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Abstrakt 
Bakgrund: HIV är en kronisk infektionssjukdom och i Sverige rapporteras det nya fall varje 

år. I nuläget förekommer inget botemedel till sjukdomen men effektiv behandling finns. 

Sjuksköterskans arbete med denna patientgrupp kan styras av attityder. Attityderna bör 

lyftas till ytan för bearbetning. Först då kan sjuksköterskan ge en vård på lika villkor enligt 

Hälso- och sjukvårdslagens riktlinjer. Syfte: Belysa kunskapen och attityder hos 

sjuksköterskor till HIV och AIDS och hur det påverkar viljan att vårda. Metod: 

Litteraturöversikten innehåller 15 artiklar som har publicerats de senaste tio åren och är 

granskade och kvalitetsvärderade. Sökningen gjordes i PubMed, SweMed+ och Cinahl. 

Resultat: Majoriteten av sjuksköterskor hade en generellt positiv attityd dock framkom det 

sjuksköterskor som baserade sin omvårdnad annorlunda utifrån vetskap om sjukdomsstatus. 

Med ökad kunskapsnivå steg viljan att vårda. Diskussion: Stort behov av kunskap framkom. 

Med mer kunskap förbättras attityder samt viljan att vårda. Sambandet mellan kunskap, 

attityder samt viljan att vårda har en stark inverkan på varandra. Bristande kunskap hos 

sjuksköterskan kan framkalla negativa attityder vilket påverkar viljan att vårda negativt. 

Slutsats: För att förbättra kunskapsnivån behövs en kontinuerlig utbildning inom ämnet.  

Nyckelord: Attityder, HIV/AIDS, Kunskap, Litteraturöversikt, Sjuksköterskor, Villighet  
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Introduktion  

HIV (human immunodeficiency virus) är en viktig global folkhälsofråga och har krävt mer 

än 34 miljoner liv runt om i världen hittills. År 2014, dog globalt cirka 1,2 miljoner människor 

av HIV-relaterade orsaker. Det fanns cirka 37 miljoner människor som levde med HIV i 

slutet av 2014 och av dessa 2 miljoner med en nydiagnostiserad HIV-infektion. Afrika, söder 

om Sahara är den mest drabbade regionen med 25,8 miljoner människor som levde med HIV 

2014. Denna region stod för nästan 70 % av världens totala nydiagnostiserade HIV-

infektioner. Mellan 2000 och 2015 minskade nydiagnostiserade HIV-infektioner med 35 %. 

Även aidsrelaterade dödsfall har minskat med 24 % och 7,8 miljoner liv har räddats som ett 

resultat av internationella insatser (WHO, 2015).  

Bakgrund  

Varje år rapporteras ungefär 400-500 nya fall av HIV i Sverige. Mer än hälften av dessa fick 

HIV-infektionen före immigrationen till Sverige. Ungefär 6800 personer lever idag med 

sjukdomen i Sverige. HIV och AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) orsakas av ett 

retrovirus. Under de första veckorna är smittsamheten högre samt under slutskedet då AIDS 

uppkommer av en långgående och obehandlad HIV-infektion. Retrovirus lagras i kroppens 

arvsmassa en HIV-infektion kan alltså inte läka ut spontant utan det blir en kronisk 

infektion. Diagnos ställs genom att antikroppar och/eller antigener som är specifika för HIV 

påvisas i patientens blod (Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

HIV kan överföras via oskyddad sexuell kontakt dock är smittrisken minimal vid vaginala 

och anala samlag där kondom används och om den HIV-infekterade personen uppfyller 

kriterierna för välinställd behandling. HIV-viruset finns i kroppsvätskor såsom blod, sperma, 

slidsekret och bröstmjölk och därför finns en risk att infektionen kan smitta från mor till barn 

i samband med förlossning och amning (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Provtagning för HIV är gratis enligt smittskyddslagen och personer som testas har rätt att 

vara anonym vid provtagning. Det finns idag ingen behandling som kan bota HIV. Däremot 

finns effektiva HIV-mediciner som kraftigt minskar virusmängden och om behandling sätts 
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in i tid förhindras sjukdomsutvecklingen. Dagens HIV-mediciner har en låg 

biverkningsprofil utan negativ påverkan på det dagliga livet (Folkhälsomyndigheten, 2015b).  

Lagstiftning 

Målet för Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är en god hälsa och vård på lika villkor. 

Vården skall bedrivas med respekt för alla människors lika värde och värdighet.  

HIV klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslag (2004:168) och enligt 3 § 

beskrivs en allmänfarlig sjukdom som en smittsam sjukdom som kan vara livshotande, 

innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser. 

Allmänna riktlinjer enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, 4 §) säger ”Smittskyddsåtgärder 

skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad 

som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna skall vidtas med 

respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet”. 

Attityder 

Attityder består av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Vad en person tror 

eller vet om någonting innefattas av den kognitiva delen.  Förmåga att samtidigt beakta en 

stor mängd kunskap är mycket begränsad. Bara en del av vad man känner till har en sådan 

betydelse att de påverkar attityden hos en individ. Affektiva komponenten svarar för hur 

stark ställning som tas utifrån olika egenskaper. Intentionella komponenten är slutligen 

beredskapen till en gärning. Attityder varierar i betydelse men även i styrka, från starkt 

positiva till starkt negativa. En speciell undergrupp bland negativa attityder är fördomar. En 

fördom leder ofta till diskriminerande behandling gentemot vilka den är riktad 

(Nationalencyklopedin, u.å).  

I en studie av Röndahl, Innala och Carlsson (2003) undersöktes skillnader på attityder hos 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter 

gentemot heterosexuella och homosexuella personer med HIV med fokus på deras rädsla att 

bli smittade samt avstå att ge vård till en person med HIV. Resultatet visade att både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter visade större empati gentemot personer med HIV 

samt en lägre rädsla att bli smittade. Mest negativa attityder fanns hos 

undersköterskestudenterna. I den professionella gruppen var det en stor del som ville 

undvika att ta hand om personer med HIV om möjligheten fanns. 
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Enligt Folkhälsomyndigheten (2015a, s. 11) kan stigma definieras som ”ett vanärande eller 

ogillande av en handling eller ett tillstånd. Så kallat hivrelaterat stigma eller hivstigma är ett 

resultat av en social mekanism som påverkar individer genom att hivinfektion tillskrivs 

negativa värden.”  

