskor då många gav god omvårdnad med empati, medkänsla, respekt och 
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värdighet, inte bara för patienten utan även för dennes familjemedlemmar. De ansåg att 

patienterna inte har valt sitt öde själva.  Sjuksköterskorna försökte ge patienterna vård av 

högsta kvalitet och på ett icke diskriminerade sätt för att patienterna inte skulle känna sig 

fördömda av hela samhället. De ansåg att dessa patienter förtjänade att bemötas med samma 

respekt som andra patienter (Delobelle et al. 2009; Smit, 2005;Talashek et al. 2007).  Det 

hände även att sjuksköterskorna glömde att vidta försiktighetsåtgärder i samband med 

omvårdnaden av HIV/AIDS patienter då de såg dem som likvärdiga med andra patienter 

(Delobelle et al. 2009). 

 

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

issue that makes people uncomfortable to come forward, because the 

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

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

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

 

Utbildning påverkade sjuksköterskornas attityd, ju högre utbildning desto positivare attityd 

till att vårda patienterna. Det visades sig även att män i större utsträckning hade positiv 

attityd än kvinnor (Walusimbi & Okonsky, 2004; Rahlenbeck, 2004).  Dock visade studien av 

Delobelle et al. (2009) att attityden till att vårda patienter med HIV/AIDS inte hade ett 

samband med sjuksköterskans kön, ålder eller hur ofta de vårdade smittade patienter. 

Istället visade studien att attityden påverkades positivt av en god utbildningsnivå. 

 

I studien av Oyeyemi, et al.(2006) motsade sig sjuksköterskorna ha en dålig attityd mot att 

vårda patienter med HIV och AIDS och de flesta hade aldrig vägrat vårda en smittad patient. 

Men när sjuksköterskorna svarade på frågorna som ställdes svarade de endast rätt på 59 % 

av frågorna, vilket tydde på en negativ attityd.  

 

Känslor som påverkade sjuksköterskornas attityd 

Många sjuksköterskor upplevde ångest inför att vårda patienter som led av en obotlig 

sjukdom som successivt gjorde patienterna sämre. Då dessa vårdades under lång tid och 

utvecklades en relation mellan patient och vårdare. De upplevde även att de tappade tron på 

sig själva när behandlingen inte gav positiva resultat. Detta ledde till att sjuksköterskorna 
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upplevde mer stress på så väl arbetet som i privatlivet, då de oroades för patienten även 

utanför arbetet (Delobelle et al. 2009).  De kände även en känsla av hopplöshet och 

maktlöshet när de vårdade dessa patienter. Mer än hälften av sjuksköterskorna upplevde en 

fysisk och psykisk trötthet, men även en känsla av självförverkligande tack vare patienternas 

uppskattning (Smit, 2005). Många av sjuksköterskorna ansåg att de blev diskriminerade av 

samhället eftersom de vårdade patienter med HIV och AIDS (Smit, 2005; Delobelle et al. 

2009).  

 

Before leaving the hospital, I remove my epaulettes, so that people can think I work for 

Pick ‘n Pay [a food chain store] or something. I’m proud of being a nurse, but it is risky 

these days to say that you are one. People think because we work with HIV positive people, 

that we are contaminated or something. 

(Smit, 2005, s.26.) 
 

Rädslan för att exponeras på arbetet påverkade attityden negativt. Bristfälliga möjligheter till 

handtvätt mellan olika moment och olika patienter var en av orsakerna till en negativ attityd. 

Att själv bli smittad var sjuksköterskornas största orosmoment i samband med vården av 

HIV/AIDS positiva patienter (Mbanya, et al.2001: Talashek et al. 2007: Walusimbi & 

Okonsky, 2004).  

 

 

Brist på utrustning såsom handskar var ett stort problem för personalen då de inte kunde 

byta handskar mellan de olika patienterna eller olika moment. På grund av denna brist spred 

personalen smitta i stället för att förhindra smitta. På många sjukhus saknades även rätt 

medicinsk utrustning samt utrymme, avskildhet och kunskap för att kunna ge rätt 

omvårdnad och rådgivning.  (Delobelle et al.2009: Talashek et al.2007: Smit ,2005: 

