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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Hiv är en ständigt växande virusinfektion världen över. Människor som lever med hiv 

möter stigmatisering både i det dagliga livet och i vården. Sjuksköterskeprofessionen 

innebär att behandla alla lika oavsett bakgrund och tillstånd, något som inte följs i vården 

av patienter med hiv. 

 

Syfte  
Att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med 

humant immunbristvirus ur ett globalt perspektiv. 

 

Metod  
Metoden litteraturöversikt valdes för att sammanställa befintlig forskning. Tolv artiklar 

från databaserna PubMed, Cinahl Complete, Academic Search Elite, Medline och PsycInfo 

samt tre artiklar från websökmotorn Google Scholar inkluderades i studien. Både 

sjuksköterskors och patienters perspektiv har återfunnits i artiklarna. Manifest 

innehållsanalys har använts i dataanalysen av artiklarna. 

 

Resultat 
Två primära faktorer; bristande kunskap samt otillräckliga resurser identifierades i studien. 

Dessa utgjorde huvudfynden i studien. Fyra underliggande faktorer under bristande 

kunskap; sjuksköterskans kunskap och erfarenheter, patienters tidigare upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande i vården, samhällets normer och stereotyper och 

smittskyddande material samt två subkategorier under otillräckliga resurser; utbildning och 

smittskyddande material kunde identifieras.  

 

Slutsats 
Kunskapen om hiv behöver öka i hela världen. Interventioner för att göra detta bland 

sjuksköterskor och allmänheten samt öka tillgången till resurser i smittskyddande material 

och utbildning är av stor vikt och en bidragande faktor för att förbättra sjuksköterskans 

bemötande av patienter med hiv. 

 

Nyckelord: Bemötande, Hiv, Kunskap, Sjuksköterska. 
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BAKGRUND 

Introduktion  

Författarna har på tidigare verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat att 

sjuksköterskor bemöter patienter med humant immunbristvirus (hiv) annorlunda jämfört 

med andra patienter, trots att sjuksköterskor ska behandla alla människor lika (International 

Council of Nurses [ICN], 2014; SFS 1982:763). Att identifiera vad det är som orsakar 

skillnaderna i bemötandet mellan patienter med hiv och patienter utan virusinfektionen kan 

öka medvetenheten inom hälso- och sjukvården, inte minst bland sjuksköterskor. 

 

Humant immunbristvirus 

Historik 

Hiv blev en världsomfattande pandemi under första delen av 1980-talet (National Institute 

of Allergy and Infectious Diseases [NIH], 2011) och har sedan utbrottet varit dödsorsaken 

för ungefär 34 miljoner liv världen över (World Health Organization, 2015a).  

 

Det första dokumenterade fallet av hiv är daterat till år 1959 och hittades genom att 

undersöka sparat blod från en infekterad patient i Kongo (Gisslén, 2007). Blodet har sedan 

använts som underlag för att studera hur arvsmassan förändrats genom åren och på så sätt 

har det enligt Worobey et al. (2008) konstaterats att första gången viruset överfördes från 

apa till människa var redan under 1800-talet. Vidare visar studien av Worobey et al. att 

viruset, som inte spred sig utanför Afrikas landsgränser fram till koloniseringen som 

skedde under första delen av 1900-talet, inte är lika smittsamt som det påstods under 

pandemiutbrottet på 1980-talet. 

 

Enligt Shannon et al. (2015) finns det uppskattningsvis 35 miljoner människor runt om i 

världen som är bärare av hiv och under år 2014 infekterades cirka två miljoner personer 

globalt (WHO, 2015b). Viruset förekommer främst i Afrika och länderna söder om Sahara. 

I Sverige har cirka 7000 människor hiv och det rapporteras in mellan 400-500 nya fall per 

år (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

 

Om viruset 

Hiv är en blodburen infektion som tillhör en grupp ovanliga virus som heter retrovirus. 

Retrovirus består av ribonukleinsyra (RNA) till skillnad från övriga virus som byggs upp 

av deoxiribonukleinsyra (DNA) vilken gör hiv till en kronisk infektion (Mahmood & 

Yang, 2012). Hiv delas in i två genetiskt distinkta huvudgrupper, hiv-1 och hiv-2. Hiv-2 är 

mindre smittsamt och patogent än hiv-1 och enligt Gisslén (2007) har denna typ endast 

spridit sig begränsat i Västafrika.  

 

Enligt Mahmood och Yang (2012) infekterar hiv cellerna i immunsystemet där viruset 

antingen förstör eller skadar dess funktioner. Vidare beskriver Mahmood och Yang att 

bärare av viruset lättare kan smittas av andra sjukdomar eftersom immunförsvaret 

försvagats. Utan behandling utvecklas hiv till acquired immunodeficiency syndrome (aids).  

 

Hiv kan enligt Folkhälsomyndigheten (2015b) endast smitta vid kontakt med blod eller 

slemhinnor hos en patient som har virusinfektionen. Den vanligaste smittvägen hos 

allmänheten är enligt Farnan och Enriques (2012) oskyddat analt, vaginalt eller oralt 

samlag. Vidare kan hiv smitta från mamman till barnet under graviditeten och amningen, 
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genom förbrukade nålar eller sprutor som återanvänds samt vid transfusion av infekterat 

blod. 

 

Hiv har en relativt låg smittsamhet större delen av förloppet men under de första veckorna 

efter insjuknandet samt i slutskedet när aids har utvecklats klassas virusinfektionen som 

högt smittsam (Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

 

Diagnostik och klinisk bild 

För att diagnostisera hiv används metoden Enzyme-Linked-ImmunoSorbent Assay 

(ELISA-metodik). Metoden identifierar antikroppar i blodet vid hiv-1 och hiv-2 infektion. 

Tre veckor efter smittillfället kan viruset normalt synas på ett test. För att verifiera ett 

negativt testresultat görs ett nytt test efter tre månader. Vid ett positivt första test görs 

ytterligare ett test vid samma tillfälle för att konfirmera resultatet. I samband med det andra 

testet används tekniken Western Blot, även kallat immunoblot (Gisslén, 2007). 

Immunoblot är en vanlig och viktig teknik inom molekylär biologi. Tekniken används för 

att separera specifika proteiner från celler i kroppen (Mahmood & Yang, 2012). Inom hiv-

diagnostik tas proteiner från antikroppar i blodet för att hitta ett mönster i virusinfektionen 

(Gisslén, 2007). 

 

Ungefär 50 procent av patienter som får hiv upplever influensaliknande symtom första tre 

veckorna efter smittillfället, denna period kallas den akuta fasen. Exempel på symtom är 

feber, utslag och lymfkörtelsvullnad. Efter den akuta fasen blir viruset asymtomatisk samt 

går in i en fas där viruset ostört kan replikeras i arvsmassan och blir svårare att upptäcka 

och diagnostisera (Burns, Longton, Robinson & Wolfe, 2003). 

 

Behandling 

Det första läkemedlet mot hiv introducerades år 1987. År 1996 introducerades en 

kombinationsbehandling, även kallat highly active antiretroviral therapy (HAART) som 

gjorde att hiv mer effektivt kunde behandlas samt att mortaliteten sjönk (Gisslén, 2007). 

 

Beroende på hur infektionsförloppet ser ut för patienten påbörjas en behandling med 

HAART. Det är CD4-cellantalet i patientens immunsystem som är avgörande huruvida 

behandlingen initieras (Gisslén, 2007). CD4-celler är en typ av vita blodkroppar i 

immunsystemet som är nödvändiga för att bekämpa en infektion (Hunt et al., 2008).  

 

Hiv i världen 

Hiv är, trots mycket arbete, fortfarande en stigmatiserad virusinfektion i stora delar av 

världen (WHO, 2015a). Olika kulturer påverkar hur patienter med hiv behandlas inom 

vården (Rubincam, Lacombe-Duncan & Newman, 2015). Till exempel innebär det en risk 

för vårdpersonalen att behandla patienter med hiv i Sydafrika eftersom rådande normer i 

samhället kan leda till att personens familj och vänner fryser ut denne (Singh, Chaudior, 

Escobar & Kalichman, 2011). I Kina är det kulturellt oacceptabelt att tala om sex och 

samlevnad. Detta leder till att sjuksköterskor inte utbildas i könsorganens anatomi eller 

tillhörande sjukdomar och har därför inte tillräcklig kunskap för att behandla patienter med 

hiv på ett adekvat sätt (Wu et al., 2008). I en studie av Kohi et al. (2006) där stigmatisering 

av hiv inom vården jämfördes mellan fem länder i Afrika framkom det att den utbredda 

stigmatiseringen av patienter med hiv bryter mot Förenta Nationernas (FN) bestämmelser 

om mänskliga rättigheter. Stigmatiseringen och diskrimineringen av patienter med hiv är så 

utbredd i världen att patienter nekas vård samt att vårdpersonalen bedömer att det är slöseri 
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med resurser att behandla patienter eftersom virusinfektionen är obotlig (Kohi et al., 2006; 

Singh et al., 2011). 