Bemötande  

Inom hälso- och sjukvården möter personal och studenter olika individer med skiftande 

utgångspunkter utifrån hur deras hälsa bör skötas. Bemötande handlar om hur samtal 

genomförs och utförs samt hur vi tar emot en patient både verbalt och icke-verbalt. Det 

omfattar även människosyn och indirekt hur vården utförs (Fossum, 2013, s. 25-26, 30-31). 

Att leva med HIV kan medföra att personen blir bemött med okunskap och rädsla eller 

avståndstagande. Ett professionellt bemötande inom hälso- och sjukvården kan bidra till att 

situationen kan se annorlunda ut i mötet med dessa individer (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

I en svensk studie av Vergara, Guerra och Ekström (2012) undersöktes attityder och tillgång 

till HIV-test på 219 av 270 av landets ungdomsmottagningar. Endast en fjärdedel av dessa 

mottagningar rekommenderade HIV-test till en ung kvinna som uppgav upprepade 

oskyddade samlag med en okänd manlig partner utan känd HIV-status. Vid bedömning av 

smittrisk togs det mer hänsyn till den manliga partnerns ursprung än kvinnans egna sexuella 

beteende. Tillgången till HIV-testning var överlag god på ungdomsmottagningar som 

rekommenderade att personen skulle testa sig. Attityden patienten möttes av och frågorna 

som ställdes varierade stort beroende på vart i landet som vården söktes. 

Omvårdnadsteori 

Kirkevold (2000, s. 130, 140-141) har definierat Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga 

aspekter med fokus på omvårdnaden som sker mellan patient och sjuksköterska. En god 

förståelse i hur sjuksköterske-patient relationen skall utföras är ett krav för en god 

omvårdnad. Sammanfattningsvis handlar teorin om en individs personliga upplevelser av 

sjukdom och lidande. Målet är att hjälpa individen att komma till en sjukdomsinsikt och 

växa som person utifrån situationen. 
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Omvårdnad kan ses som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en person 

eller familj. Att förebygga eller hantera erfarenheten av sjukdom och lidande. Och om det är 

nödvändigt, att hitta en mening i dennes upplevelser (Travelbee 1971, s. 7). 

Travelbee (1971, s. 130, 132, 135-136, 141-142, 150) nämnde olika faser som ledde till att en 

mellanmänsklig relation etablerades. Dessa olika faser var första mötet mellan individen och 

sjuksköterskan och därefter formas identiteter och en relation börjar byggas upp, då en mer 

empatisk relation uppstår. En känsla av sympati uppstår som en produkt av den empatiska 

relationen och ömsesidig förståelse uppstår efter att sjuksköterskan och individen genomgått 

de fyra föregående faserna. 

Kommunikation är en ömsesidig process, individer och deras familjer söker hjälp och 

sjuksköterskan kommunicerar för att motivera och påverka individen. Det är också genom 

icke-verbal kommunikation som sjuksköterskan kan förmedla i vilken utsträckning som 

sjuksköterskan bryr sig om de personer som ansvaras för. Även i sin tur, individens 

uppfattning av sjuksköterskan, det vill säga i vilken mån individen ser sjuksköterskan som 

en hjälpande människa (Travelbee, 1971, s. 95). 

Travelbee (1971, s. 140) påpekar den ”icke-dömande attityden” som en myt då alla 

människor har en tendens att döma andra. Sjuksköterskan skall därför inte sträva emot att ha 

en ”icke-dömande attityd” utan bli mer uppmärksam på sina fördomar till andra individer. 

För att inte påverka dessa individers vård negativt bör sjuksköterskans fördomar 

uppmärksammas, först då kan bearbetningen av dessa påbörjas. 

Problemformulering 

Utifrån sökningar på PubMed och Cinahl kan dagens forskningsläge ses. Flertalet studier 

handlar om HIV-prevention och några om sjuksköterskans kunskaper och attityder till 

denna patientgrupp. På en internationell nivå finns det inte så mycket ny forskning under de 

senast tio åren. Däremot har Folkhälsomyndigheten nyligen gjort en omfattande studie kring 

personer med HIV. Patientgruppen kommer ofta i kontakt med omvårdnadspersonal på 

grund av att de förhållningsregler patientgruppen är skyldig att följa enligt 

smittskyddslagen. Det är viktigt att dessa personer ska känna sig trygga i kontakten med 

vården och inte behandlas annorlunda. Om de särbehandlas på grund av sjuksköterskans 
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egna uppfattningar och föreställningar kan det leda till negativa konsekvenser för 

patientgruppen. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kunskapen och attityder hos sjuksköterskor 

till HIV och AIDS och hur det påverkar viljan att vårda. 

Metod 

Design 

Designen som valdes var en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133) används 

litteraturöversikt för att få en bredare insikt över de valda ämnets kunskapsläge. 

Litteraturöversikt innebär att ta reda på befintlig forskning och sammanställa dessa. Både 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan tillämpas för att få en bredare förståelse.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna handla om en kombination av en 

eller flera inklusionskriterier som var: HIV/AIDS, sjuksköterskor samt 

sjuksköterskestuderande attityder och villighet att vårda. Skrivna på engelska eller svenska 

och publicerade inom de senaste tio åren, tillgänglig genom Mittuniversitets 

biblioteksservice. Artiklar som inte stämde in på detta exkluderades. 

Litteratursökning 

Artikelsökningen inleddes med att gå in i Mittuniversitets biblioteksservice som hjälp för att 

få tillgång till relevanta databaser. PubMed, Cinahl och SweMed+ användes i 

sökningsprocessen. Sökningarna utfördes kontinuerligt från december 2015 till februari 2016 

då datamättnaden ansågs vara uppfylld. För att underlätta artikelsökningen har MeSH-

termer använts på PubMed samt Cinahl-Headings på Cinahl. Sökningarna har dock inte 

specificerats på varken MeSH eller Headings, utan ”All fields” användes. De sökord som 

användes var delar av eller en kombination av: ”attitudes or perceptions or opinions or thoughts 

or feelings or beliefs”, Nurse-patient relations, HIV/AIDS, Nurse*, Nurse-patient relations, 

willingness, knowledge och PLWHA. En ”*” på ”nurse” för att få med alla böjningar på 
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sökordet för att bredda sökningen. Hur sökorden använts redovisas i tabell 1. En artikel 

hittades efter manuell sökning på referenslista till en relevant review. 

