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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Blodburen smitta återfinns oftast på vårdavdelningar som sekundärdiagnos hos patienter. 

Vårdpersonal innehar inte alltid all information om smittan, och kan ibland även ha 

förutfattade meningar om den. Interaktioner mellan vårdpersonal och patienter är av 

betydelse för omvårdnadens kvalitet och utformning, men patienter med blodburen smitta 

blir ofta bemötta med fördomsfulla attityder i form av stigmatisering eller diskriminering. 

 

Syfte  
 

Arbetets syfte var att beskriva hur interaktion mellan vårdpersonal och patienter på 

vårdavdelning påverkas vid kännedom av blodburen smitta som sekundärdiagnos. 

 

Metod  
 

Allmän litteraturöversikt. Databassökningar genomfördes i CINAHL och PubMed. Efter 

en kvalitetsgranskning inkluderades sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar som redovisas i 

en matris. 

 

Resultat 
 

I arbetet identifierades fyra huvudteman; kunskap och utbildning, ovilja att vårda, 

stigmatisering, och diskriminering, som alla var betydande för vårdpersonalens 

interaktioner med patienter då blodburen smitta återfanns som sekundärdiagnos. 

 

Slutsats 
 

Kunskapsbrist leder till ovilja att vårda, stigmatisering, och diskriminering. Interaktioner 

förbättras främst av kunskap och medvetenhet om egna attityder samt kompetens att kunna 

söka pålitlig information. 

 

Nyckelord: Blodburen Smitta, Diskriminering, Interaktion, Stigmatisering 
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BAKGRUND 

Arbetet på en vårdavdelning är ofta specifikt inriktat till att vårda en patient med en viss 

form av skada eller sjukdom. Inte sällan bär en patient med sig mer än just den åkomma 

som orsakat inskrivningen, vilket kan illustreras med en ortopedisk avdelning där en 

patient läggs in på grund av ett benbrott men även bär med sig en sekundär diagnos i form 

av diabetes. Benbrottet behandlas och omvårdnaden anpassas i viss mån till 

diabetesdiagnosen. När den sekundära diagnosen är av blodburen smittkaraktär kan 

omvårdnadsmoment och interaktioner påverkas negativt, antingen på grund av fördomar 

om hur smittan har uppstått eller av rädsla för vidarespridning (Ferri, 2010). Blodburen 

smitta behandlas i regel inte primärt utöver den initiala sjukdomsperioden utan följer 

patienten som en sekundär sjukdom då vård uppsöks av annan anledning (Farnan & 

Enriquez, 2012).  

 

Sandman och Kjellström (2013) nämner hur viktigt det är för sjuksköterskan att kunna 

skilja mellan egna värderingar och den professionella rollen. Fördomar och rädsla vid 

omvårdnad av patient med blodburen smitta kan få konsekvenser i form av förlorad 

värdighet hos patienten. Sjuksköterskans roll i interaktioner med patienter bör vara 

professionell men samtidigt medmänsklig, oavsett om patienten inkommer till avdelningen 

på grund av ett benbrott med eller utan medhavd blodburen smitta. 

 

Det tillhör sjuksköterskans yrkesroll att bedriva säker vård utan att inkräkta på individens 

värdighet. I grunden bör hygienrutiner tillämpas för att säker vård ska kunna bedrivas och 

all potentiell kontakt med blod ska behandlas som en smittorisk, vare sig en smitta finns 

diagnostiserad eller ej. En konstaterad blodburen smitta kan skapa rädsla hos den som 

vårdar, men lika viktigt är att uppmärksamma patientens egen rädsla över att vara 

smittsam. Sjuksköterskans interaktioner, och speciellt bemötande, kan vara avgörande för 

patientens fortsatta välmående och psykologiska hantering av smittan (Kagan, Ovadia & 

Kaneti, 2009). 

 

Hälso- och Sjukvårdslagen stadgar i 2§: “Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen” (SFS, 1982:763, kap. 1, 2§). Vidare 

understryks att vård ska vara respektfullt genomförd med fokus på individens värdighet, 

men också alla människors lika värde (SFS, 1982:763). 