 

Förenta Nationernas åtta milleniemål 

På grund av den stora okunskapen som råder i världen om hiv har alla 123 av FNs 

medlemsstater samt 23 mellanstatliga organisationer lagt fram åtta milleniemål (United 

Nations [UN], 2015a). Milleniemål nummer sex är att genom olika interventioner ”stoppa 

spridningen av HIV och AIDS”. Stora satsningar i att öka allmänhetens kunskap om 

smittvägar och tillgängligheten av bromsmediciner världen över har gjorts (UN, 2015a). 

Interventionerna som har gjorts för att stoppa spridningen av hiv och aids har visat resultat. 

Under år 2005 levde cirka 40 miljoner människor med hiv eller aids och cirka fyra 

miljoner insjuknade under samma år (FN, 2006). Incidenten och prevalensen av 

virusinfektionen har minskat sedan dess, mycket på grund av dem interventioner som har 

gjorts i utsatta länder som till exempel Sydafrika (WHO, 2015b). 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och där ingår fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan förväntas ge vård på lika villkor samt omvårdnad med respekt till alla, 

oavsett ålder, kön, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, sexuell läggning, 

nationalitet, funktionsnedsättning, sjukdom, politiska åsikter eller social ställning (ICN, 

2014).  

 

För att säkerställa att vården förblir patientsäker och av god kvalitét har Institute of 

Medicine of the National Academies och Quality and Safety Education for Nurses utformat 

sex grundläggande kärnkompetenser. Dessa är kvalitetsutveckling, personcentrerad 

omvårdnad, samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik och säker vård (Barnstiner, 

2013). I kontext med hiv är kärnkompetensen säker vård särskilt betydelsefull. 

Målsättningen med en säker vård är att varken patienten eller yrkesutövaren, i detta fall 

sjuksköterskan, ska komma till skada genom att förbättra systemets effektivitet och 

individens insats. Det finns många hot om patientsäkerheten inom vården och faktorer som 

kan påverka det är sjuksköterskors rädslor mot det som anses okänt (Cronenwett et al., 

2007), okunskap, bristande lyhördhet samt att sjuksköterskan frångår sitt professionella 

förhållningssätt och agerar i affekt (Eldh, 2014). Patientsäkerheten regleras även i 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). I lagens första kapitel och första paragraf står 

målet att ”främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig 

verksamhet”. Enligt kap. 3, 2 § har vårdgivaren som ansvar att ”vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdrelaterade skador”. 

 

En betydande individuell insats från sjuksköterskor, för att inte komma till skada i arbetet, 

är att använda skyddande utrustning vid behandling av patienter med smittsamma 

sjukdomar. I Sverige rekommenderas sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner att 

använda basala hygienrutiner. Det innebär att alltid använda engångshandskar och 

skyddsförkläde vid nära patientkontakt, använda handdesinfektion innan och efter 

påtagandet av handskar samt att tvätta händerna med tvål och vatten när dessa är synligt 

smutsiga (Socialstyrelsen, 2006; Vårdhandboken, 2015). Sprutor ska bytas mellan varje 

patient och förbrukade kanyler ska inte återanvändas, det gäller även flerdosampuller till 

samma patient. Sjuksköterskan bör använda vätskeavvisande munskydd eller visir vid 

åtgärder där det finns uppenbar risk för stänk av kroppsvätskor samt hantera nedblodade 
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föremål som farligt/smittförande avfall enligt lokala rutiner (Socialstyrelsen, 2006). WHO 

har med målet att minska risken för överföring av blodburna och andra patogener från både 

kända och okända källor tagit fram universella försiktighetsåtgärder. Åtgärderna är 

framtagna för att användas i vården globalt och innefattar, precis som basala hygienrutiner, 

användandet av skyddande material som handskar, förkläde och visir men också 

undervisning i hur miljön runt patienter ska städas (WHO, 2007). 

 

Professionellt förhållningssätt 

Sjuksköterskans förhållningssätt ska vara professionellt gentemot patient. Det 

professionella förhållningssättet bygger på sjuksköterskans kunskap, självkännedom, 

ärlighet, erfarenhet samt intresse för människor och förmågan till empati (Fossum, 2013). 

Sjuksköterskor står i överordnad maktposition mot patienter och professionaliteten som ska 

genomsyra arbetet innebär att ta hänsyn till patientens behov, integrera patienten i vården 

samt inte förtrycka eller nedvärdera patientens åsikter för att minska stigmatiseringen av 

patientgruppen (Godin, Bélanger-Gravel, Eccles & Grimshaw, 2008). Stigmatisera 

förklaras enligt Nationalencyklopedin (1996) och Svensk ordbok utgiven av Svenska 

Akademin (2009) som att utpeka något som avvikande i förhållande till normen. 

Människor med hiv blir dagligen utsatta för stigmatisering i samhället på grund av 

okunskap och rädsla (Li et al., 2013) vilket ökar vikten av att sjuksköterskan i mötet med 

patienten undviker detta. På så sätt kan även det professionella förhållningssättet 

upprätthållas (Fossum, 2013). 

 

Sammanställning av relevanta lagar i Sverige 

Utöver Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) anses följande lagar relevanta till valt ämne. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] (SFS, 1982:763) mål är att ge god vård på lika villkor 

till alla människor. Vården bör vara lätt tillgänglig, av god kvalité med hög hygienisk 

standard, värna för patientens självbestämmande och integritet, skapa en god kontakt 

mellan patient och personal samt vara kontinuerlig och innefatta hög säkerhet. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska förebygga ohälsa bland allmänheten. Lagen reglerar all hälso- och 

sjukvårdspersonal samt sjukvårdstransporter. 

 

Smittskyddslagen  

Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) innehåller föreskrifter och bestämmelser gällande 

smittskyddsåtgärder. Målet är att skydda befolkningen från smittsamma sjukdomar samt 

förhindra spridning. Hiv en allmänfarlig sjukdom vilket definieras som en smittsam och 

långvarig sjukdom som medför lidande eller övriga allvarliga konsekvenser. Smittsam 

sjukdom definieras i kap. 1, 3 § som ”sjukdom som kan överföras till eller mellan 

människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa”. I kap. 2, 2 § 

beskrivs bland annat vilka skyldigheter patienter med smittsam sjukdom, hälso- och 

sjukvårdspersonal, landsting och övriga myndigheter har för att förebygga sjukdomsfall. 

En patient som misstänker eller vet att den har en smittsam sjukdom som hiv har 

anmälningsplikt samt skyldighet att lämna information till de människor som kan hamna i 

en situation där överföring kan ske. Enligt kap. 2, 3 § ska hälso- och sjukvårdspersonal vid 

behov upplysa patienter om förebyggande åtgärder och landstinget ska säkerställa att 

allmänheten har den information som krävs för att kunna skydda sig mot smittsamma 

sjukdomar som kan hota liv och hälsa. Smittskyddslagen kräver att myndigheter inom 

smittskydd, övriga instanser samt hälso- och sjukvården samarbetar för att utbrott eller 
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spridning av smittsamma sjukdomar ska begränsas och förebyggas (SFS, 2004:168, kap. 1, 

10 §). 

 

Vad är bemötande? 

Ordet bemöta förklaras enligt Malmström, Györki & Sjögren (1988a) som besvara, 

tillbakavisa, behandla och bete sig mot. Enligt Ernby (2008) och Svensk Ordbok utgiven 

av Svenska Akademin (2009) förklaras ordet bemöta som att uppträda mot någon eller 

något. Enligt Fossum (2013) handlar bemötande bland annat om hur ett samtal med 

patienten genomförs eller utförs, hur vi samtalar med patienten eller om vi tittar på 

patienten samt om vi sitter eller står i förhållande till patienten. Vidare beskriver Fossum 

att bemöta någon inte är en ensidig kommunikation utan att det alltid finns en mottagare av 

kommunikationen, i detta fall patienten. Synonymer som används är uppträdande, 

behandling, svar, replik, genmäle och vederläggning.  

 

Enligt Croona (2003) sträcker sig bemötandet utanför kulturbaserade kunskaper, vilket 

innebär att oavsett vilken kultur vårdpersonalen är uppfostrad i, är alla patienter värda att 

bli bemötta med respekt och värdighet. I yrket ingår det att vårda människor från alla delar 

av världen och enligt Sullivan et al. (2015) får kunskaper och fördomar sjuksköterskan har 

sedan tidigare inte färga mötet. Bemötandet är mycket viktigt inom vården och enligt 

Farnan och Enriquez (2012) är sjuksköterskan vanligtvis inkörsporten till vården. Således 

blir sjuksköterskans bemötande i detta sammanhang som förklaringen från Ernby (2008) 

samt Svenska Akademin (2009), ett uppträdande mot patienten. Bemötandet kan även ses 

som hur sjuksköterskan beter sig mot patienten, exempelvis attityden eller beteendet mot 

patienten när denne kliver in i behandlingsrummet. 

 
Eftersom det inte finns någon engelsk översättning för ordet ”bemöta” har författarna 

substituerat det med orden ”attityd” och ”beteende”. Enligt Svensk Ordbok utgiven av 

Svenska Akademin (2009) är attityd en inställning till en företeelse. Beteende förklaras 

som att ”uppföra sig på visst sätt”. Sjuksköterskors attityd och beteende mot patienter blir i 

denna studie hur sjuksköterskor bemöter dessa.  