Tabell 1 

Översikt av artikelsökning 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

160118 Cinahl Nurse-

patient 

relations 

AND 

HIV/AIDS 

AND 

attitudes or 

perceptions 

- 34 34 15(19) 3(12) 1(2) 

160118 PubMed HIV AND 

Nurse-

patient 

relations 

AND 

Attitudes 

AND Nurse* 

10 years 

 

 

 

 

 

 

 

42 42 17(25) 5(12) 2(3) 

160120 SveMed+ HIV AND 

Willingness 

- 2 2 1(1) 1(0) 1(0) 

160120 PubMed PLWHA 

AND 

HIV/AIDS 

AND 

attitude 

AND 

Willingness 

5 years 8 8 2(6) 1(1) 1(0) 

160129 Cinahl HIV/AIDS 

AND 

attitudes or 

perceptions 

AND nurse* 

10 years, 

Language: 

English 

136 136 17(119) 5(12) 3(2) 

160215 Cinahl Knowledge 

AND HIV 

AND 

attitudes or 

perceptions 

or opinions 

or thoughts 

or feelings 

or beliefs 

AND nurse* 

Published Date: 

20060101-

20161231  

Source Types: 

Academic 

Journals  

Language: 

english 

104 104 30(74) 10(20) 6(4) 

PLWHA står för People living with HIV/AIDS.  

Siffror inom parantes är bortfall. 
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Urval och granskning 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela 

artikeln och i urval 4 bedömdes artiklarnas relevans och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

Se tabell 1. 

De vetenskapliga artiklarna bearbetades för att fastställa att de överensstämde med syftet av 

denna litteraturöversikt. Efter fastställande genomgick de utvalda artiklarna en 

kvalitetsgranskning med inspiration av SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning 

(2014) samt en kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa interventions studier och 

deskriptiva studier som inspirerades av Forsberg och Wengström (2013). 

Analys 

För att underlätta analysarbetet användes Friberg (2013, s. 140-142) som inspiration. 

Artiklarna lästes flertalet gånger för att få en djupare förståelse av innehållet och 

sammanhang. Huvudfynd som uppmärksammades var sjuksköterskors attityder till HIV-

positiva personer samt de som insjuknat i AIDS. Markeringar gjordes sedan i texten för att 

påvisa likheter och olikheter mellan artiklarnas resultat i förhållande till syftet. 

Markeringarna i varje artikel sammanställdes och ur resultatet framkom sju subkategorier, 

dessa kopplades till tre övergripande huvudkategorier, se tabell 2.  

Tabell 2 

Överblick av kategorier samt subkategorier_____________________ ______________________ 

Huvudkategori   Subkategorier 

__________________________________________________________________________________ 

Attityder    På lika villkor 

    Stigmatisering 

     

Kunskap     Kunskapskälla 

    Brister i kunskapen 

    Rädslan att bli smittad 

Religionens inverkan på kunskapen 

 

Viljan att vårda     

__________________________________________________________________________________ 
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Etiskt övervägande 

Resultatet har baserats på saklig fakta som uppkommer i de vetenskapliga artiklarnas 

resultat och ej baserats på författarnas egna åsikter. För att styrka det etiska övervägandet i 

en litteraturöversikt är det viktigt att välja studier som är godkända av etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 69-70). Polit och Beck (2012, s. 59, 150, 159) menar att alla 

aspekter av studien skall granskas för att säkerställa att deltagarna skyddas. Med 

”Informerat samtycke” menas när deltagarna har fått adekvat information om studien, 

förstår informationen samt har förmågan att lämna samtycke eller neka deltagande frivilligt. 

Alla vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt är godkända av etiska kommitté och 

deltagarna har lämnat skriftligt eller muntligt godkännande. Inga egna åsikter och 

tolkningar har påverkat resultatet. 

Resultat 

Resultatet är uppdelat under tre huvudkategorier Attityder, Kunskap samt Viljan att vårda 

med tillhörande subkategorier. I dessa redovisas både kvalitativa och kvantitativa studier 

från olika delar i världen. I resultatet ingår 13 kvantitativa, en kvalitativ samt en mixad 

studie. Artiklarnas deltagare är omvårdnadspersonal med majoriteten sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

Attityder  

Denna kategori är uppdelad under två subkategorier. Under dessa presenteras olika 

perspektiv på sjuksköterskans attityder till patientgruppen. 

Innan interventionen i en studie var studiedeltagarnas kunskap om HIV och AIDS kopplad 

till endast stigmatiserande attityder (Yiu, Mak, Ho & Chaui 2010). Ouzouni och Nakakis 

(2012) nämner i sin studie att 91,8 % av deltagarna rapporterade att AIDS inte var något att 

skämmas över, dock ansåg 93,9 % att personer med AIDS inte är accepterade av andra 

personer.  
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På lika villkor 

I resultatet framkom att majoriteten av sjuksköterskestudenter generellt hade en positiv 

attityd till personer med HIV och AIDS (Pickles, King & Belan, 2012; Akin, Mendi, Mendi & 

Durna, 2013). Bektaş och Kulakaç (2007) visade att det framkom att studenterna beskrev en 

form av medlidande och empati för patientgruppen. En deltagare uppgav att ”Man ska se 

människan inte sjukdomen” (Fri översättning av citat) och en annan utryckte att ”jag tycker 

synd om dem för de har en kronisk sjukdom och folk stigmatiserar och isolerar dem från 

samhället”(Fri översättning av citat).  