Osemwenkha& Fadiyimu ,2007). Bristen på handskar och annan skyddsutrustning gjorde att 

vissa sjuksköterskor avstod från att utföra vissa omvårdnadsmoment, då deras egen säkerhet 

inte kunde upprätthållas (Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi, 2007).  Många sjuksköterskor 

ansåg att de i vårdarbetat använt sig av universella försiktighetsåtgärder och de flesta angav 

att de använt handskar vid de senaste blodprovtagningarna. Dock angav en av tre att det 

förekom återanvändning av nålar (Delobelle et al., 2009). Även Mbanya et al. (2001) tog upp 

att det var vanligt förekommande med återanvändande av nålar.  
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Ett problem inom sjukvården i Sydafrika var det ökande antalet HIV/AIDS- patienter i 

kombination med bristande resurser i form av personal. Sjuksköterskorna uttryckte 

frustration över situationen och kände bristande stöd från ledningen, när det gällde att 

erbjuda patienterna kontinuitet i vården (Delobelle et al.2009). Personalbristen på sjukhusen 

gjorde att många sjuksköterskor behövde utföra arbetsuppgifter som inte tillhörde deras 

profession, vilket i sin tur ledde till att de inte kunde utföra ett tillfredställande arbete 

(Delobelle et al. 2009; Talashek et al.2007; Smit, 2005; Osemwenkha& Fadiyimu , 2007).  

 

Personalbristen på sjukhusen ledde till att anhöriga blev patienternas livlina då de försåg 

patienter med mat, sängkläder och mediciner. Sjuksköterskornas höga arbetsbelastning 

gjorde att de tvingades utbilda anhöriga i att utföra avancerade omvårdnadsåtgärder då en 

sjuksköterska kunde ha ansvar för upp till 50 patienter under en dag och 100 patienter under 

en kväll (Fournier et al. 2007). 

 

 Istället för att enbart fokusera på patienterna kunde istället sjuksköterskan vara tvungna att 

städa avdelningen, detta på grund av personalbristen på sjukhusen. Personalbristen ledde 

även till överfulla avdelningar, då allt fler lever med HIV/AIDS. Det innebär att 

sjuksköterskorna då hade allt för många patienter och en allt högre arbetsbelastning. 

Överbeläggningar var vanligt och berodde på fri intagning vilket innebar att sjukhuset inte 

tilläts neka patienter plats, vilket bland annat resulterade i att patienter fick ligga på golvet 

(Fournier et al. 2007; Smit, 2005). 

 

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

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

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

             enough clean linen for the patients´ beds? I ask you?!” (Smit, 2005, s. 26)  

 
 
HIV sågs som en nationell nödsituation som borde åtgärdas för att kunna minska epidemin 

och för att förbättra situationen. Men sjuksköterskorna kände sig ignorerade av regeringen 

och ville ha strategier för att förbättra informationsspridningen i samhället. Rådande brist på 

information till samhället gjorde att invånarna inte  testade sig inte frivilligt, vilket ledde till 

en försämrad prognos hos smittade individer (Delobelle et al.2009).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
De första databassökningarna som gjordes i denna litteraturöversikt var övergripande och 

syftade till att få en överblick av artiklar som skulle kunna passa. Tack vare de inledande 

sökningarna så identifierades relevanta sökord vilket underlättade de systematiska 

sökningarna som sedan gjordes, det gick således smidigt att hitta relevanta artiklar för 

studien. Alla elva artiklar som ingick i litteraturöversiktens resultat hade sjuksköterskans 

perspektiv. Alla inkluderade artiklar höll alla hög vetenskaplig kvalitet och detta kan ses 

som en styrka. Artiklarna som ingick i resultatet var från Afrika, det kan tänkas att 

sjuksköterskans upplevelser varierar lite beroende på vilken kultur de kommer ifrån och 

vilken typ av sjuksköterskeutbildning de gått. I bakgrunden finns en artikel som kommer 

från Schweiz men det är ett medvetet val som författaren har gjort för att belysa att 

problemet med diskriminering inte enbart finns i Afrika utan även i ett välutvecklat land.   

 

Denna litteraturöversikt är baserad på studier som är gjorda i Afrika som är en av väldens 

fattigaste del och den del som är hårdast drabbad av HIV-pandemin.  Detta kan leda till att 

översikten inte är överförbar till andra delar av världen där andra förhållanden råder. Om 

översikten hade gjorts i en annan del av världen t.ex. Europa hade resultatet antagligen varit 

annorlunda. Litteraturöversiktens omfattning hade det varit svårt att enbart avgränsa arbetet 

till studier från ett land i Afrika. Hade detta gjorts hade resultatet kanske blivit annorlunda, 

men resultatet hade då uppfattats som otillräckligt då författaren inte hittade tillräckligt med 

studier från ett enda land.  