 

Empatiskt bemötande 

Empati definieras som förmågan att leva sig in i andra människors behov, känslor och 

reaktioner (Malmström, Györki & Sjögren, 1988b; Nationalencyklopedin, 1995; Svensk 

Ordbok utgiven av Svenska Akademin, 2009). I förhållande till patienter med hiv är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om patienters utsatta ställning i samhället samt 

tidigare upplevelser av stigmatisering för att försäkra att patienten bemöts empatiskt och 

känner sig välkommen i vården (Gu, Lan, Wang, Wu & Tan, 2015). 

 

Undvikande bemötande 

Att undvika definieras av Nationalencyklopedin (1996) och Svensk Ordbok utgiven av 

Svenska Akademin (2009) som att ”inrikta sig på att inte komma i kontakt med eller i 

närheten av någon oönskad företeelse”. Studier av Rönndal, Innala & Carlsson (2003) och 

Siminoff, Erlen & Sereika (1998) har konstaterat att kvalitén på vården för patienten blir 

lidande när sjuksköterskor har ett undvikande bemötande vilket bryter mot hälso- och 

sjukvårdslagens andra paragraf ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”. 
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Problemformulering 

Varje år får omkring 2,5 miljoner människor humant immunbristvirus 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Sjukvården ska fungera som ett tryggt rum för patienter 

med hiv men istället möter de diskriminering och stigmatisering (WHO, 2015b). Enligt 

Sullivan et al. (2015) påverkar sjuksköterskans bemötande och viljan att ge vård hur väl 

patienter fullföljer den antiretrovirala behandlingen (HAART), patienters välbefinnande 

samt integriteten hos patienterna. Trots hårt arbete mot stigmatiseringen av hiv och ökad 

kunskap bland allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal blir patientgruppen 

åtsidosatta i många delar av världen (Kohi et al. 2006; Singh, Chaudior, Escobar & 

Kalichman, 2011; Wu et al., 2008). Identifiering av faktorer som kan påverka 

sjuksköterskans bemötande av patienter med hiv blir således viktigt för att förbättra vården 

för patientgruppen (Sullivan et al., 2015). 

 

SYFTE 

Att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med 

humant immunbristvirus ur ett globalt perspektiv. 

 

METOD 

Val av metod 

Metoden till föreliggande studie var litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) används litteraturstudier för att sammanställa den vetenskapliga evidensen inom ett 

valt område. Forskningen inom ämnet sammanställdes för att identifiera faktorer som kan 

påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med hiv.  

 

Urval 

Inklutionskriterier som användes i arbetet var att artiklarna varit publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift mellan åren 2005-2015, att resultatet gav svar på syftet samt att de 

har varit skrivna på engelska. Studier som inkluderades i resultatet har varit skrivna ur 

både patienters och sjuksköterskors perspektiv. Det togs ingen hänsyn till geografiska 

avgränsningar vid val av artiklar eftersom intresset att se resultat från hela världen fanns. 

Artiklarna i en litteraturöversikt kan vara både kvalitativa och kvantitativa (Rosén, 2012) 

och därför återfinns artiklar av båda typer i resultatet. 

 

Artiklar som var skrivna i ämnet men utifrån någon annan yrkesprofession än 

sjuksköterskor, till exempel läkare eller sjukgymnast, exkluderades ur studien även om 

titeln besvarade syftet. Även studier gjorda på sjuksköterskestudenter exkluderades, detta 

för att sjuksköterska i denna studie syftar till sjuksköterska med grundutbildning.  

 

Datainsamling 

Båda författarna gjorde sökningar i databaser samt läste titlar och sammanfattningar på 

varsitt håll för att sedan sammanföra resultaten av sökningarna. Sökningarna gjordes vid 

olika tillfällen med samma sökord för att se att ingen ny studie hade tillkommit. På detta 

sätt försäkrades det att så mycket relevant forskning inom området som möjligt 

inkluderades i studien (Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna som användes var 
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Cinahl Complete, PubMed, Academic Search Elite, Medline samt PsycInfo. Fritextsökning 

användes och Forsberg och Wengström förklarar det som ett sätt att söka artiklar genom att 

välja sökord efter frågeställningar och kombinera dessa för att finna bredare resultat. 

Sökorden som användes var: nurse, attitude, hiv, hiv-infection, care, factors, behavior samt 

knowledge. För att hålla ihop sökningarna användes den booleska operatorn ”AND”. 

Enligt Forsberg och Wengström genererar termen ”AND” ett smalare resultat på sökningen 

eftersom alla kombinerade sökord återfinns i artiklarna. Detta ansågs viktigt eftersom alla 

sökorden som användes var av vikt för litteraturöversikten. Sökningar i databasen Cinahl 

Complete som resulterade i dubbletter eller oanvändbara artiklar utifrån syftet var ”nurse 

AND hiv-infection AND attitude AND knowledge”, ”nurse AND hiv-infection AND care 

AND knowledge”,” stigma AND nurse AND hiv-infection”, ”nurse AND hiv-infection 

AND care AND attitude”, ”nurse AND hiv-infection AND attitude” samt ”behavior AND 

hiv AND nurse AND care AND factors”. 

 

För att försäkra sig om att all relevant forskning användes i litteraturöversikten tog 

författarna hjälp av bibliotekarie på Karolinska Institutets medicinska bibliotek. 

Interventionen resulterade inte i någon ytterligare studie som användes i arbetet. 

Författarna har även hittat material från andra studentarbeten och skrivit artikelns titel i 

sökfältet på Google. Detta kallas manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2013) och 

resulterade i tre artiklar till resultatet som tagits från webbsökmotorn Google Scholar. 

Nedan i tabell 1 kan sökningar i databaserna som resulterade i resterande artiklar i studiens 

resultat ses. 

 

Tabell 1. Databassökningar 

 
Databas Datum Sökord Begränsningar Träffar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 151102 Nurse AND 

Attitude AND 

Hiv 

10 år 

Engelska 

130 5 3 2 

Cinahl 

Complete 

151105 Nurse AND 

Care AND 

Attitude AND 

Hiv-infection 

10 år 

Engelska 

76 2 2 2 

Cinahl 

Complete 

151105 Nurse AND 

Hiv-infection 

AND Attitude 

10 år 

Engelska 

115 3 3 1 

Cinahl 

Complete 

151110 Hiv AND 

Attitude AND 

Factors AND 

Care AND 

Nurse 

10 år  

Engelska 

69 3 2 2 

Cinahl 

Complete 

151112 Nurse AND 

Hiv AND 

Knowledge 

AND Care 

10 år  

Engelska 

73 6 6 3 
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Academic 

Search Elite 

Cinahl 

Complete 

Medline 

PsycINFO 

151124 Factors AND 

Nurses AND 

Hiv AND 

Attitude AND 

Behavior 

10 år 

Engelska 

50 4 4 2 

Totalt       513 23 20 12 

 

Databearbetning 

Efter databassökningarna fanns 20 artiklar som kunde tänkas inkluderas i studien. 

Artiklarna lästes noggrant igenom av båda författarna och diskussioner angående relevans 

till föreliggande studie uppkom. Det framkom att tre artiklar inte besvarade förliggande 

studies syfte och dessa valdes därför bort. Det framkom även att två studier var 

litteraturöversikter och därför valdes även dessa att exkluderas eftersom litteraturöversikter 

inte kan innehålla översikter i resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Resterande 15 insamlade artiklar som användes i resultatet har bearbetats utefter 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalité 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (se Bilaga A). Artiklarna lästes grundligt av båda författarna i sin helhet 

och diskuterades sedan för att värderas och föras in i matrisen (se Bilaga B). Studierna 

bedömdes som hög kvalité (I), medel kvalité (II) eller låg kvalité (III) beroende på hur väl 

de följde kraven för den vetenskapliga klassificeringen. Ingen artikel ansågs vara av låg 

kvalité och därför uteslöts ingen ur studien. Resultatet i alla använda artiklar lästes igenom 

en gång till samtidigt som de delar av resultatet som var användbart för studien efter dess 

syfte markerades med överstrykningspenna. 

 

Dataanalys 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver analysprocessen som ett delmoment där data 

delas in i mindre delar och undersöks enskilt. De undersökta delarna sätts ihop på ett nytt 

sätt för att sorteras och kategoriseras. Materialet tolkas sedan objektivt och systematiskt för 

att urskilja direkt synliga mönster i texterna. Processen kallas manifest innehållsanalys och 

är den analysmetod som användes i arbetet (Henricson, 2012). När artiklarna granskades 

för att föras in i Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag kunde två huvudfaktorer 

samt sex underliggande faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter 

med hiv ur ett globalt perspektiv identifieras. Alla artiklars resultat lästes noga igenom igen 

för att sedan sorteras in i respektive grupp den ansågs beröra. Artiklarna parades sedan 

ihop med varandra utifrån vad de innehöll relaterat till faktorn. De artiklar som beskrev fler 

än en faktor användes flera gånger i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) innefattar forskningsetik de etiska aspekter som behandlas vid ett 

vetenskapligt arbete, där forskningsverksamheten och arbetes konsekvenser inkluderas. 

Det innebär att analyser och argument för de värderingar, normer och förhållningssätt som 

bör leda forskningen belyses. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en studie inte framställas som någons egen, 

utan ta tydlig hänsyn till författarna och deras verk. Användandet av den granskade 
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forskningen ska presenterats i resultatet enligt artiklarnas syfte, helt utan att få med 

personliga åsikter. Detta har tagits hänsyn till vid utförandet av litteraturöversikten genom 

att läsa artiklarna flera gånger samt diskutera dess innehåll för att motverka feltolkning. 