Mill et al. (2013) nämnde att sjuksköterskorna var uppmärksam på stigmatiseringen som kan 

uppstå och de justerade sin omvårdnad i försök att minska att det uppkom: ”Vi behöver 

minska stigmat så HIV och AIDS ses som vilken annan kronisk sjukdom” (Fri översättning 

av citat).  En av studiedeltagarna påpekade att, ”Vi är här för patienten och vi måste vårda 

dem oberoende utifrån vilken ras, hudfärg, tro eller deras sjukdomstillstånd, vi måste vårda 

dem jämställt” (Fri översättning av citat). Det framkom även hur HIV-patienter oftast 

behandlades som de andra infektionspatienter, ”De placerades i avskiljning från andra, 

endast om de hade diarré eller misstanke om tuberkulos” (Fri översättning av citat). 

Veeramah, Bruneau & McNaught (2008) visade på att en positiv attityd reflekterades av en 

hög nivå av empati samt låg nivå av undvikande hos sjuksköterskor.  

Stigmatisering 

Hälften av deltagarna i studien hade en stigmatiserande attityd gentemot personer med HIV. 

Deltagarna med erfarenhet av personer med HIV och AIDS blev tillfrågade om deras 

beteende. Endast 45,5 % ansåg att deras attityder var ”normal” gentemot patientgruppen. De 

resterande hade diskriminerande föreställningar, där majoriteten av dessa berodde på rädsla 

(Zarei, Joulaei, Darabi & Fararouei, 2015). Trots en försäkran om att patientgruppen 

behandlades jämlikt framkom det av deltagarna att vissa sjuksköterskor baserade sin 

omvårdnad på patientens utseende eller i kunskapen om dess sjukdomsstatus (Mill et al., 

2013). 

I Bektaş och Kulakaç (2007) studie framkom det även negativa kommentarer från vissa 

deltagare, ”Fastän dem visste att de kunde bli smittade så tog de inga förebyggande 

åtgärder, så jag har väldigt negativa känslor mot dem.” (Fri översättning av citat). I Pickles et 
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al. (2012) sågs det att 4,3 % av deltagarna hade negativa attityder till att ta hand om personer 

med HIV och AIDS. Sjuksköterskestudenter från Kina, Asien och mellanöstern hade en 

signifikant sämre attityd gentemot HIV och AIDS än dem från Australien, Europa samt 

Nordamerika. 

Kunskap 

Denna kategori är uppdelat under fyra subkategorier. Här presenteras olika aspekter som är 

kopplad till sjuksköterskors kunskap kring sjukdomen och patientgruppen.  

Kunskapskälla 

Resultatet visade att majoriteten av den kunskap om HIV och AIDS som deltagarna i 

studierna hade kom från massmedia, facklitteratur, icke akademisk litteratur så som 

tidningar, internet samt föreläsningar (Zarei et al. 2015; Ouzouni & Nakakis, 2012; Akin et al. 

2013; Veeramah et al. 2008). Den bristande kunskapen om HIV-infektionens olika 

överföringsvägar var direkt relaterad till den stigmatiserade attityden. Det sågs att den 

individuella stigmatiserande attityden minskar med ökad kunskapsnivå (Zarei et al. 2015; 

Ouzouni & Nakakis, 2012). En majoritet av sjuksköterskestudenter rapporerade att det inte 

fått någon undervisning om ämnet (Ouzouni & Nakakis, 2012). Stavropoulou, Stroubouki, 

Lionaki, Lionaki, Bakogiorga och Zidianakis (2011) belyste att sjuksköterskestuderande ville 

bli lärd av en specialistsjuksköterska inom ämnet och att det skulle vara obligatorisk närvaro 

för alla studenter. ”Utbyte av vetenskaplig information, utbildning, och utvecklingen av 

duktig omvårdnadspersonal ska vara målet i undervisningen”(Fri översättning av citat). 

Brister i kunskapen 

En genuin rädsla för HIV-patienter visades i brist på kunskap om hur infektionen smittas, då 

en stor majoritet av sjuksköterskestudenterna inte kände till de olika överföringsvägarna för 

HIV (Bektaş & Kulakaç, 2007). Även Ouzouni och Nakakis (2012) studie visade att 

deltagarna trodde HIV kunde överföras via icke korrekta överföringssätt så som till exempel 

via myggbett och toalettsitsar. Ouzouni och Nakakis (2012) samt Watkins och Gray (2006) 

visade att mer än hälften av deltagarna trodde de kunde skydda sig mot HIV genom 

vaccination. Akin et al. (2013) såg att 59 % av studenterna i studien trodde att immunisering 

av hepatit B även skyddade mot HIV-infektion.  
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Rädslan att bli smittad 

Det framkom i Stavropoulou et al. (2011) studie att 40 % av deltagarna var väldigt rädda 

över att vårda en person med HIV. Deltagarna ansåg att utbildning är en viktig faktor för att 

förbättra kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Askarian, 

Hashemi, Jaafari och Assadian (2006) visade att hälften av deltagarna i studien var väldigt 

oroliga över att erhålla en HIV-infektion på arbetsplatsen, ändå ansåg 25,4 % att 

sjukvårdspersonal inte ingick i riskgruppen. 

Religionens inverkan på kunskapen 

Sjuksköterskor på islamska sjukhus hade signifikant högre stigmatiserande attityder än 

sjuksköterskor på katolska och protestantiska sjukhus (Waluyo et al. 2015). Det påvisades att 

deltagarna som inte ansåg sig vara religiösa hade mer kunskap kring HIV och AIDS och 

hade signifikant mer positiva attityder än de som ansåg sig religiös (Zarei et al. 2015; 

Ouzouni & Nakakis, 2012). Zarei et al. (2015) visar att de fanns en signifikant relation mellan 

deltagarnas religiösa trosuppfattning, samhällets attityder och överföringsvägar.  

Viljan att vårda 

Under denna kategori redovisas det som är kopplat till sjuksköterskans villighet till att vårda 

en HIV-positiv person. 

Sjuksköterskor som arbetade på HIV och AIDS mottagningar påvisade signifikant större 

villighet att vårda patientgruppen gentemot de som arbetar på allmänna sjukhus (Hamama 

et al. 2014). Dem som var villiga att ta hand om en person med HIV hade mer kunskap om 

omvårdnaden än dem som inte ville (Waluyo, Culbert, Levy & Norr, 2015; Ouzouni & 

Nakakis, 2012). 