 

En styrka är att litteraturöversikten är att bygger på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. De kvantitativa artiklarna ger en mer generaliserad bild av de faktorer som påverkar 

vården medan de kvalitativa artiklarna går mer in på djupet och ger en mer detaljerad 

beskrivning. En svårighet som författaren upplevde i arbetet med uppsatsen var hur 

insamlad data skulle analyseras. Då analysen ligger till grund för hela resultatet var det 

viktigt att detta gjordes grundligt. Det kan ses som en styrka då författaren har kunnat 

urskilja mönster i sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. 
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Resultatdiskussion 
En sammanfattning av litteraturöversiktens resultat visade att olika faktorer påverkade 

HIV/AIDS- patienternas omvårdad. Personalbrist och överbeläggningar pågrund av det 

höga antalet HIV-smittade ledde till ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna i Afrika. 

Detta i kombination med bristen på material och utrustning gjorde att sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter med att ge patienterna god omvårdnad.  

 

Resultatet visade att felaktig och otillräcklig kunskap påverkade sjuksköterskornas attityd 

till att vårda smittade patienter negativt. Även rädslan för att smittas påverkade attityden 

negativt. Sjuksköterskorna upplevde trots detta sitt arbete med HIV/AIDS patienter som 

givande tackvare patienternas tacksamhet och uppskattning. Brist på stöd från lednigen 

ledde dock till känslor av psykisk och fysisk utmattning samt känslor av hjälplöshet och 

maktlöshet inför omvårdnaden av HIV/AIDS patienter.  

 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka de afrikanska sjuksköterskors erfarenheter i 

omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS i Afrika. I litteraturöversikten påvisades även 

missuppfattningar om smittvägar hos sjuksköterskorna, vilket skapade negativa attityder. 

Överlag uttrycktes empati och medlidande för patienterna men det förekom även negativa 

attityder. Detta kan tros bero på sjuksköterskornas bristande utbildning när det gäller 

smittvägar samt bristen på informationsspridning. Resultatet visade att de sjuksköterskor 

som hade fått fortlöpande utbildning om HIV/AIDS inte upplevde lika mycket oro och 

rädsla för att vårda de smittade patienterna. Dessa sjuksköterskor hade oftast också en bättre 

attityd, mot patienterna och såg dem som likvärdiga andra patienter, jämfört med de 

sjuksköterskor som inte gått fortlöpande utbildning. Detta visar vikten av fortlöpande 

utbildning för sjukvårdspersonal för att kunna säkerställa att patienterna får en säker och 

adekvat vård utan fördomar från personalen.  

 

Missuppfattningar om hur HIV/AIDS smittas styrks i studien av Aggelton et al. (2005). Detta 

är ett problem som måste beaktas. Att kunskapsnivån hos sjuksköterskor i Afrika är så låg 

trots att Afrika är värst drabbat av HIV/AIDS i hela världen är oroväckande. Då bristen på 
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utbildning är utbredd försvåras följsamheten av patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och 

arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter (2005:01).  Enligt AFS (2005:01) skall enbart personal som 

har rätt utbildning arbeta med patienter med blodsmitta. Detta kan ej efterföljas i studierna 

då sjuksköterskorna inte har rätt utbildning. Dessa lagar gäller dock enbart i Sverige, men 

författaren anser att om liknande lagar varit tillgängliga i Afrika hade kanske utbildningen 

av personalen sett annorlunda ut.  Författaren anser att om sjuksköterskorna hade 

tillfredsställande kunskap om smittförebyggande omvårdnad samt ha tillräckliga resurser 

skulle rädslan för att exponeras bland sjuksköterskorna minska markant. Detta skulle även 

öka empatin och medkänslan för patienterna. 

 

Författarens åsikter om vikten av kunskap i omvårdnaden styrks av Harrowing (2009), då 

det inte enbart krävs faktakunskap om HIV/AIDS utan även kunskap om konsultation, 

hälsofrämjande åtgärder och kommunikation för att skapa ett förtroende hos patienterna. 

Under studien tränades sjuksköterskorna i att lyssna med empati, identifiera och hitta 

lösningar. Detta ledde till att de vågade prata med patienterna även om de hade bristande 

kunskap om ämnet, eftersom de efter studien kunde lyssna, uppmuntra och stötta patienten. 

Vilket skapade trygghet och förtroende hos patienten. Detta är en viktig punkt i då 

omvårdnaden bygger på en relation mellan sjuksköterskan och patienten. Om denna relation 

inte är genuin från sjuksköterskan är risken stor att patienten väljer att inte vara öppen med 

sina problem och känslor vilket påverkar vården negativt. Om sjuksköterskan har en negativ 

attityd kanske människor inte väljer att göra frivillig testning då de är rädda för att utsättas 

för diskriminering. Detta är något som skulle påverka utvecklingen av HIV/AIDS negativt, 

då det finns en risk att pandemin skulle bli mer utbredd än den är idag. 