 

Blodburen smitta 

Blodburen smitta definieras av Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægland, Wilhelmsen, och 

Stubberud (2011) som en överföring av smittämnen från blod via exempelvis ett 

kontaminerat vasst föremål eller vid blodtransfusion. Inom vården är stickskador efter 

venpunktur på en smittbärande patient den främsta smittorsaken, enligt en studie från 

Storbritannien. Incidensen av stickskador verkar mer frekvent i akuta sammanhang och då 

handskar ej använts. Tillämpandet av hygienrutiner och användandet av handskar verkar 

profylaktiskt vid stickskador eftersom viruset får fler barriärer att ta sig igenom (Ward & 

Hartle, 2015). 

 

Ungefär 40 procent av världens befolkning beräknas ha varit utsatta för Hepatit B-Virus 

(HBV), men i Sverige är Hepatit C-Virus (HCV) den vanligast förekommande formen av 

hepatit. Det finns inget vaccin mot HCV, vilket bidrar till att göra den till en allmänfarlig 
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sjukdom, men det krävs mer exponering än HBV för att föra smittan vidare (Tørseth 

Andreassen et al., 2011).  

 

Ofta när termen blodburen smitta nämns förs tankarna till humant immunbristvirus (HIV) 

och dess elakartade förlopp. HIV är som mest smittsamt vid första insjuknandet och då 

viruset övergått till aidsfasen (Tørseth Andreassen et al., 2011). Aids står för acquired 

immunodeficiency syndrome och fungerar som ett samlingsnamn på de kliniska tecken som 

följer den förvärvade immunbristen, som viruset eventuellt leder till (Pickles, King & 

Belan, 2009). Uppskattningsvis var den globala incidensen för HIV år 2015 runt två 

miljoner fall, och cirka 1,2 miljoner människor dog till följd av aids. HIV räknas därför 

som en av de största sjukdomsbördorna i världen, skriver Poudel, Newlands, och Simkhada 

(2017). Viruset kan inte överföras vid socialt umgänge men på grund av riskerna och 

farorna förenade med HIV så ingår det i smittskyddslagen och måste anmälas vid 

konstaterad smitta (Tørseth Andreassen et al., 2011). 

 

Smittskydd 

Smittsamma sjukdomar definieras i Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) som alla sjukdomar 

där smittöverföring sker mellan människor. Folkhälsomyndigheten (2016) skriver att vissa 

smittsamma sjukdomar klassas som allmänfarliga och därmed även är anmälningspliktiga. 

 

Livshotande sjukdomar av smittsam typ beskrivs enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) 

som allmänfarliga då de kan innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande. Den kan även 

medföra andra allvarliga konsekvenser för både patient och samhälle, men smittspridning 

kan förebyggas genom åtgärder gentemot den smittade. 

 

Tørseth Andreassen et al. (2011) benämner smittskydd som åtgärder för att förhindra 

spridning av infektioner. På vårdavdelningar tar smittskyddet formen av vårdhygien, där 

vårdpersonal utgår från basala hygienrutiner oavsett om patienten har en bekräftad diagnos 

eller inte. Florence Nightingale skrev: ”äkta och god omvårdnad tar inte hänsyn till smitta, 

bortsett från att förhindra den” (Tørseth Andreassen et al., 2011, s. 59). Smittskyddslagen 

(SFS, 2004:168) är tydlig med att smittskyddsåtgärder ska utövas med evidens och 

beprövad erfarenhet samt alltid vara av god kvalitet. Lagtexten tar även hänsyn till 

patientens integritet och alla människors lika värde. Den menar att alla smittskyddsåtgärder 

måste vara försvarbara. Vårdpersonal ska erbjuda vård och stöd, och värna om skyddet för 

både smittfria patienter och de som bär på en smittsam sjukdom. 

 

Stigmatisering 

Stigmatisering beskrivs av Katz et al. (2013) som ett skamligt attribut. Tillsammans med 

fördomar och stereotyper kan det resultera i att den allmänna uppfattningen i samhället 

förvrids, ett så kallat yttre stigma. Personer med respektive utan det stigmatiserande 

attributet, exempelvis blodburen smitta, delas in i ”vi” och ”dem”. Utsatta individer 

riskerar att drabbas av diskriminering och våld, vilket kan leda till en ovilja att berätta om 

sin diagnos. Stigmatisering i ett samhälle kan även införlivas hos personen med det 

skamliga attributet. Resultatet, kallat inre stigma, blir en förvriden självuppfattning som i 

sin tur kan leda till låg moral och förminskad självkänsla. 