I Ouzouni och Nakakis (2012) studie gjord i Grekland uppgav 76,1 % av 

sjuksköterskestudenterna att de var villig att ta hand om en person med känd HIV-status, 

resterande uppgav att de skulle undvika att ta hand om personen. I Suominen et al. (2015) 

studie som gjordes i Ryssland framkom det att ungefär 80 % av sjuksköterskestudenterna 

inte var villig att vårda en person med HIV och AIDS. I Askarian et al. (2006) studie gjord i 

Iran uppgav 84 % att de inte var villiga att vårda en patient med AIDS och om de skulle bli 

tilldelad att vårda en patient från denna patientgrupp skulle 78,8 % be om att bli förflyttade. 
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I Suominen et al. (2015) studie framkom det även att om en student hade vårdat en person 

med HIV och AIDS tidigare var de mer villiga att vårda denna patientgrupp.  

Zarei et al. (2015) nämnde även i sin studie att deltagarnas villighet att vårda var beroende 

på hur patienten erhållit infektionen samt hur patienten engagerat sig, i för vad 

studiedeltagarna anser vara ett ”oetiskt beteende”. Stigmatiserande attityder hos 

omvårdnadspersonalen ledde till ökad ovillighet att vårda patientgruppen. Watkins och 

Gray (2006) och Veeramah et al. (2008) visat i sina studier att det fanns en hög villighet att 

vårda personer med HIV och AIDS. Watkins och Gray (2006) såg även att deltagarna i sin 

studie som var över medianåldern på 43 år hade lägre kunskap och därför sämre attityder 

och kunskap jämfört med de yngre sjuksköterskorna.  

När studiedeltagarnas kunskapsnivå ökade, steg även deras villighet att vårda personer med 

HIV och AIDS signifikant (Bektaş & Kulakaç, 2007; Yiu et al., 2010; Ouzouni & Nakakis, 

2012). Dock såg Yiu et al. (2010), Mockiene, Suominen, Välimäki, Razbadauskas, Caplinskas 

och Martinkenas (2011) att kunskap, attityder samt villighet att vårda var dock den samma 

som innan de fick kunskapen. Därför sågs ingen långtidseffekt av en kunskapsintervention 

utan en mer korttidseffekt.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Cinahl, PubMed och SweMed+ har använts för att få ett mer genomgående sökresultat till 

litteraturöversikten. Sökningen inleddes brett med attityder och HIV som sökord och 

smalnades sedan av med fler sökord för att precisera sökresultatet till syftet. Sökningarna 

resulterade i tre huvudkategorier som sedan komplimenterades med fler artiklar för att 

uppnå för denna litteraturöversikt en datamättnad. Då inga fler relevanta vetenskapliga 

artiklar kunde finnas med sökorden. MesH-termer och Chinahl-headings användes som stöd 

i sökningsarbetet, däremot användes endast fritext för att få ett mer omfattande sökresultat 

då relevant fakta kunde utebli om specifika begränsningar skulle använts. Detta kan bli en 

svaghet på grund av att resultatet skulle kunnat se helt annorlunda ut om sökningen endast 

var baserat på MeSH sökningar. En styrka är ett innehållsrikt resultat som fortfarande är 

begränsat till syftet. Sökningarna inleddes med begränsning på fem år men ändrades sedan 
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till tio år för att få mer träffar. Begränsningen på utgivningsår valdes för att det är troligt att 

attityder, kunskapen och viljan ser annorlunda ut nu än förr. Artiklar på andra språk än 

engelska och svenska exkluderades för det skulle lett till missförstånd. En kombination av 

eller delar av ”attitudes or perceptions or opinions or thoughts or feelings or beliefs” användes som 

sökord då alla dessa ord har en koppling till attityder. Denna sökning i kombination med 

sökordet ”Knowledge” gjordes endast i Cinahl då flertalet av utvalda artiklar från andra 

databaser redan handlade om kunskap även om sökordet inte användes.  

Kvantitativa, kvalitativa och mixade artiklar har använts för ett trovärdigt resultat vilket är 

en styrka. Då statistiskt innehåll komplimenteras med deltagares egna ord och tankar för att 

ge fler synvinklar på ämnet. Studier från Ryssland, Iran, Karibien, Afrika, Amerika, 

Australien, Asien och Europa har använts. Detta kan ses som en styrka då resultatet är i stort 

världsomfattande, dock kan det ses som en svaghet då generaliserbarheten kanske blir sämre 

för ett enstaka specifikt land exempelvis Sverige. Däremot har Folkhälsomyndigheten 

använts som referens i bakgrund och diskussion för att öka generaliserbarheten till Sverige.  

Artiklar granskades med hjälp av mallar och formulär och de som uppfyllde medel eller hög 

kvalitet inkluderades i litteraturöversikten för att hålla en så hög vetenskaplig nivå som 

möjligt.  

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i denna litteraturöversikt är de olika former av kunskap sjuksköterskan har 

gällande till HIV och AIDS. Attityder och viljan att vårda har ett stort samband till 

kunskapsnivån som kunde variera stort. Sjuksköterskans nationalitet samt trosuppfattning 

inverkar stort på kunskapen som i sin tur påverkar attityder och viljan att vårda 

patientgruppen. 

Det framkommer flertalet gånger i denna litteraturöversikts resultat hur attityder och viljan 

att vårda påverkas av kunskapen. Attityder som framkommit har både varit negativt och 

positivt laddade. De positiva har syftat på en mer likvärdig vård där sjuksköterskan ska se 

människan och inte sjukdomen, för att minska den negativa påverkan som patientgruppen 

utsätts för. Qu, Zhang, Guo och Sun (2010) menar att sjuksköterskor behöver en mer 

övergripande kunskap kring HIV och AIDS för att minska de negativa attityderna till 
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patientgruppen. Folkhälsomyndigheten (2015a) validerar också detta genom att påvisa att ju 

mer patientgruppen uppfattar stigma ju lägre livskvalitet upplever dem. 