 

Många sjuksköterskor upplevde det som obehagligt och ansåg att det inte var deras jobb att 

prata med okända människor om säkert sex. De ansåg att det istället var sjukhusets, 

myndigheternas eller skolans ansvar att utbilda yngre om detta.  Om sjuksköterskorna 

informerade patienterna om säkert sex kanske utvecklingen av HIV/AIDS skulle påverkas 

positivt. Allmänheten skulle bli mer informerade om smittvägar och testning, vilket kunde 

leda till att fler frivilligt testar sig i ett tidigt stadium. Resultatet i litteraturöversikten visar att 
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lågkunskapsnivå leder till negativa relationer, en orsak till detta kan vara rädslan för att själv 

bli smittad. 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt påvisar hur viktigt det är med kunskap och resurser i arbetet med 

HIV/AIDS. Ökade resurser och kunskap kan förmodligen förändra sjuksköterskornas 

negativa attityder. Kunskap påverkar attityder, om kunskapen ökar bli attityderna mer 

positiva. Detta kan sannolikt reducera sjuksköterskornas rädsla för att exponeras samt 

minska fördomar mot patienter som lever med HIV/AIDS. Resultatet indikerar på 

utbildningen måste bli bättre för att kunna säkerställa en god och säker vård för patienterna, 

samtidigt som det minskar rädslan och missuppfattningar bland sjuksköterskorna. De 

svenska sjuksköterskornas förståelse för de afrikanska sjuksköterskornas attityder är viktigt 

då dessa patienter kan komma att vårdas i Sverige. Då patienterna kan ha blivit bemötta med 

negativ och diskriminerade attityd vid tidigare vårdtillfällen är det viktigt att de bemöts med 

respekt och värdighet vid nästa kontakt med vården. Detta för att skapa en god relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. 
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Bilaga 1. 

 Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman 2000). 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphän
dig 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
 Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphän
dig 

Medel Utförlig 

 Triangulering Saknas Finns   
 Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

 Sjuksköterskans perspektiv Ej undersökt Liten 
andel 

Hälften Samtliga 

 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 angivna Angivna   
Resultat     
 Frågeställning besvarad Nej Ja   
 Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Tolkning av resultat (citat, 
kod, teori etc) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

slutsatser     
 Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48p) p p p p 
Grad I: 80 %                                                                                                                 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 

p: 
%: 
Grad: 

 
Titel: 

Författare: 



II 
 

Bilaga 2. 

 Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2000). 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändi
g 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
 Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändi
g 

Medel Utförlig 

 Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

 Sjuksköterskans perspektiv Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
 Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
 Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ Ja 

Nej   

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
 Frågeställning besvarad Nej Ja   
 Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys (beräkning, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej 
kontrollerat 

Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
 Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

slutsatser     
 Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 47p) p p p p 
Grad I: 80 %                                                                                                                 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 

p: 
%: 
Grad: 

 
Titel: 

Författare: 



III 
 

 
Bilaga 3. Översiktstabell av inkluderade studier. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens- syfte Design 
/ansats 
 

Deltagare  Analys-
metod 

Huvudresultat kvalit
et 

Adepoju ,J.  
(2006). 
 
Nigeria 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskap och 
attityder om 
HIV/AIDS 
överföring, 
prognos och vård 
av patienter med 
HIV/AIDS 

Kvantitativ, 
enkät studie 

n=105 
sjuksköters
kor 

Beskriva
nde 
statistik 

Sjuksköterskornas 
kunskapsnivå om 
smittspridning var 
låg. Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
var rädda för att 
exponeras i arbetet. 

II 
 

Delobelle, et al. 
(2009) 
 
South Africa 

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

Mixad 
design, 
tvärsnittsstudi
e, 
enkäter, 
fokusgrupper, 
intervjuer. 

n=140 
sjuksköters
kor  
 

chi-2-
test, 
t-test, 
innehålls
analys 

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

I 

Fournier, et al. 
(2007). 
 
Uganda 

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

Kvalitativ, 
prospektiv, 
fokusgrupper, 
semistrukture
rade 
intervjuer. 

n=6, 5 
sjuksköters
kor, 1 
outbildad 
sjukvårdare
. 

Efter 
generella 
metoder 
för 
datahant
ering 
och 
analys 
enligt 
Miles 
och 
Huberm
an 
(1994). 