 

Det har tagits hänsyn till att feltolkning av artiklarna kan förekomma eftersom det engelska 

språket inte är författarnas modersmål och för att förebygga detta har artiklarna diskuterats 

grundligt samt ordböcker använts (Kjellström, 2012) 

 

För att säkerställa att forskning som utförs på människor går till på rätt sätt finns 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Deklarationen innehåller 

referensramar för etiska principer som forskaren bör arbeta efter för att säkerställa att 

berörda människors liv, hälsa, värdighet och privatliv skyddas. Helsingforsdeklarationen 

har legat som grund i arbetet. Det har försäkrats att alla använda artiklar har varit etiskt 

granskade innan publikation (Helgesson, 2006).  

 

RESULTAT 

Efter att data sammanställts kunde två primära faktorer och sex underliggande faktorer som 

kan påverka sjuksköterskors bemötande av patienter med hiv identifieras som redovisas 

nedan i tabell 2. Dessa faktorer utgjorde rubrikerna för resultatet och använda artiklar 

presenterades under respektive rubrik. Artiklarna som användes i resultatet markerades 

med en asterix (*) i referenslistan och presenterades i matrisen i Bilaga B.  

 

Tabell 2 

Primära faktorer Underliggande faktorer 

Bristande kunskap 1. Patienters tidigare upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande i vården 

2. Sjuksköterskans kunskap och 

erfarenheter 

3. Samhällets normer och stereotyper 

4. Smittskyddande material 

Otillräckliga resurser 1. Utbildning 

2. Smittskyddande material 

 

Bristande kunskap 

I en studie av Hamama et al. (2010) jämfördes sjuksköterskor som arbetade på en hiv-

mottagning med sjuksköterskor på ett allmänt sjukhus (AS) i Ryssland i bemötandet av 

patienter med hiv samt trivseln på arbetsplatsen. Studien visade att sjuksköterskor på hiv-

mottagningen hade bättre bemötande av patienter med hiv jämfört med kollegorna på AS. 

Det framkom att bemötandet på mottagningen var mer empatiskt och mindre undvikande. 

Sjuksköterskor på mottagningen hade i allmänhet högre utbildningsnivå än sjuksköterskor 

på AS och liknande resultat har framkommit i studier av Hughes (2011) från USA och Lin 

et al. (2012) från Kina. Där visade resultaten att längden på utbildningen korrelerade 

positivt med bättre bemötande, både avseende mer empatiskt och mindre undvikande. 

Studien av Hamama et al. (2010) visade dock ingen skillnad i trivseln på arbetsplatserna 

sjuksköterskor emellan, däremot påverkade trivseln på hiv-mottagningen sjuksköterskors 

bemötande av patienter. Detta var inte fallet bland sjuksköterskor på AS, där ingen relation 

mellan trivseln och bemötandet kunde urskiljas.  
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Williams et al. (2006) utförde en studie med 208 sjuksköterskor från sju olika provinser i 

Kina som bestod av en utbildning om hiv under fem dagar där deltagarnas kunskaper 

testades innan samt efter utbildningen. Studien visade att sjuksköterskors kunskap ökade 

efter utbildningen samtidigt som deras bemötande förbättrades. Innan utbildningen trodde 

52 procent av sjuksköterskorna att hiv kunde smitta från en restaurangägare till en gäst 

samt 51 procent att hiv kunde smitta via allmänna toaletter. Efter utbildningen hade dessa 

siffror sjunkit till 15 respektive 12 procent. Utbildningen visade också ha positiv inverkan 

på sjuksköterskors empatiska, undvikande och generella bemötande av patienter.  

 

Patientens tidigare upplevelser av sjuksköterskans bemötande i vården 

I en studie av Rintamaki et al. (2007) där 50 patienter med hiv intervjuades om deras 

upplevelser av bemötandet i vården i USA framkom det att hälften av deltagarna upplevde 

sjuksköterskor som mer stigmatiserande i sitt bemötande jämfört med andra professioner. 

Exempel som ignorans, rädsla och obehag hos sjuksköterskor sågs som stigmatiserande av 

patienter. Ingen ögonkontakt med patienter, speciellt tonläge i samtalen samt ilska över att 

behöva behandla patienter med hiv upplevdes också som brister i bemötandet.  

 

I studier av Sayles et al. (2007) från USA samt Södergård et al. (2006) från Sverige visade 

resultaten att patienters tidigare dåliga upplevelser av sjukvårdens bemötande påverkade 

nästa möte negativt, med högre krav och mer förutfattade meningar. Studierna visade 

vidare att små signaler, som till exempel att sjuksköterskor använde handskar och förkläde 

vid blodtrycksmätning eller direkt efter handskakning med patienten tog handsprit, 

uppfattades som stigmatiserande bemötande. 

 

I studier av Li et al. (2011) från Kina och Rintamaki et al. (2007) visade resultaten att 

patienter uppfattade sjuksköterskors överdrivna användande av smittskyddande material 

som stigmatiserande. Studien av Rintamaki et al. (2007) visade att patienter hade noterat 

att sjuksköterskor som tog blodprov på ett sjukhus i USA inte använde handskar som 

standard men tog på sig detta när patienter med hiv skulle behandlas. I Li et al. (2011) 

studie framkom det att sjuksköterskor, vissa medvetet och andra omedvetet, tog på sig ett 

extra par handskar vid behandling av patienter med hiv. 

 

I en studie av Magnus et al. (2013) där 479 patienter med hiv fyllde i frågeformulär 

gällande upplevd stigmatisering i och tillfredsställelse av vården i USA framkom det att 20 

procent tidigare upplevt stigmatiserande bemötande i form av bristande information, 

svårigheter att få vård samt att sjuksköterskor inte lyssnade på dem. Patienter som tidigare 

upplevt det svårt att få adekvat vård i sammanhang som inte hade med hiv att göra uppgav 

att de hade större krav på framtida möten med vården. I studien av Zukoski & Thorburn 

(2009) från USA uttryckte 11 av 16 deltagare att tidigare stigmatisering i vården eller 

känsla av att ha blivit dömda på grund av sin virusinfektion försämrade framtida kontakter 

med sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenheter 

Fyra studier (Hamama et al., 2010; Li et al., 2009; Lin et al., 2012; Välimäki et al., 2008) 

konstaterade att sjuksköterskans ålder påverkade bemötandet av patienter. I studien av 

Hamama et al. (2010) var sjuksköterskor som arbetade på hiv-mottagningen signifikant 

yngre än kollegorna på AS och visade även mer empatiskt och mindre undvikande 

bemötande av patienter. Li et al. (2009) studie från Kina visade att deltagarna under 35 år 

hade bättre bemötande av patienter med hiv än deltagarna över 35 år. Studien av Lin et al. 

(2012) visade att deltagarna som uppgav att de var mellan 31-40 år hade ett mer empatiskt 
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och mindre undvikande bemötande av patientgruppen. De deltagare som uppgav att de var 

yngre än 30 år löpte större risk att helt undvika patienter med hiv i det dagliga arbetet. 

Enligt Välimäki et al. (2008) studie var yngre deltagare mer villiga att behandla patienter 

med hiv än de äldre deltagarna. 

 

I en studie av Rintamaki et al. (2007) framkom det att en stor anledning till att patienter 

bemöttes stigmatiserande i vården var på grund av att sjuksköterskor ansåg att patienterna 

hade sig själva att skylla för virusinfektionen. I en studie av Reis et al. (2005) framkom det 

att sjuksköterskors personliga åsikter, till exempel att vårdpersonal borde ha rätt till att 

neka patienter med hiv vård för att skydda sig själva och sin familj från att bli smittade, 

påverkade bemötandet av patienter negativt. På samma sätt påverkades bemötandet 

negativt av åsikten att behandling av patienter med hiv var att slösa med värdefulla 

resurser. 

 

Chen och Han (2010) studie om sårbarheten hos sjuksköterskor i mötet med patienter med 

hiv i Kina visade att sjuksköterskor med bristande kunskap om viruset och dess smittvägar 

hade ett mer undvikande och mindre empatiskt bemötande av patientgruppen. Studien 

visade att majoriteten av sjuksköterskor kände sig illa till mods i mötet med patientgruppen 

och tyckte att patienter med hiv borde sitta i karantän. 

 

Samhällets normer och stereotyper 

I en studie av Li et al. (2009) där sjukvårdspersonal i tre olika provinser i Kina fyllde i 

frågeformulär gällande individuella attityder och uppfattningen av samhällets normer om 

hiv framkom det att majoriteten av sjuksköterskor i studien uppfattade sina egna attityder 

mot patienter med hiv och samhällets normer på samma sätt. Femton procent angav att 

deras individuella attityd var bättre än samhällets syn på hiv. Jämförelser gjordes mellan 

läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker och det framkom även att 

sjuksköterskor påverkades mer av samhällets normer än någon av de andra professionerna. 