 

Det kan råda kunskapsbrist om blodburen smitta på vårdavdelningar menar Frazer, 

Glacken, Coughlan, Staines och Daly (2011). Även stigmatiserande attityder och 

förutfattade meningar om hur smittan sprids samt rädsla att bli smittad via stick- och 
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skärskador kan förekomma. Samverkan mellan stigmatiserande attityder och rädsla 

påverkar patientens vårdkvalitet, vilken aldrig får äventyras. 

 

Blodburen smitta i form av HIV är stigmatiserande i många sammanhang. De drabbade får 

ofta uppleva särbehandling och rädsla, vilket kan orsaka skamkänslor. Av tillfrågade 

patienter förklarade många att stigmatisering kränker deras sociala självbild och kan orsaka 

isolering samt en ovilja att söka hjälp. Många förutfattade meningar om smittorisker 

härstammar från ålderdomliga attityder grundade på rädsla och okunskap. Forskningen gör 

framsteg men människors rädsla kan sitta kvar betydligt längre. Rädsla för att smittas vid 

social kontakt ökar även rädslan för sjukdomen, som snabbt kan bli tabu och undangömd, 

vilket ofta uppmärksammats med HIV. Under en period ansågs HIV kunna spridas via 

enkel beröring och till slut blev människor rädda för att andas samma luft som en drabbad 

(Florom-Smith & De Santis, 2012). 

 

Stigmatisering kring HIV undersöks ytterligare i en studie från USA där 

sjuksköterskestudenter fick svara på frågor om HIV och dess spridning. Studenterna fick 

sedan gå en kurs om HIV för att därefter svara på samma frågor igen. Resultatet visar på 

ett behov av utbildning om stigmatiserande sjukdomar som HIV. Sjuksköterskestudenterna 

visar på en önskan att vara professionella och empatiska i sitt framtida yrke, och en kurs 

som förmedlar fakta istället för attityder verkar enligt studien ha enbart positiva effekter 

(Frain, 2017). 

 

En studie från Israel visar att sjuksköterskor känner ovilja att vårda patienter med HIV, 

dock inte relaterat till okunskap utan snarare på grund av samhällsvärderingar. Kunskap 

om HIV visade sig ha liten inverkan på hygienrutiner och omvårdnad. Vikten av att kunna 

granska samhällsvärderingar på ett kritiskt sätt och med utbildning ta upp relevanta ämnen 

belyses därför av studiens resultat (Kagan et al., 2009).  

 

I Italien genomfördes en enkätstudie där sjuksköterskor, på samtliga 37 

hemodialysavdelningar i Kalabrien, ombads svara på kunskapsfrågor om HCV. Frågor som 

togs upp berörde ämnen som smittvägar, prevention och isolering. Med hög svarsfrekvens 

kunde studien påvisa att genom ändring av utdaterade attityder och fokus på 

evidensbaserad kunskap kan smitta från patient till sjuksköterska markant förebyggas 

(Bianco, Bova, Nobile, Pileggi & Pavia, 2013). 

 

Diskriminering 

Om stigma är den inre tanken projicerad som attityd mot andra människor, så är 

diskriminering själva handlingen (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Diskriminering 

beskrivs enligt Diskrimineringslagen som indirekt eller direkt kränkande beteende mot en 

annan människa baserat på exempelvis kön, etnisk tillhörighet, eller sjukdomstillstånd 

(SFS, 2008:567). 

 

En begreppsanalys av diskriminering visar att ordet används främst för att förklara 

särskiljning av människor som anses ha en avvikande egenskap. Till exempel kan det 

uttryckas som en ovilja att vårda patienter smittade med HIV på grund av deras smittstatus 

(Steck, 2012). 
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Interaktion 

Med begreppet interaktion menas alla former av kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal, från första mötet vid inskrivning till utskrivning. Kommunikation sker på 

olika nivåer under ett möte mellan två människor, de två huvudsakliga formerna är verbal 

kommunikation och kroppsspråk. Kroppsspråket är särskilt viktigt då mycket som 

förmedlas är omedvetet och bundet till känslor och attityder (Baggens & Sandén, 2014). 