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

II 

Mbanya,et al. (2001). 
 
Cameroon  

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

Mixed 
design, 
enkäter, 
fokusgrupper, 
strukturerade 
intervjuer. 

n=169, 107 
sjuksköters
kor 
och 
laboratoriep
ersonal, 62 
patienter 
med AIDS. 

ANOVA Kunskap om 
HIV/AIDS var 
relativt god bland 
deltagarna 
medan attityden var 
negativ. 
Kunskap men inte 
attityder var 
beroende av 
deltagarnas 
utbildning. 

II 



IV 
 

infekterade 
personer. 

Osemwenkha, S. &. 
Fadiyimu, GF. 
(2007). 
Nigeria 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
attityd till. 
omvårdnad av 
människor som 
lever med 
HIV/AIDS och 
människor som 
drabbats av 
AIDS. 

Kvantitativ 
deskriptiv 
studie 

n=85 
sjuksköters
kor. 

Beskriva
nde 
statistik 

Bristen på 
utbildning bland 
sjuksköterskorna 
samt då patienternas 
prognos 
försämrades genom 
försenade tester. 
Även bristen på 
utrustning var ett 
problem. 

II 
 

Oyeyemi et al. 
(2006). 
Nigeria 

Att fastställa 
nigerianska 
sjuksköterskors 
kunskaper, 
attityder och 
trygghet i 
vårdandet av 
patienter med 
AIDS, samt dess 
samband. 
Identifiera 
sociala variabler 
som påverkar 
sjuksköterskans 
attityder och 
trygghet i 
vårdandet. 
 

Kvantitativ  
tvärsnittstudie  
Deskriptiv  
Frågeformulä
r  

n=277 ANOVA 
Beskriva
nde 
statistik  
 

Sjuksköterskorna 
hade låg kunskap, 
negativ attityd samt 
låga nivåer av 
trygghetskänslor i 
vården av patienter 
med AIDS. 
Kontinuerlig 
utbildning och en 
förbättrad kursplan 
behövdes för att 
upprätthålla 
adekvata kunskaper 
och positiva 
attityder.  
 
 

I 
 

Rahlenbeck, S. 
(2004). 
Rwanda 

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

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudi
e, 
enkäter. 

n=350 
sjukvårdspe
rsonal. 

Beskriva
nde 
statistik. 

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

II 

Schaan et al.  
(2012). 
Botswana 

Att undersöka 
sjukvårdspersona
ls attityder till att 
tillhandahålla 
vård vid sexuell 
reproduktions 
hälsa till HIV-
positiva kvinnor. 

Kvantitativ 
semistrukture
rade 
intervjuer 

n=42sjuksk
öterskor 

Deskript
iv 
analys. 

Nästan alla 
sjuksköterskor var 
kunniga om allmän 
HIV information. 
De mer erfarna 
sjuksköterskorna 
hade bättre specifik 
HIV/AIDS 
utbildning. 

I 
 



V 
 

Smit, 
 (2005). 
 
South Africa 

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

Kvalitativ, 
tvärsnittsstudi
e, 
semistrukture
rade 
intervjuer. 

n=35 
sjuksköters
kor. 

Manifest 
innehålls
analys. 

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

I 
 

Talashek et al. 
(2007). 
Malawi 

Att beskriva 
hälso- och 
sjukvårdssystem
et och 
individuella 
barriärer som 
hindrar HIV 
prevention hos 
sjukvårdspersona
l och deras 
intresse att vara 
ledare i HIV 
prevention. 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
design, 
tvärsnittsstudi
e, 
intervjuer, 
fokusgrupper, 
observationer. 

n=209, 
9 
hälsoadmin
istratörer, 
22 
fokusgrupp
er med 200 
sjukvårdspe
rsonal. 

Manifest 
innehålls
analys. 

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

II 
 

Walusimbi & 
Okonsky  
 (2004) 
Uganda  

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

Kvantitativ, 
deskriptiv 
design, 
tvärsnittsstudi
e. 

n=477 
sjuksköters
kor & 
barnmorsko
r. 

Deskript
iv 
analys. 

Rädsla för att bli 
smittad av HIV i 
yrket upplevdes av 
ca hälften av 
sjuksköterskorna. 
De som hade mer 
kunskap upplevde 
mindre rädsla för 
smitta och 
positivare attityder 
mot patienterna. 
Positivare attityder 
sågs också hos de 
som gått 
utbildningar om 
HIV/AIDS.  
 

II 
 

 