Studien av Reis et al. (2005) undersökte sjuksköterskors kunskaper om patientgruppens 

situation i samhället och i vården. Resultatet visade att sjuksköterskor som inte hade 

tillräcklig kunskap om samhällets stigmatisering av patienter med hiv bemötte patienter 

sämre och sjuksköterskor som var medvetna om patienters situation hade ett mer empatiskt 

bemötande.  

 

Smittskyddande material 

En studie av Li et al. (2011) visade att mindre kunskap om och träning i universella 

försiktighetsåtgärder påverkade bemötandet av patienter negativt. Bemötandet blev mer 

undvikande och mindre empatiskt. Det visades även att sjuksköterskor med tillgång till 

adekvat skydd i form av handskar och förkläde samt dem som använde det smittskyddande 

materialet hade bättre bemötande av patienter med hiv.  

 

Chen och Han (2010) studie från Kina visade att sjuksköterskor som inte använde sig av 

smittskyddande material i arbetet löpte större risk att utsättas för nålstick eller stänk av 

kroppsvätskor än de kollegor som använde materialet. Vidare visade studien att 

sjuksköterskor som tidigare upplevt nålstick i arbetet bemötte patienter med hiv mer 

undvikande och mindre empatiskt. Det framkom även att deltagarna som uppgivit att de 

inte använde sig av materialet trots att det fanns tillgängligt hade lägre utbildningsnivå än 

de kollegor som använde det.  
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Otillräckliga resurser 

Utbildning 

Studier av Reis et al. (2005) från Nigeria, Souminen et al. (2010) samt Välimäki et al. 

(2008) från Finland kom fram till att sjuksköterskor som inte hade tillräcklig fortbildning 

om behandling och etik i relation till hiv visade sämre bemötande av patienter i jämförelse 

med sjuksköterskor med tillräcklig fortbildning i arbetet. 

 

Studien av Reis et al. (2005) visade att 87 procent av deltagarna uppgav att 

sjukvårdspersonal som bemötte patienter med hiv mer undvikande och mindre empatiskt 

skulle erbjudas utbildning för att förbättra bemötandet av patientgruppen. Vidare uppgav 

19 procent att sjukhusen hade det yttersta ansvaret för att förbättra bemötandet medan 11 

procent uppgav att landets lagar borde reglera utbildningen. Det framkom även att 

majoriteten av deltagarna (94 procent) tvivlade på att resurser för att öka kunskapen fanns i 

landet.  

 

Studierna av Souminen et al. (2010) och Välimäki et al. (2008) visade också att utbildning 

påverkade bemötandet. Jämförelser gjordes mellan sjuksköterskor avseende kunskap och 

bemötande av patienter med hiv i tre länder, Finland, Estland och Litauen. Sjuksköterskor i 

Finland hade mer omfattande utbildning samt mer kunskap om virusinfektionen vilket 

visade bättre bemötande av patientgruppen. 

 

Smittskyddande material 

I en studie av Reis et al. (2005) undersöktes sambanden mellan användandet av universella 

försiktighetsåtgärder och bemötandet av patienter med hiv bland hälso- och 

sjukvårdspersonal i Nigeria. Det framkom att trots kunskaper om universella 

försiktighetsåtgärder fanns det generellt inte material på sjukhusen för att kunna följa dem i 

arbetet. Studien visade att det korrelerade negativt med bemötandet av patientgruppen. Det 

framkom även att sjuksköterskor löpte större risk att neka patienter med hiv vård än läkare. 

Sextiofem procent av sjuksköterskorna uppgav att anledningen till det var otillräckliga 

resurser på de behandlande sjukhusen.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande 

av patienter med humant immunbristvirus ur ett globalt perspektiv. Det identifierades två 

primära faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande av patientgruppen; bristande 

kunskap och otillräckliga resurser. Okunskapen bland sjuksköterskor samt de bristande 

resurser som finns i världen, både gällande utbildning av vårdpersonal och smittskyddande 

material, utgjorde huvudfynden i studien. Okunskapen sträckte sig från bristande kunskap 

om virusinfektionen och dess smittvägar (Hamama et al., 2010; Välimäki et al., 2008; 

Williams et al., 2006) till hur sjuksköterskeutbildningen utformas i olika länder (Chen & 

Han, 2010; Lin et al., 2012). Otillräckliga resurser i att utbilda sjuksköterskor samt förse 

personalen på sjukhusen med smittskyddande material var utbrett (Reis et al., 2005; 

Souminen et al., 2010; Välimäki et al., 2008).  

 

Okunskapen yttrade sig på olika sätt mot patienter. Fyra studier (Hamama et al., 2010; 

Hughes, 2011; Lin et al., 2012; Williams et al., 2006) visade att rädsla, avståndstagande 
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och nekande av vård var de främst förekommande yttringarna. Sjuksköterskan ska enligt 

ICN (2014) ”uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet”. Med rådande okunskap i världen kan inte sjuksköterskan 

upprätthålla detta vilket syntes i studierna där respekten av patienters integritet var låg 

eftersom sjuksköterskor inte lyssnade, litade på eller visade någon medkänsla mot 

patientgruppen (Hamama et al., 2010; Hughes, 2011; Souminen et al., 2008). 

 

Resultatet på föreliggande studie visar att de delar av världen som försitter otillräckliga 

resurser i smittskyddande material samt inte har tillräckliga resurser för utbildning av 

vårdpersonal bemöter patienter med hiv mer stigmatiserande, mindre empatiskt och mer 

undvikande (Reis et al., 2005; Souminen et al., 2010; Välimäki et al., 2008). 

Sjuksköterskorna i dessa utsatta områden påverkas av samhällets syn på virusinfektionen 

(Li et al., 2009) och den allmängiltiga tron att hiv fortfarande är lika smittsamt och 

livsavgörande som när sjukdomen bröt ut under 1980-talet påverkar hur sjuksköterskorna 

bemöter patientgruppen (Kohi et al., 2005; Singh et al., 2011; Wolobey et al., 2008). Som 

tre studier har visat (Chen & Han, 2010; Li et al., 2011; Reis et al., 2005) saknas det 

tillräckliga resurser för att sjuksköterskan ska vara helt säker på att inte bli smittad vid 

behandling av patienter med hiv. WHO tog år 2007 fram riktlinjer för att minska risken för 

yrkesmässig exponering vid behandling av patienter med blodburen virusinfektion. 

Riktlinjerna benämns som universella försiktighetsåtgärder och är framtagna för att minska 

risken för vårdpersonalen att bli smittade men också för att öka patientsäkerheten. 

Användandet av universella försiktighetsåtgärder, i Sverige benämnt basala hygienrutiner, 

minskar risken att föra vidare virusinfektioner mellan patienter (SFS, 2010:659; WHO, 

2007).  

 

Det finns stora skillnader i bemötandet av patienter med hiv mellan sjuksköterskor i 

världen. Anledningar till detta kan vara skillnaden mellan kulturer (Rubincam et al., 2015), 

skillnaden i hur sjuksköterskan utbildas eller skillnaden på utbildning och fortbildning om 

hiv (Chen & Han, 2010; Chen, Han & Holzemer, 2004; Wu et al., 2008). I Sverige 

framkom det att majoriteten av patienter med hiv var nöjda med sin vård samt inte ansåg 

sig utstå stigmatiserande bemötande (Södergård et al., 2006). I Kina var majoriteten av 

patienter med hiv i studierna missnöjda med bemötandet i vården (Chen & Han, 2010; Li 

et al., 2009) vilket kan förklaras med rådande kulturskillnader. I Kina anses det omoraliskt 

och skamset att tala om sex och samlevnad öppet i samhället (Wu et al., 2008). Detta leder 

till att könsorganens attribut, som sjukdomar och utseende, inte finns med i utbildningen 

för sjuksköterskor (Chen & Han, 2010). I Sverige börjar kunskaper om sex och samlevnad 

och könssjukdomar diskuteras med barnen i grundskolan (Riksförbundet för sexuell 

upplysning, 2013; Skolverket, 2015). Detta gör att sjuksköterskor i Kina och i Sverige går 

in i professionen med olika förutsättningar. För att kompensera bristerna i utbildningen i 

Kina behövs centrerade interventioner i form av fortbildning om hiv för sjuksköterskor för 

att minska stigmatiseringen (Chen et al., 2004). Trots att forskning har visat att hiv är 

mindre smittsam än vad den ansågs när epidemin bröt ut under 1980-talet (UN, 2015a; 

WHO, 2015b; Wolobey et al., 2008) lever fortfarande rädslan kvar. Studier som är gjorda i 

Afrika visar liknande tendenser. Rådande kulturer avskräcker sjuksköterskor från att ge 

adekvat vård till patienter, bidrar till ökad stigmatisering av hiv samt minskar patienters 

möjlighet till behandling (Kohi et al., 2006; Reis et al., 2005).  