 

Interaktioner mellan vårdpersonal och patient på en avdelning sker i vårdande syfte och 

fungerar som en datainsamling av patientens upplevelser och behov. Sjuksköterskans 

uppgift är att utifrån denna datainsamling göra en bedömning av fortsatt vårdbehov samt 

uppmuntra patienten att medverka i sin egen vårdsituation. Gemensamt mål för båda parter 

är att patienten uppnår sin optimala hälsa utifrån de resurser som finns tillgängliga 

(Willman, 2014). 

 

I en amerikansk studie av Evans (2016) belyses vikten av interaktion mellan sjuksköterska 

och patient. En god interaktion har betydelse för patientens motivation att uppnå bättre 

hälsa. Det är dessutom lättare för sjuksköterskan att göra sig förstådd. Interaktionens 

kvalitet kan påverkas av förutfattade meningar och föreställningar om vad ett möte mellan 

sjuksköterska och patient ska innehålla, dock är de ofta omedvetna och svåra att styra. 

Mullins (2009) visar genom sin forskning i USA på en utbredd rädsla hos vårdpersonal för 

att själv bli smittad efter omvårdnad av patienter med blodburen smitta, exempelvis HIV. 

Rädslan visar sig i många fall ha stor inverkan på bemötande och följande interaktioner 

med patienten. Forskningen har påvisat att vårdpersonal som frivilligt arbetar med 

patienter bärande på HIV ofta blir utstötta av sina kollegor. 

 

Negativa interaktioner inom sjukvården kan orsakas av flera faktorer, där uttryck för en 

nedvärderande människosyn kan vara en anledning. En människosyn kan vara 

motsägelsefull på olika sätt, ofta omedveten, och överensstämmer inte alltid med hur en 

person agerar i alla situationer. Interaktioner kan även påverkas av rädsla för sjukdomen, 

trötthet, eller brist på reflektion av situationen och tar sig ofta uttryck i en negativ attityd 

(Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Attityd 

Altmann (2008) fann genom sin begreppsanalys att attityder består av tre 

huvudkomponenter: kognition, affekt och beteende. Attityder växer fram genom en tanke, 

som leder till känslomässig påverkan, vilket i sin tur tar sig uttryck i olika former av 

beteenden. Den kognitiva komponenten bidrar främst till medvetna beteenden medan den 

affektiva komponenten istället utlöser omedvetna beteenden. De tre komponenterna 

samverkar och skapar därigenom en attityd. Bunkholdt (2012) beskriver attityder som 

knutna till värderingar i samhället eller en etnisk grupp. De är ett resultat av ett samspel 

med andra individer och påverkar även vårt sätt att umgås med människor. Bunkholdt 

beskriver vidare att attityder kan uppkomma på olika sätt, exempelvis via imitation av 

personer som upplevs beundransvärda. Imiterade attityder är dock instabila och om 

förutsättningarna förändras kan attityderna göra detsamma. 

 

Vid inklusion av många geografiska områden är det viktigt att ta hänsyn till och diskutera 

attityder i förhållande till kultur och samhälle. Samhällets uppfattning påverkar människors 

medvetna såväl som omedvetna beteende. Kulturella skillnader finns världen över vad 

gäller syn på sjukdom och smitta (Håkanson, 2014). Foronda, Baptiste, Reinholdt och 
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Ousman (2016) belyser vikten av kulturell förståelse specifikt inom vården. Vårdpersonal 

möter ofta individer från olika kulturer vars uppfattning om sjukdom, kroppskontakt och 

smittor kan skilja sig från sjukhusets egna. När samma skillnader även återfinns och utövas 

av vårdpersonal riskerar det att gå ut över patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Religion är 

också en faktor som kan påverka vårdpersonals attityder (Sandman & Kjellström, 2013). 

Synen på rent och orent, samt vad som är tillåtet eller tabubelagt präglas även det av både 

kultur och religion, tillägger Håkanson (2014). 