Vårdens mål är god hälsa och vård på lika villkor och den skall bedrivas med respekt för alla 

människors lika värde och värdighet. Därför måste sjuksköterskan visa hänsyn till denna 

patientgrupp, då denna grupp kan känna en oro för vad allmänheten tycker om deras 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor måste vara uppmärksam, lyhörd och ge patienten 

utrymme för att tala om sina känslor och funderingar för att minska den negativa självbilden 

som kan uppstå. Fel bemötande kan leda till en negativ upplevelse för patienten. 

Folkhälsomyndigheten (2015a) delar denna åsikt men påpekar även att rädslan för 

stigmatisering kan leda till en försämrad självbild och till en försämrad livskvalitet därför 

patienten inte vågar berätta om sin HIV-infektion. Däremot påvisar Folkhälsomyndighetens 

studie att 90 % av deltagarna har fullt förtroende för sin HIV-sjuksköterska. 

Detta kan ses som en bra översikt på hur vården i Sverige bedrivs och är ett bra bevis på att 

vi strävar efter det som hälso- och sjukvården syftar på.  

Även om det i resultatet framkom positiva attityder sågs det lika mycket negativa attityder. 

Negativa attityder som stigmatisering kan ha större inverkan på en individ än vad man tror. 

Då det kan vara lättare att lägga fokus på det negativa än det positiva när individen redan är 

i en utsatt situation. Hörnsten (2013) delar åsikten och påpekar att det är viktigt att ta reda på 

patientens sjukdomsbild och hur personen hanterar situationen. Sjukdomsbilden kan 

utgöras av såväl tro, attityder och uppfattningar till tillståndet. Olika individer reagerar och 

uppfattar sina sjukdomar olika till följd av sociala omständigheter som kan finnas. 

Att alla människor har attityder till och emot saker går inte att undvika. Inte heller inom 

vården där alla skall behandlas lika. Holzemer (2007) menar att stigmatiserande attityder 

kan smitta av sig på andra i arbetsgruppen och kan leda till en negativ arbetsmiljö. Detta kan 

leda till att det uppfattas som attityderna accepteras på arbetsplatsen. Travelbee (1971, s. 140) 

menade att sjuksköterskan bör utveckla en självinsikt i sitt eget beteende och få en förståelse 

i varför sjuksköterskan känner sig hotat av patientens sjukdom. Därför bör sjuksköterskan 

sträva efter att minimera effekterna av dessa negativa fördomar.  

Resultatet visar att en stor del av kunskapen om HIV och AIDS generellt är låg och kommer 

från icke evidensbaserade källor och väldigt liten del från utbildning. Om individen inte får 
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någon relevant kunskap om ämnet så kommer den föråldrande kunskapen fortfarande 

finnas kvar.  Folkhälsomyndigheten (2015a) instämmer att en bidragande faktor till 

stigmatiserande attityder i samhället är en föråldrad kunskap och inaktuell syn på HIV. Om 

kunskapen vart större i samhället skulle de negativa attityderna och stigmat minska. 

Kunskapen om vad HIV är bör uppdateras såväl hos hälso- och sjukvården men även 

allmänheten. 

Förutfattade meningar samt rädsla för det man inte känner till kan bero på en bristande 

kunskap. Överlag i resultatet framkommer det att människor är oprovocerat rädda att få en 

HIV-infektion som kan bero på myter om överföringsvägar som till exempel via myggbett 

eller genom kroppskontakt. Balabanova, Coker, Atun, & Drobniewski (2006) menar att 

diskriminerade attityder är starkt associerade till felaktiga uppfattningar angående 

överföringsvägar och en överskattad risk att bli smittad genom tillfällig kontakt med 

människor.  

Det är viktigt att tala öppet om sjukdomen och byta ut föråldrande kunskapen till en aktuell 

och evidensbaserad kunskap. Då okunskapen i samhället lever kvar och påverkar personer 

som lever med HIV negativt genom bland annat stigmatisering. Dock menar Stackpool-

Moore et al. (2013, s. 341) att stigmatisering kan trigga igång positiva effekter till förändring 

och solidaritet som vill förändra samhällets normer. 

Resultatet visar att religion och attityder har ett samband och de styrker Reyes-Estrada, 

Varas-Díaz & Martínez-Sarson (2015) då de visar att vissa religioner förknippas HIV och 

AIDS som ”omoraliskt” då det ofta förknippas till homosexualitet och droganvändning. 

Detta bidrar till en negativ attityd gentemot personer som lever med HIV eller AIDS. Vilket 

bekräftas av Waluyo (2011) ytterligare genom att visa att religion och tro har en länk till 

stigmatiserande attityder till personer med HIV och AIDS eftersom många religioner anser 

att beteenden som associeras till HIV och AIDS är förbjudna enligt trosuppfattningen. 

Resultat i litteraturöversiktens pekar på att kunskapsbristen kan vara en anledning till att 

sjuksköterskan inte är villig att vårda patientgruppen, en annan kan vara oviljan att lära sig 

om sjukdomen och dess påverkan eller bara ett generellt ointresse. Även personliga åsikter 

kan ha en stor påverkan såsom sin egna eller andras religion, etnicitet, sexuella läggning eller 

sin egen människosyn. Stackpool-Moore et al. (2013, s. 341) instämmer att det behövs 
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förståelse i sambandet mellan detta då det påverkar HIV-stigmatiseringen. HIV-stigmat kan 

även påverka personer som förknippas med aktiviteter som samhället associerar till 

sjukdomen såsom homosexualitet eller intravenöst missbruk. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som vårdat patientgruppen tidigare var mer 

villiga att vårda patientgruppen igen. Vilket kan bero på att sjuksköterskan träffat på 

patienten samt fått en annan uppfattning och en annan förståelse om vad sjukdomen 

innebär. Sjuksköterskans villighet kan skina igenom vid möten då kommunikationen inte 

bara är ett utbyte av ord. Travelbee (1971, s. 94-95) menar att patienten och sjuksköterskan 

observerar varandra i interaktionen och av detta influeras kommunikationen av tankar, 

känslor och attityder. Patienten kommer inte vilja dela med sig om något meningsfull om 

inte en god sjuksköterske-/patient relationen finns. Hodgson (2006) samtycker med att den 

meningsfulla relationen till patienten motverkas av de förutfattade fördomar och attityderna 

som kan finnas till patientgruppen. 