 

Sjuttio procent av alla människor med hiv bor i Afrika söder om Sahara vilket ställer höga 

krav på sjukvården i området. Även om alla sjuksköterskor i Liberia skulle vara villiga att 

behandla patienter med hiv räcker inte det för att alla patienter ska få adekvat vård (WHO, 
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2015b). I Liberia fanns det år 2010 0,3 sjuksköterskor per 1000 invånare vilket gav en total 

kår på 1350 sjuksköterskor. I Sverige var den siffran samma år 11,9 sjuksköterskor per 

1000 invånare och en kår på 115430 sjuksköterskor (The World Bank, 2010). Det behövs 

fler sjuksköterskor för att möta patientgruppens behov. En början är att öka kunskapen om 

hiv hos allmänheten och på så sätt få fler att utbilda sig till sjuksköterskor eftersom det 

idag är många som avskräcks att arbeta inom vården på grund av rädsla för yrkesmässig 

exponering (Chen & Han, 2010; Hamama et al., 2010; Li et al., 2011; Lin et al., 2012; Reis 

et al., 2005; Williams et al., 2006) Yrkesmässig exponering, på engelska ”occupational 

exposure”, förklaras som risken att utsättas för blod, kroppsvätskor eller annat potentiellt 

infekterat material i arbetet (Medical Dictionary, 2012). 

 

Mål nummer sex av FNs åtta Millenniemål är en del i att öka kunskapen hos allmänheten i 

världen genom att avdramatisera virusinfektionen. Interventioner i infektionstäta områden i 

form av utsända grupper av personer som informerar om hiv och hur det kan förebyggas 

samt vikten av att inte avbryta sin påbörjade behandling av HAART har minskat 

spridningen av sjukdomen avsevärt (FN, 2006). Rektorn på en av skolorna i ett 

infektionstätt område i Sydafrika berättar om hennes elever som har hiv: 

 

Det allra svåraste är att veta att det ligger så många människor ute i husen här och 

dör. Utan att någon berättar. Man är så rädd för vad andra ska tycka och tro. 

Stigmatiseringen är fortfarande enorm. Få vågar säga: ’Jag lever med hiv’ eller 

’min dotter lever med hiv’. Bara dina familjemedlemmar vet att du håller på att dö. 

Jag vet att några av våra elever lever med hiv, men det är väldigt ovanligt att någon 

berättar (FN, 2006, s.70). 

 

En annan faktor som påverkade sjuksköterskans bemötande av patienter med hiv var 

patientens egen uppfattning av mötet. Studier av Magnus et al. (2013), Rintamaki et al. 

(2007), Sayles et al. (2007) och Södergård et al. (2006) beskrev patienters perspektiv på 

mötet med vården. Det framkom att kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor 

inte alltid uppfattades på samma sätt från båda parter. Fossum (2013) förklarar bemötande 

som någonting abstrakt och individuellt betingat vilket försvårar sjuksköterskans uppgift 

att ge alla patienter ett bra bemötande. Det är patienter som är mottagare av 

sjuksköterskans bemötande och avgör om det är bra eller dåligt. Studierna har visat att 

även om sjuksköterskan inte påstår sig bemöta patienter med stigmatiserande handlingar 

kan det uppfattas så. Detta kan förklaras genom patienters ställning i samhället där dem får 

utstå stigmatisering. Detta påverkar hur patienten ser på sig själv och sätter även högre 

krav på vården när patienter söker sig dit (Folkhälsomyndigheten, 2012; Sayles et al., 

2007).  

 

Bemötandet av patienter med hiv hör även ihop med stigmatiseringen av virusinfektionen i 

samhället. Eftersom sjuksköterskor är en del av samhället påverkar synen på hiv hur 

sjuksköterskor förhåller sig till patienter, således är det viktigt att ändra uppfattningen om 

hiv (Li et al., 2009). Det har dock framkommit i studien av Li et al. att det finns ett antal 

sjuksköterskor som visar bättre personliga åsikter om patienter med hiv än deras 

uppfattning av samhällets normer. Enligt en teori av Rogers, (2003) kan ett litet antal 

personliga åsikter och handlingar påverka den stora majoriteten. Därför är det viktigt att ta 

till vara på personalen som uppvisar mer moderna och humana åsikter om patientgruppen 

och få dessa att påverka resterande (Li et al., 2009).  
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Metoddiskussion 

Vald metod för utförandet att studien var litteraturöversikt för att sammanställa redan 

existerande forskning (Forsberg & Wengström, 2013) gällande sjuksköterskans bemötande 

av patienter med hiv. En intervjustudie övervägdes tidigt i planeringen av studien men efter 

diskussioner angående urvalet togs beslutet att det resultatet hade blivit begränsat till 

bemötandet i Sverige vilket bedömdes för snävt. Bemötande av patienter med hiv i Sverige 

är inte lika stigmatiserat som övriga delar av världen och därför begränsades heller inte 

studien geografiskt vid sökningar av artiklar. Resultat från hela världen var av intresse för 

att se skillnader i länderna avseende bemötandet av patientgruppen. Att författarna valde 

att inte avgränsa sökningarna av artiklar geografiskt har resulterat i artiklar som visar stora 

skillnader mellan länderna, något som behöver tas i beaktning vid interventioner för att 

förbättra bemötandet av patienter med hiv i vården.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en litteraturöversikt innehålla ett tillräckligt 

antal vetenskapligt förankrade studier som kan ligga till grund för bedömningar och 

slutsatser. Föreliggande studie innehåller studier med samma slutsats, att kunskap om hiv 

behöver öka. För att kunna dra egna slutsatser och göra nya bedömningar ur ett globalt 

perspektiv hade ett bredare resultat från fler delar av världen varit att föredra eftersom 

resultatet idag är begränsat till studier från USA (5), Kina (5), Finland (2), Sverige (1), 

Nigeria (1) samt Ryssland (1). Detta resulterar i en generaliserbarhet som inte kan 

appliceras på hela världen. 

 

En nackdel med litteraturöversikter är att arbetet kan bli för omfattande om syftet och 

eventuella frågeställningar inte är specifika nog (Friberg, 2012) och författarna har i valet 

av studie haft detta i åtanke. Eftersom studien var tidsbegränsad innehåller föreliggande 

studie två primära faktorer som kan påverkar sjuksköterskor bemötande av patienter med 

hiv, trots att fler mindre förekommande faktorer kunde urskiljas. Resultatet som visas i 

föreliggande studie går att utöka med ytterligare artiklar och utökade sökningar gällande 

samhällets påverkan på bemötandet av patienter med hiv. Detta bör studeras noggrannare 

för att bekämpa stigmatiseringen av patientgruppen i vården. En stor fördel med 

föreliggande studie är den grund studien utgör för att medvetandegöra patienters situation 

inom vården och i samhället. Kommande steg i minskandet av stigmatisering samt 

förbättrande av bemötande bör göras lokalt efter det behov som finns i dem olika länderna. 

 

Det finns ingen engelsk översättning av ordet ”bemöta” och därför valdes orden ”attityd” 

och ”beteende” som substitut. Resultatet på studien kan ha påverkats av detta eftersom de 

engelska orden ”attitude” och ”behavior” inte helt överensstämmer med det svenska ordet 

”bemöta”. Beslutet att trots detta använda ordet ”bemöta” i syftet togs eftersom 

sjuksköterskans bemötande är en stor del av professionen och därför viktigt att inkludera i 

studier. 

 

I urvalet av artiklar exkluderades de som innehöll enbart någon annan profession än 

sjuksköterska, som till exempel läkare, eftersom författarna valde att fokusera på sin egen 

framtida profession. Artiklar skrivna ur patienters perspektiv var av stort värde för studien, 

därför inkluderades dessa om patienter enligt artikeln hade haft kontakt med en 

sjuksköterska. För att försäkra sig om att all tillgänglig forskning inom området 

inkluderades i studien söktes även artiklar på Karolinska Institutets bibliotek som har 

tillgång till ett större sortiment än Sophiahemmet Högskolas bibliotek. I början av studien 

valdes endast artiklar ur sjuksköterskans perspektiv. Det framkom ur dessa artiklar att 
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patienternas tidigare upplevelser av sjuksköterkans bemötande påverkade framtida mötet 

och därför inkluderades även artiklar ur patienternas perspektiv. 

 

De tre artiklar som inkluderades i resultatet efter den manuella sökningen hittades på 

websökmotorn Google Scholar. Efter att titeln på artikeln hade skrivits in i sökfältet kunde 

artikelns sammanfattning samt full text hittas på databasen Pubmed. Sökningarna i 

databaserna resulterade först i 20 artiklar som ansågs passa i studiens resultat. Efter att 

artiklarna hade granskats noggrannare framkom det att fyra studier var utförda på 

vårdpersonal och det framkom inte om sjuksköterkan var inblandad i studien. Därför 

valdes dessa bort eftersom ett inklutionskriterie var att studien inkluderat grundutbildade 

sjuksköterskor. Ytterligare tre studier uteslöts eftersom det framkom vid noggrannare 

granskning att dessa var litteraturöversikter, något som inte kan inkluderas i resultatet på 

en litteraturstudie. När sju artiklar hade sorterats bort fanns det inte tillräckligt många för 

att skriva ett resultat och därför gjordes en utökad sökning för att få fram 15 artiklar. 

 

Kvalitétsgranskningen av artiklarna i Sophiahemmet Högskolas underlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalité gjordes med noga diskussioner författarna emellan och studier 

som inte tydligt passade in i någon av mallens studietyper sorterades som närmast liknande 

studietyp. Artiklar med ett litet antal deltagare eller stort bortfall samt artiklarna med en 

ofullständig förklaring av vald metod tilldelades medel kvalitét. Artiklar som vägdes 

mellan hög kvalité och medel kvalité tilldelades medel kvalité för att det bedömdes att om 

en artikel inte var självklar som hög kvalité förtjänade den inte att tilldelas detta. Artiklar 

med kvalitativ ansats och kvantitativ ansats har inkluderats eftersom föreliggande studie 

har gjorts utifrån personliga upplevelser, både från patienter med hiv och från 

sjuksköterskor. 