 

Det är av betydelse för sjuksköterskans roll att vara uppmärksam på egna attityder och 

interaktioner med patienter (Sandman & Kjellström, 2013). International Council of 

Nurses (2014) nämner i den etiska koden för sjuksköterskor att sjuksköterskans främsta 

ansvar är gentemot allmänheten. En rättvis vård för alla, oavsett sjukdomstillstånd eller 

smittorisk, med fokus på patientens integritet, värdighet, och hälsa. 

 

Problemformulering 

Baggens och Sandén (2014) förklarar att mycket förmedlas i interaktioner mellan 

sjuksköterska och patient, även omedvetet. Patienten har rätt till säker vård med god 

kvalité utan kränkning av sin värdighet (SFS, 1982:763). Blodburen smitta som 

sekundärdiagnos kan medföra oro och rädsla hos vårdpersonal. Trots att det finns mycket 

forskning i ämnet kvarstår problemet med stigmatisering och kränkande attityder inom 

vården. Avsikten med denna studie är att beskriva och ge en översikt av aktuell forskning 

samt vad som påverkar attityder av stigmatiserande typ, eller diskriminerande beteenden. 

När den blodburna smittan är primärdiagnos, och därmed inskrivningsorsak, innehar 

vårdpersonal förkunskaper relaterade till smittan. Därför fokuserar arbetet endast på 

blodburen smitta som sekundärdiagnos. Arbetet ämnar även undersöka huruvida fortsatta 

studier är nödvändiga. Egna erfarenheter inom vården tyder på ett behov av att undersöka 

problemområdets utsträckning då vi har uppmärksammat negativa interaktioner mellan 

vårdpersonal och smittade patienter. Relaterat till självbestämmanderätt är goda 

interaktioner viktiga för bevarandet av fortsatt vård. Misslyckade interaktioner kan skapa 

situationer där patienter istället väljer att avstå vård (Berg, 2014). 
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SYFTE 

Arbetets syfte var att beskriva hur interaktion mellan vårdpersonal och patienter på 

vårdavdelning påverkas vid kännedom av blodburen smitta som sekundärdiagnos. 

 

METOD 

Val av Metod 

För att ge en översikt av aktuell forskning rörande ämnet blodburen smitta valdes en 

allmän litteraturöversikt. Anledningen till valet av litteraturöversikt var önskan att få en 

överblick av ämnet och dess relevans för sjuksköterskans roll. Segesten (2012) menar att 

den allmänna litteraturöversikten är det främsta valet vid arbeten av mindre specifik 

karaktär då en övergripande bild passar bättre som svar på syftet i arbetet.  

 

Relevant vetenskaplig forskning samlades, analyserades och sammanfattades i en 

kvalitetsgranskning. Polit och Beck (2017) menar att ett systematiskt arbetssätt är en bra 

metod för att få en tillräckligt övergripande blick av ett problemområde. En begränsad 

tidsram, likt den som gavs för denna uppsats, gör också en allmän litteraturöversikt till ett 

lämpligt metodval, menar Friberg (2012). 

 

Urval  

Sökningen av vetenskaplig forskning begränsades med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier och genomfördes med relevanta MeSH-termer (Medical Subject 

Headings), MAJR (Major Headings), eller CINAHL Headings. Sökningar redovisas i en 

tabell (Tabell 1) där söktermer samt sökmetod återfinns, vilket Polit och Beck (2017) 

rekommenderar. 

 

Östlundh (2012) beskriver forskning som en färskvara, varpå inklusionskriterierna för 

översikten omfattade enbart relevant omvårdnadsforskning 2007-2017. Ytterligare 

inklusionskriterier som användes var free full text och full text i PubMed respektive 

CINAHL. Eftersom arbetet specifikt behandlar HBV, HCV och HIV användes även de 

som inklusionskriterier. Östlund nämner även att avsikten med begränsning av språkval är 

att undvika missförstånd vid översättning av språk som inte behärskas, därför söktes endast 

artiklar skrivna på engelska eller svenska. Viktigt för inkluderandet var även att 

forskningen skulle vara original, det vill säga primära studier, samt peer reviewed för att ge 

validitet till arbetets resultat. För att ge en mer nyanserad överblick av området 

inkluderades både kvalitativ och kvantitativ omvårdnadsforskning. 