Det är uppenbart att relationen mellan kunskap, attityder samt villighet att vårda har en 

stark påverkan på varandra. Tillförs ny kunskap kommer förhoppningsvis attityder 

förändras och i sin tur viljan. På samma gång har det bevisats att brister i kunskap kan 

framkalla negativa attityder hos sjuksköterskan som leder till att viljan att vårda 

patientgruppen minskar. Detta har illustrerats i figur 1. 

Denna litteraturöversikt kan tillämpas inom hälso- och sjukvården gällande sjukdomar där 

attityder i brist på kunskap kan framkomma. Framförallt sjukdomar som går under 

smittskyddslagen till exempel hepatit. Utifrån hälso- och sjukvården kan även 

litteraturöversikten omsättas till samhället där vissa utsatta grupper finns.   
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Figur 1 

Samband mellan Kunskap, attityder och villighet att vårda. 

 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskans trosuppfattning och kunskap kring HIV 

och AIDS påverkar deras attityder och villighet att vårda patientgruppen. Stigmatiseringen 

som kunskapsbristen medför drabbar patientgruppen negativt och sjuksköterskor måste bli 

uppmärksam på attityder som råder på arbetsplatsen och inom sig själva för att kunna ge en 

så god vård som möjligt på lika villkor för alla. Då det har framkommit att kunskapen oftast 

har en korttidseffekt och det behövs en mer kontinuerlig utbildning om sjukdomen och hur 

attityderna påverkar patienten. Majoriteten av studier belyser sjuksköterskans attityder till 

patientgruppen men det är få som nämner hur patienterna påverkas av dessa. Därför skulle 

det behövas mer forskning utifrån patientperspektivet.  

Kunskap

Attityder
Viljan att 

vårda
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Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagar

e 

(bortfall

) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Komme

ntarer 

gällande 

kvalitet.  

Akin, Mendi, 

Mendi & 

Durna. (2013) 

Turkiet 

Undersöka 

sjuksköterskestudera

ndes kunskap av och 

attityder till patienter 

med HIV och för att 

bestämma 

variablerna 

associerade med 

studenternas 

kunskap och 

attityder. 

Kvantitativ,

Deskriptiv 

tvärsnittsstu

die.   

580 (ej 

angivet) 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Kunskapen hos deltagarna var låg speciellt med 

hänsyn till överföringsvägarna. De hade generellt en 

positiv attityd till patientgruppen dock uttryckte de 

oro och hesitera till att arbeta med HIV/AIDS positiva 

patienter.  

Medel 

Askarian, 

Hashemi, 

Jaafari & 

Assadian. 

(2006) Iran 

Undersöka 

sjuksköterskornas 

kunskap av HIV-

infektion samt 

attityder till personer 

med HIV i Iran. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die 

1098 (ej 

angivet) 

Frågeformulär 

Beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskor samt barnmorskor hade en högre 

kunskapsnivå om HIV-infektionen än 

undersköterskorna. 50,7 % av deltagarna hade vårdat 

patienter med AIDS och 54,3 % hade gått ett 

utbildningsprogram om AIDS. Nästan hälften av 

deltagarna kunde inte tänka sig att vårda 

patientgruppen och om dem blev tilldelade en sådan 

patient skulle de be om att bli förflyttad.  

Medel 

Bektaş, & 

Kulakaç (2007) 

Turkiet 

Bedöma kunskapen 

och attityder till 

HIV/AIDS hos 

sjuksköterskestudent

er i Turkiet. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

studie 

299 (72) 

 

Strukturerad 

självadministrer

ad enkät och en 

anonym 

uppsats. 

Statistisk analys 

Majoriteten av sjuksköterskestudenter i denna studie 

hade en måttlig kunskapsnivå av HIV/AIDS. 

Kunskapen ökade parallellt med utbildning. Studenter 

som hade tidigare erfarenhet av att ta hand om en från 

patientgruppen och känt någon med HIV/AIDS var 

mer villig att ta hand dessa. 

Medel  



 
 

Hamama, 

Tartakovsky, 

Eroshina, 

Patrakov, 

Golubkova, 

Bogushevich & 

Shardina. (2014) 

Ryssland 

Fokuserade på 

sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställels

e och deras attityder 

till personer med 

HIV/AIDS på 

mottagningar där 

sjuksköterskorna 

regelbundet träffat 

patientgruppen samt 

på allmänna sjukhus 

där dem sällan 

träffar 

patientgruppen  

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die.  

135 (13) Självadministrer

ad enkät 

MANOVA 

Sjuksköterskor som regelbundet behandlade personer 

med HIV/AIDS var signifikant yngre och ett stort antal 

av dessa hade Masters degree än de som sällan tog 

hand om patienterna. De fann ej skillnad i 

arbetstillfredsställelsen, dock uppkom en skillnad i 

sjuksköterskornas attityder, dem som arbetade på 

mottagningarna rapporterade mer villighet att vårda 

en de som arbetade på allmänna sjukhusen.  

Medel  

Mill, 

Harrowing, 

Rae, Richter, 

Minnie, 

Mbalinda& 

Hepburn-

Brown (2013) 

Jamaica, Kenya, 

Sydafrika, 

Uganda 

Undersöka stigmats 

karaktär, 

sammanhang och 

inflytande på 

omvårdnaden som 

ges till personer med 

HIV/AIDS i fyra låg 

och/eller 

medelinkomst 

länder.  

Kvalitativ 84 (ej 

angivet) 

Fokusgrupp, 

intervju 

Sjuksköterskor var mycket medvetna om attityder som 

aids föranledde, och justerade deras 

omvårdnadsarbete för att minska stigma. Trots 

försäkran om att personer med HIV/AIDS behandlades 

lika, och att försiktighetsåtgärder användes, fann de att 

i verkligheten, gjorde ibland sjuksköterskorna beslut 

som baserades på utseendet eller hennes 

sjukdomsstatus. 