 

Resultatet av föreliggande studie är beskrivet efter författarnas förmåga till det engelska 

språket (Kjellström, 2012). Trots reservationer för feltolkningar bedöms studien vara av 

vikt för vidare fördjupning inom ämnet. Artiklar som har inkluderats i studien har noga 

granskats samt diskuterats för att minimera risken att resultaten har beskrivits ur sin 

kontext. 

 

Eftersom artiklarna i resultatet kommer fram till slutsatsen att kunskapen om hiv är 

bristfällig bland sjuksköterskor i en del delar av världen bedöms föreliggande studie som 

tillförlitlig i dessa delar, det ringa antalet inkluderade studier inräknat. Alla studier om 

bemötandet av patienter med hiv från sjuksköterskor som är gjorda efter år 2005 och 

framåt har blivit granskade och endast studier som bedömdes ha tillräckligt hög kvalité 

samt var etiskt godkända har inkluderats. 

 

Specifika ord har valts och använts genomgående i studien. Bland annat skrivs hiv med 

gemener eftersom det enligt Nordstedts förkortningsordbok (2003) är det rätta sättet att 

skriva förkortningen på. Det bedömdes även att förkortningen skrivet i versaler bidrar till 

stigmatiseringen av hiv eftersom det utmärker ordet i förhållande till övrig text. 

Undantaget där hiv har skrivits med versaler är i citat samt titlar. Vidare används 

begreppen ”virus” eller ”virusinfektion” som synonym till hiv, detta för att underlätta för 

läsaren. Ord som ”hiv-positiv” och ”sjukdom” har uteslutits ur studien eftersom orden 

bedöms stigmatiserande. Hiv är en virusinfektion och leder utan behandling till aids som 

benämns som en sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2015a) 
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Referenser är skrivna i bokstavsordning i enlighet med Sophiahemmet Högskolas 

modifierade version av APA-mallen genomgående i studien. I det presenterade resultatet 

har artiklar som bedömts med hög kvalitét refererats först eftersom dessa bedömts som 

mest värdefulla. Resterande studier i resultatet har skrivits i bokstavsordning. 

 

Slutsats  

Resultatet av föreliggande studie visar att kunskapen om hiv bland sjuksköterskor är låg i 

stora delar av världen där viruset är vanligt förekommande. Den utbreda stigmatiseringen 

av virusinfektionen påverkar sjuksköterskornas bemötande av patientgruppen och genom 

att minska samhällets stigmatiserande syn på hiv kan bemötandet av patienterna förbättras. 

Detta genom att det minskar rädslan för att bli smittad, minskar undvikandet av, ökar 

empatin för samt viljan att behandla patientgruppen hos sjuksköterskorna. Resurser i 

smittskyddande material på arbetsplatsen samt resurser till utbildning av sjukvårdspersonal 

behöver bli mer tillgängligt och kunskaper om WHOs universella försiktighetsåtgärder 

behöver öka bland sjuksköterskor för att minska rädslan som finns för att bli smittad 

 

Fortsatta studier 

Patienter med hiv utsätts för stigmatiserande bemötande och fördomar både i det dagliga 

livet och i vården. För att belysa situationen samt minska stigmatiseringen krävs ytterligare 

studier om hur samhället påverkar sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Studier med 

kvalitativ ansats i länder där hiv är vanligt förekommande är viktigt för att förbättra 

kunskapen och på sikt minska spridningen av hiv. Studier för att urskilja förbättringar inom 

befintlig sjuksköterskeutbildning är också av vikt. Sjuksköterskor runt om i världen 

behöver utbildas i kunskaper om hiv samt i bemötande för att minska pågående 

stigmatisering av patientgruppen.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Föreliggande studie är kliniskt relevant eftersom patienter med hiv är en speciellt utsatt 

grupp i både samhället och inom vården. Studien belyser brister hos sjuksköterskor i olika 

delar av världen som behöver åtgärdas. 
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BILAGA A 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



II 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

BILAGA B 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chen, W. T. & Han, 

M. 

2010 

Kina 

Knowledge, attitudes, 

perceived 

vulnerability of 

Chinese nurses and 

their preferences for 

caring for HIV-

positive individuals: 

a cross-sectional 

survey.  

Fastställa kunskaper, attityder 

och upplevd sårbarhet med 

potentiella faktorer hos 

sjuksköterskor mot patienter 

med hiv. 

Tvärsnittsstudie. 

Standardiserat 

frågeformulär med 88 

frågor.   

n= 186 

(9) 

Studien visade att sjuksköterskor hade 

otillräcklig kunskap och utbildning 

vilket ökade deras rädsla för att bli 

smittad.  

P 

I 

Hamama, L., 

Tartakovsky, E., 

Eroshina, K., 

Patrakov, E., 

Golubkova, A., 

Bogushevich, J. & 

Shardina, L. 

2014 

Ryssland 

Nurses´ job 

satisfaction and 

attitudes towards 

people living with 

HIV/AIDS in Russia. 

Jämföra arbetsglädje och 

attityder mot patienter med 

hiv/aids mellan sjuksköterskor 

som jobbar på hiv/aids-

mottagningar och 

sjuksköterskor som jobbar på 

allmänna sjukhus 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär. 

n= 151 

(16) 

Ingen skillnad visade sig I arbetsglädje 

mellan grupperna. Attityden mot 

patienter med hiv/aids var betydligt 

bättre hos sjuksköterskor på hiv/aids 

mottagningarna jämfört med 

sjuksköterskor på sjukhusen. 

CCT 

I 

 

Hughes, A. K. HIV knowledge and Fastställa kunskaper om och Tvärsnittsstudie med n= 903 Kunskap om hiv/aids varierade P 



III 

 

2011 

USA 

attitudes among 

providers in aging: 

results from a 

national survey. 

attityder mot patienter med 

hiv/aids som åldras bland 

geriatriker, sjuksköterskor som 

specialiserat sig på gerietrik 

samt socialarbetare 

frågeformulär. Tre olika 

standardiserade formulär 

användes; HIV 

Knowledge 

Questionnaire-45 

(HIVKQ-45), AIDS 

Attitude scale (AAS) 

samt en förkortad version 

av Marlowe-Crowne 

Social Desirability Scale 

(MCSDS)  

(417) beroende på yrke, alder och kön. Högre 

utbildning resulterade i mer kunskap  

gällande attityder mot patienter med 

hiv/aids var yrke den enda faktorn som 

påverkade resultatet. 

II 

Li, L., Liang, L. J., 

Lin, C., Wu, Z. & 

Wen, Y. 

2009 

Kina 

Individual attitudes 

and perceived social 

norms: Reports on 

HIV/AIDS-related 

stigma among service 

providers in China 

Undersöka sambanden mellan 

stigma mot hiv/aids och 

personliga attityder samt 

samhällets normer bland hälso- 

och sjukvårdspersonal I Kina 

Frågeformulär med fyra 

olika inriktningar; 

bakgrundsfakta, 

individuell attityd och 

upplevda normer I 

samhället mot hiv/aids-

patienter, diskriminering 

på arbetet, generella 

fördomsfulla attityder och 

kunskaper om hiv/aids.  

n= 3579 

(2478) 

Resultatet visade vikten av att förstå 

samhällets normer och personliga 

attityder i arbetet med patienter med 

hiv/aids. 

RCT 

I 

Li, L., Lin, C., Wu, 

Z., Guan, J., Jia, M, 

& Yan, Z. 

2011 

Kina 

HIV-related 

avoidence and 

universal precaution 

in medical settings: 

opportunities to 

intervene. 

Att fastställa sambanden mellan 

användandet av universella 

försiktighetsåtgärder och 

undvikande beteenden mot 

patienter med hiv bland hälso- 

och sjukvårdspersonal 

Kvalitativ ansats. 

Frågeformulär om 

bakgrundsfakta, kunskap, 

utbildning och 

användandet av 

universellas 

försiktighetsåtgärder, 

tillgänglighet av matierial 

samt undvikande 

beteende mot patienter 

med hiv. 

n=1760 

(0) 

Kunskap om och användet av 

universella försiktighetsåtgärder spelar 

en betydande roll i sambandet med 

personalens beteende mot patienter med 

hiv. Interventioner för att öka användet 

av dessa bör inte bara fokusera på 

individen utan även på samhällets 

normer och stereotyper. 

P 

I 

Lin, C., Li, L., Wan, 

D., Wu, Z. & Yan, Z. 

2012 

Kina 

Empathy and 

avoidance in treating 

patients living with 

HIV/AIDS 

(PLWHA) among 

Undersöka samband mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalens 

empati och undvikande av 

patienter med hiv i Kina.  

Tvärsnittsstudie 

Frågeformulär som 

användes var: en kortare 

version av “Jefferson 

Scale of Physician 

n= 1760 

(0) 

Studien visade att yrkeskategorier, 

däribland sjuksköterskor, med korta 

utbildningar var mer undvikande mot 

patienter med hiv/aids än 

yrkeskategorier med längre utbildning. 