 

Datainsamling  

Insamling av data skedde främst genom databasen CINAHL Complete med hjälp av 

CINAHL Headings för att söka fram relevanta nyckelord. Ytterligare en databas som 

användes var PubMed där MeSH termer först söktes upp med hjälp av Svenska MeSH och 

därefter användes för att söka upp relevant forskning. För att effektivisera sökningen 

delades databaserna upp så att en part enbart sökte i PubMed och den andra i CINAHL. 

Fritextsökningar genomfördes även för att undersöka utbudet. 
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Inledningsvis genomfördes en preliminär sökning i fritext rörande de primära söktermerna 

“bloodborne pathogens”, vilket blev “blood-borne pathogens” som MeSH term och 

“interaction”. Resultatet av den preliminära sökningen visade på en utbredd och varierande 

forskning kring ämnet samt att en specificering av söktermer med fördel kunde användas. 

Att göra en inledande sökning, följt av den faktiska sökningen är en god strategi, anser 

Wallengren och Henricson (2012). 

 

Booleska operatorer användes i arbetet för att avgränsa, men också för att utöka 

sökningarna vid behov. Termerna användes för att specificera sökningarna i de aktuella 

databaserna och sökningarna kunde därmed göras med fler söktermer samtidigt. De 

booleska operatorerna som användes var AND och OR. AND innebär att samtliga 

söktermer som användes måste ingå i resultatet, medan OR gör så att antingen den ena eller 

den andra av söktermerna måste ingå. Karlsson (2012) och Östlundh (2012) förklarar att de 

booleska operatorerna är betydande vid såväl avgränsning av sökresultat som vid utökning 

och förenklar sökningen som helhet. 

 

Den faktiska sökningen innefattade även snävare söktermer som belyste 

inklusionskriterierna HBV, HCV, samt HIV i samband med attityd, interaktion och 

omvårdnad. Forskning kunde då tilldelas kategorier för genomgång. Baserat på titel lästes 

abstrakt enskilt i syfte att sålla ut de artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller 

som på annat sätt var irrelevanta. Samma metod används för att skapa ett omfattande men 

relevant underlag av forskning, enligt Rosén (2012). Efter titel och abstrakt lästes även 

fulltexter enskilt i ytterligare en sållningsprocess. Sist skedde en gemensam 

kvalitetsgranskning av forskningens innehåll. 

 

Med så kallade sekundärsökningar undersöktes om fler relevanta referenser kunde hittas 

genom att göra nya sökningar med kombinationer av nyckelord från redan befintliga 

artiklar. Metoden överensstämmer med Östlundh (2012), som menar att den faktiska 

sökningen ofta blir för smal efter avgränsningar. 

 

Tabell 1 

Databas  

 

Datum  

Sökord  Antal 

träffar  
Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

inkluderade 

artiklar  

PubMed  

2017-02-07  

“Attitude of Health 

Personnel” [MeSH] AND 

(“Hepatitis B” [MeSH] 

OR “Hepatitis C” [MeSH] 

OR “HIV” [MeSH])  

61  14  8  3  

PubMed  

2017-02-07  

“Social Stigma” [MeSH] 

AND (“Hepatitis B” 

[MeSH] OR “Hepatitis C” 

[MeSH] OR “HIV” 

[MeSH])  

29  4  2  2  

PubMed  

2017-02-10  

Prejudice AND  

Stereotyp* AND  

Attitude  

[FRITEXT]  

149  1  1  1  

PubMed  

2017-02-20  

“Social Stigma” [MAJR] 

AND “Attitude of Health 

8  2  2  2  
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Personnel” [MAJR] AND 

“Health Personnel” 

[MeSH] AND “HIV”  

CINAHL   

2017-02-10  

(MH "HIV-Infected 

Patients/PF/EI") OR (MH 

"Hepatitis/EI/NU/PF")  

391  5  3  1  

CINAHL   

2017-02-10  

((MH "Attitude of Health 

Personnel") OR (MH 

"Nurse Attitudes")) AND 

((MH "Discrimination") 