Medel  

Mockiene, 

Suominen, 

Välimäki, 

Razbadauskas, 

Caplinskas & 

Martinkenas 

(2011) 

Litauen 

Beskriva ett 

utbildande 

interventionsprogra

ms påverkan på 

sjuksköterskornas 

villighet att ta hand 

om HIV personer i 

Litauen 

 

Kvantitativ, 

RCT 

206 (21) Enkätundersökn

ing, 

Statistisk analys 

Utbildningsinterventionen hade en liten påverkan på 

sjuksköterskans villighet att vårda personer med HIV. 

Medel  



 
 

Ouzouni & 

Nakakis. 

(2012) 

Grekland 

Utforska kunskap, 

beteenden och 

attityder hos 

sjuksköterskestudera

nde i Grekland 

angående HIV/AIDS. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

tvärsnittsstu

die.  

279 (62) Frågeformulär, 

Deskriptiv och 

inferential 

statistik 

Överlag hade sjuksköterskestuderande en ganska god 

kunskap och även positiv attityd till personer med 

HIV/AIDS. Dock framkom det att kunskapen 

otillräcklig vid överföringsvägarna. Deltagare som var 

mer villig att vårda hade signifikant mer kunskap och 

hade mer positiva attityder. Det sågs även att religiösa 

studenter hade mindre kunskap och mindre positiva 

attityder  

Hög  

Pickles, King & 

Belan (2012) 

Australien 

Bestämma attityder 

hos australiensiska 

sjuksköterskestudent

er till att ta hand om 

personer med 

HIV/AIDS 

Kvantitativst

udie 

 

418 (22) AAS (AIDS 

Attitude scale) 

formulär, 

statistisk 

Majoriteten hade en positiv syn till att ta hand om 

personer med HIV/AIDS. Man fann skillnad i attityder 

beroende på deltagarnas ursprung. 

Hög  

Stavropoulou, 

Stroubouki, 

Lionaki, 

Lionaki, 

Bakogiorga  & 

Zidianakis 

(2011) Grekland              

Utforska 

Sjuksköterskestudent

ers uppfattningar att 

ta hand om personer 

med HIV/AIDS 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie 

100 (ej 

angivet) 

Frågeformulär 

med öppna och 

slutna 

frågeställningar 

Majoriteten ansåg sig vara säker i sin roll vid vårdande 

av en patient med HIV/AIDS. Medan resterande 

upplevde en rädsla att ta hand om patientgruppen. 

Medel  

Suominen, 

Laakkonen, 

Lioznov, 

Polukova, 

Nikolaenko, 

Lipiäinen,  ... & 

Kylmä (2015) 

Ryssland 

 

 

 

Beskriva 

sjuksköterskestudent

ers villighet att ta 

hand om personer 

som lever med 

HIV/AIDS. 

 

 

 

Kvantitativ 

deskriptiv 

korrelationss

tudie.   

102 (5) Enkätundersökn

ing, beskrivande 

statistik 

Sjuksköterskestudenter vilja att ta hand om personer 

med HIV/AIDS var låg när de tillfrågades med en 

allmän fråga. Men blev högre när frågan var mer 

specifikt relaterade till sjuksköterskeuppgiften.  

Medel  



 
 

Veeramah, 

Bruneau & 

McNaught. 

(2008) 

Storbritannien  

Beskriva kunskapen 

och attityder hos en 

del sistaårs 

sjuksköterske- samt 

barnmorskestuderan

de till personer som 

har HIV eller 

utvecklat AIDS. 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die 

62 (15) Frågeformulär 

med 

slutna/öppna 

frågor 

Deskriptiv 

statistik 

Deltagarna påvisade positiva attityder och en god 

kunskapsnivå kring ämnet. Däremot framkom det 

kunskapsbrist inom vissa områden. En majoritet sade 

att deras förmåga att agera för de fysiska och 

psykologiska behoven till patienten var bristande och 

skulle behöva mer träning.  

Hög  

Waluyo, 

Culbert, Levy & 

Norr. (2015) 

Indonesien 

Beskriva faktorer 

som associeras till 

sjuksköterskans 

stigmatiserande 

attityder till personer 

med HIV/AIDS 

 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die 

400 (4) Frågeformulär 

SPSS 

Man kunde förutspå de stigmatiserande attityder 

utifrån utbildning, träning, attityder som råder på 

arbetsplatsen, trosuppfattning, islamisk 

trosuppfattning och tillhörig till de islamiska sjukhuset  

Medel  

Watkins & 

Gray. (2006) 

Amerika 

Undersöka 

kunskaper och 

uppfattningar hos 

sjuksköterskor i 

Texas till personer 

med HIV/AIDS. 

 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

tvärsnittsstu

die 

1639 

(1403) 

Frågeformulär  Man såg att det fanns bristande kunskaper. Men viljan 

att vårda personer med HIV var hög. Man såg olika 

kunskapsnivåer beroende på arbetsplats, ålder och 

utbildningsgrad. 

Medel  

Yiu, Mak, Ho & 

Chui (2010) 

Hong Kong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jämföra ett 

kunskapsprogram 

med 

kunskapskontakt på 

sjuksköterskestudent

ers attityder, 

beteende och känslor 

till patienter med 

HIV/AIDS.  

Kvantitativ, 

RCT 

102 (13) Enkätundersökn

ing,  

Statistisk analys 

Båda interventionsgrupperna visade signifikanta 

förbättringar i kunskapen kring HIV/AIDS, attityder, 

rädslan att smittas, viljan att vårda, och negativ 

inverkan direkt efter interventionen. 

Interventionsgruppen som fick ”kunskap-kontakt” 

påvisade större kunskap än gruppen som bara fick 

”kunskap”, men vid uppföljning var de ingen skillnad 

mellan grupperna. 

Hög  



 
 

Zarei, Joulaei, 

Darabi & 

Fararouei (2015) 

Iran 

Uppskatta 

stigmatiserande 

attityder hos 

omvårdnadspersonal 

till persojner som 

lever med 

HIV/AIDS. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie 

575 (ej 

angivet) 

Strukturerat 

frågeformulär 

En stor del av deltagarna relaterade rädsla till 

patientgruppen. Det var signifikanta samband mellan 

vårdpersonalens stigmatiserande attityder på grund av 

deras religiösa tro, samhälls attityden och 

kunskapsbrist i smittovägar. 

Medel  

 

 