P 

I 



IV 

 

service providers in 

China. 

Empathy”. Påståenden 

gällande undvikande 

beteenden modifierades 

efter Hereks arbete.  

Det kom även fram att personal under 

30 år med kort erfarenhet av yrket 

undvek patienter mer än personal som 

arbetat längre.  

Magnus, M., 

Herwehe, J., 

Murtaza-Rossini,  

M., Reine, P., Cuffie, 

D., Gruber, D. & 

Kaiser, M. 

2013 

USA 

Linking and 

Retaining HIV 

Patients in Care: The 

Importance of 

Provider Attitudes 

and Behaviors 

Utvärdera hiv patienters 

uppfattningar av hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder 

och beteenden. 

Kvalitativ ansats. 

Femhundra anonyma 

patienter tillfrågades att 

intervjuas var 6:e månad 

under 2,5 års tid (mellan 

februari 2009 och juli 

2011). 

n= 502 

(23) 

Patienterna upplevde sämre bemötande 

från hälso- och sjukvårdspersonalen om 

de hade avbrytit en behandling och 

sedan påbörjat igen.  

CCT 

I 

Reis, C., Heisler, M., 

Amowitz, L. L., 

Moreland, R. S., 

Mafeni, J. O., 

Anyamele, C. & 

Icopino, V. 

2005 

Nigeria 

Discriminatory 

attitudes and 

practices by health 

workers toward 

patients with 

HIV/AIDS in 

Nigeria. 

Undersöka hur utbredd 

diskriminering är samt faktorer 

som påverkar bemötandet bland 

sjukvårdspersonal mot patienter 

med hiv/aids i Nigeria och ge 

förslag på förbättrande 

strategier. 

Kvalitativ ansats. 

Frågeformulär med 104 

frågor. Deltagarna deltog 

sedan i en utbildning som 

pågick under 5 veckor i 

november och december 

2002. 

N=1103 

(82) 

Studien visade att majoriteten av 

deltagarna ansåg sig arbeta efter en etisk 

och moralisk kompass. Trots detta 

visade studien på utbrett 

diskriminerande beteenden och attityder 

mot patienter med hiv/aids. Otillräcklig 

utbildning och brist på skyddande 

material i behandling verkade vara 

anledningen till detta. 

P 

I 

Rintamaki, L. S., 

Scott, A. M., 

Kosenko, K. A. & 

Jensen, R. E. 

2007 

USA 

Male patient 

perceptions of HIV 

stigma in health care 

contexts. 

Undersöka erfarenheter av 

amerikanska veteraner med hiv 

och deras upplevelse av 

stigmatisering i hälso och 

sjukvården. 

Kvalitativ ansats. 

Gruppintervjuer samt 

individuella intervjuer 

genomfördes i 2 steg. 

Steg 1 bestod av 

semistrukturerade 

gruppintervjuer om 

erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdens 

stigmatisering och 

diskriminering. Steg 2 

bestod av 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

som innehöll samma 

ämne. 

n= 50 

(0) 

Studien visar att hälso- och 

sjukvårdspersonalens beteenden kan 

uppfattas som diskriminerade även om 

det inte var avsikten, exempelvis 

minimal ögonkontakt. Typiskt 

diskriminerande beteenden som 

misshandel förekom också enligt 

deltagarna. 

Studien visade att hälso och 

sjukvårdspersonalen måste kritiskt 

analysera sitt bemötande av hiv 

patienter eftersom deras upplevelser är 

betydelsefulla.  

K 

II 



V 

 

Sayles, J. N., Rayen, 

G. W., Silver, J. S., 

Sarkisian, C. A. & 

Cunningham, W. E. 

2007 

USA 

Experiences of social 

stigma and 

implications for 

healthcare among a 

diverse population of 

HIV positive adults.  

Identifiera den osynliga 

stigmatiseringen hos hälso och 

sjukvårdspersonalen av 

patienter med hiv samt vanliga 

copingstrategier hos 

patienterna.  

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper där 

erfarenheter och upplever 

av stigmatisering 

kartlagdes. 

n= 48 

(0) 

Studien visade på 4 hiv-relaterade 

stigmatiseringsområden hos hälso och 

sjukvårdspersonalen: fördomar och 

skuldbeläggande bemötande, rädsla för 

att bli smittade, nekande av förekommen 

stigmatisering och patientens ensamhet.  

K 

II 

Suominen, T., 

Koponen, N., 

Mockiene, V., Raid, 

U., Istomina, N., 

Vänskä, M. L., Blek-

Vehkaluoto, M. 

&Välimäki, M.  

2010 

Finland 

Nurses´ knowledge 

and attitudes to 

HIV/AIDS – an 

international 

comparison between 

Finland, Estonia and 

Lithuania. 

Beskriva och jämföra 

sjuksköterskors kunskaper om 

och attityder mot patienter med 

hiv/aids I Finland, Estland och 

Litauen.  

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär av 

modifierad version av 

“the State University of 

New York at Buffalo 

School of Nursing AIDS 

Study Questionnaire by 

Held”.  

n= 833 

(152) 

Sjuksköterskor som visade på mycket 

kunskap om hiv/aids hade bättre attityd 

samt en ökad vilja att behandla 

patienterna. 

P 

I 

Södergård, B., 

Halvarsson, M., 

Tully, M. P., 

Mindouri, S., 

Nordström, M. L., 

Lindbäck, S., 

Sönnerborg, A. & 

Lindblad, Å. K. 

2006 

Sverige 

Adherence to 

treatment in Swedish 

HIV-infected 

patients.  

Fastställa hur många patienter 

med hiv i Sverige som fullföljer 

antiretroviral behandling och 

utvärdera faktorer som påverkar 

detta.  

Kvantitativ ansats. Ett 

anonymt frågeformulär 

som innehöll “Morisky 

medication adherence 

scale”. 

n= 946 

(24) 

I studien angav 97 procent av 

patienterna att de inte missat en dag av 

medicinering sedan insättning. 63 

procent av deltagarna ansågs ha god 

följsamhet av behandling och det visade 

sig att dessa patienter hade en bättre 

relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen än deltagarna med 

sämre följsamhet av behandlingen. 

Andra faktorer som visade sig ha 

betydelse för fullföljande av 

behandlingen var att inte förtära alkohol 

eller droger samt vara äldre och ha 

kortare behandlingsperioder. 

RCT 

I 

Välimäki, M., 

Makkonen, P., Blek-

Vehkaluoto, M., 

Mockiene, V., 

Istomina, N., Raid, 

U., Vänskä, M. L. & 

Suominen, T. 

2008 

Willingness to care 

for patients with 

HIV/AIDS. 

Beskriva och jämföra 

sjuksköterskors vilja att 

behandla patienter med hiv/aids 

I Finland, Estland och Litauen. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär som 

användes var en 

modifierad version av 

“The nursing Willingness 

Questionnaire” av Dupert 

et al.  

N = 833 

(232) 

Frågeformuläret innehöll 13 

arbetsuppgifter som sjuksköterskor utför 

och frågan om sjuksköterskan var villig 

att utföra momenten på patienter med 

hiv/aids. Alla sjuksköterskor svarade JA 

på alla arbetsuppgifter förutom två; 

hjälpa patienten med hygien samt torka 

upp avföring och uppkastning. 

P 

I 



VI 

 

 

 

Finland Resultatet skiljde sig mellan länderna, i 

Finland var flest procent sjuksköterskor 

villiga att göra alla moment samtidigt 

som sjuksköterskor i Litauen var minst 

villiga. 

Williams, A. B., 

Wang, H., Burgess, 

J., Wu, C., Gong, Y. 

& Li, Y. 

2006 

Kina 

Effectiveness of an 

HIV/AIDS 

educational program 

for Chinese nurses. 

Undersöka effekten av ett 

mångfacetterat 

utbildningsprogram om 

kunskap, attityder och viljan att 

behandla patienter med hiv 

bland kinesiska sjuksköterskor.  

Experimentell metod. 

5 dagar utbildning om 

hiv. Innan utbildningen 

genomförde deltagarna ett 

test om kunskaper, 

attityder och viljan att 

behandla smittade 

patienter. Testet gjordes 

sedan om vid 

utbildningens slut. 

n= 208 

(0) 

Utbildningsprogrammet bidrog till att 

sjuksköterskors kunskap ökade 

signifikant och attityderna samt viljan 

att behandla patienterna förbättrades. 

CCT 

I 

Zukoski, A. P. & 

Thorburn, S. 

2009 

USA 

Experiences of 

stigma and 

discrimination among 

adults living with 

HIV in a low HIV-

prevalence context: a 

qualitative analysis. 

Undersöka erfarenheterna hos 

patienter med hiv i ett område 

med låg prevalens av hiv-

infektioner I det vardagliga livet 

samt I sjukhusmiljö. 

Kvalitativ ansats. 

Djupgående intervjuer 

med 16 deltagare 

utfördes. 

N= 16 

(0) 

I det dagliga livet förklarade deltagarna 

en känsla av att bli utstötta samt behöva 

anpassa sitt beteende efter sin sjukdom. 

I sjukhusmiljön förklarade deltagarna att 

behandlarna verkade skrämda av att 

behandla patienterna samt att de blev 

behandlade annorlunda på grund av sin 

sjukdom. 
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