OR (MH "Stigma")) AND 

HIV/AIDS  

35  8  2  1  

CINAHL   

2017-02-14  

“Attitude” AND “health 

care” AND “HCV” 

[FRITEXT]  

7  2  2  1  

CINAHL   

2017-02-14  

“Attitudes” AND 

“Hepatitis B” [FRITEXT]  

83  8  4  2  

CINAHL  

2017-02-17  

“Willingness to care” 

AND “HIV” [FRITEXT]  

8   4  3  1  

Totalt  1157  48  27  14  

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

EI=Ethical Issues NU=Nursing PF=Psychosocial Factors 

 

Manuell sökning 

Det genomfördes manuella sökningar, vilket rekommenderas av Karlsson (2012), då 

referenser till redan vald forskning kan vara av intresse. Söktermer kombinerades med 

nyckelord från befintliga artiklar. Den manuella sökningen genererade två artiklar som 

användes; Brener, von Hippel och Kippax (2007) samt Sweeney et al. (2015). Efter den 

manuella sökningen blev det totalt 16 inkluderade artiklar i arbetet. 

 

Dataanalys  

Initialt granskades utvald forskning var för sig, en metod som uppmanas av Rosén (2012), 

då två oberoende parter inte påverkas av varandra i samma utsträckning. Vid oenigheter 

om relevans diskuterades forskningen gemensamt tills konsensus nåddes. Löpande under 

analysen skedde en gemensam kvalitetsgranskning av artiklar i enlighet med 

“Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats” (Bilaga A), som 

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

Bahtsevani (2011). Wallengren och Henricson (2012) rekommenderar den gemensamma 

kvalitetsgranskningen då det ger ett enat, och mer trovärdigt, beslut om forskningens 

kvalitet. Ytterligare undersöktes huruvida en intressekonflikt mellan exempelvis 

forskningens sponsorer och forskningsämne kunde ses. Samtliga artiklar som inkluderades 

i resultatet redovisas i en matris (Bilaga B).  

 

Efter genomgång tilldelades artiklarna kategorier efter nyckelbegreppen interaktion, 

stigmatisering, och diskriminering för att ge en översikt av eventuella likheter och 

olikheter. Stegvis kunde fyra huvudsakliga teman utläsas: kunskap och utbildning, ovilja 

att vårda, stigmatisering, och diskriminering. Till följd kunde forskningen kategoriseras 
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och färgkodas efter tema för hopskrivning. Indelningen efter tema redovisas i Tabell 2 

samt som rubriker under resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Eftersom den valda utformningen av arbetet var litteraturöversikt lades stor vikt på att 

använd forskning kunde redovisa sina etiska ställningstaganden genom etiska tillstånd från 

berörda institut, samt informerat samtycke från deltagare. Sandman och Kjellström (2013) 

beskriver att informerat samtycke innebär att deltagarna i studien var medvetna om sina 

roller, införstådda med forskningens syfte, konfidentialitet samt deras rätt att avbryta 

deltagandet. Även huruvida en etisk prövning av forskningen genomförts av oberoende 

parter togs upp som ett kriterium, vilket Sandman och Kjellström (2013) anser vara viktigt.  

 

Då inkluderad forskning behandlat människor i känsliga situationer ansågs en redovisning 

av giltig etikprövning viktig för att bevara deltagarnas värdighet. Forskning som utarbetats 

i Sverige, med stöd av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:460), behandlades extra noggrant gällande etikprövning. 

 

Helgesson (2015) belyser vikten av att redan från start ha med ett etiskt synsätt som 

genomsyrar arbetets syfte. Där möjligt beaktades och tillämpades det etiska synsättet 

medan konsekvenserna av arbetet utvärderades före start. 
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RESULTAT 

Arbetets syfte var att beskriva hur interaktion mellan vårdpersonal och patienter på 

vårdavdelning påverkas vid kännedom av blodburen smitta som sekundärdiagnos. Efter 

genomgång av inklusionskriterier svarade 16 valda artiklar på syftet (Bilaga B). Av 

forskningen framstod fyra huvudsakliga teman som redovisas nedan (Tabell 2), samt vid 

presentation av resultatet. 

 

Tabell 2 

MJAU 
Kunskap och 

utbildning  

Ovilja att 

vårda  

Stigmatisering  Diskriminering

  

Andrewin & Chien (2008)  x  x  x  x  

Brener et al. (2014)  
    

x  x  

Brener et al. (2007)  
    

x  x  

Cekin et al. (2013)   x    
    

Ekstrand et al. (2013)    
  

x  x  

Genberg et al. (2009)  x    x  x  

Hassan & Wahsheh (2011)  x  x  x    

Joukar et al. (2012)  
    

x  x  

Loutfy et al. (2012)  
    

x  x  

Maglalang et al. (2015)  x    x  x  

Shah et al. (2014)  x  x  x  x  

Stutterheim et al. (2014)  x    x    

Sweeney et al. (2015)  x    
  

x  

Välimäki et al. (2008)    x  x    

Wada et al. (2016)     x  x    

Yu et al. (2016)  
    

x  x  

Tabell 2. Presentation av tematisk indelning 

 

Kunskap och utbildning 

Upptäckterna inom redovisad forskning genomsyrade att fullgod utbildning samt 

lättillgänglig information om blodburna smittor ledde till bättre attityder hos vårdpersonal. 

Därmed ökade kvaliteten av deras interaktioner med smittade patienter (Andrewin & 

Chien, 2008; Cekin et al., 2013; Shah et al., 2014). Även samhällsinformation visade ett 

resultat på större frispråkighet och ökad kunskap (Maglalang et al., 2015). 
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Forskning visade på ett behov av utökad kunskap och utbildning om blodburen smitta 

(Andrewin & Chien, 2008; Cekin et al., 2013; Genberg et al., 2009; Hassan & Wahsheh, 

2011; Shah et al., 2014). Cekin et al. (2013) fann att grundutbildningen upplevdes 

otillräcklig medan Genberg et al. (2009) i sin tur istället kunde se en önskan om en specifik 

utbildning om smittskydd och smittöverföring. Likt Shah et al. (2014) belyser Hassan och 

Wahsheh (2011) vikten av kunskap och fann även att vid kunskapsbrist användes internet 

som informationskälla. 

 

Prevalensen av blodburna smittor visade sig ha en korrelation med graden specifik 

tillgänglig utbildning. Där prevalensen var låg krävdes ingen särskild utbildning om 

omvårdnad vid blodburen smitta, utan mer vanligt förekommande sjukdomar prioriterades. 

Därför upplevdes den tillfrågade vårdpersonalen vara begränsad i sin kunskap, vilket 

påverkade interaktionen med patienter på ett negativt sätt (Cekin et al., 2013; Hassan & 

Wahsheh, 2011; Shah et al., 2014; Stutterheim et al., 2014). Genberg et al. (2009) fann 

även att vid en lägre prevalens av blodburna smittor var det inte lika självklart för patienter 

att kunna testa sig. 

 

Forskning konstaterade att svårtillgänglig information om blodburen smitta kunde leda till 

sämre kunskap om smittvägar, vaccin och behandling (Cekin et al., 2013; Hassan & 

Wahsheh, 2011; Sweeney et al., 2015). Brist på tillgänglig information kunde resultera i 

informationssökning på egen hand från oklara källor, vilket istället kunde leda till en rädsla 

för den blodburna smittan (Cekin et al., 2013; Hassan & Wahsheh, 2011). Med brist på 

samhällsinformation, upplysning, och låg tillgänglighet till information kunde påföljden bli 

bristfällig kunskap och tabubeläggning (Sweeney et al., 2015). 

 

Ovilja att vårda 

Det kunde utläsas en ovilja bland vårdpersonal att ge omvårdnad till patienter med 

blodburen smitta (Andrewin & Chien, 2008; Hassan & Washeh, 2011; Shah et al., 2014; 

Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016). Oviljan uttrycktes specifikt vid 

omvårdnadsmoment som innebar kontakt med kroppsvätskor (Andrewin & Chien, 2008; 

Shah et al., 2014; Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016), men även ett motstånd mot 

socialt umgänge kunde utläsas (Hassan & Wahsheh, 2011). Andrewin och Chien (2008) 

samt Shah et al. (2014) fann även att det fanns vårdpersonal som uppgav att de hellre 

önskade avstå helt och hållet från att ge omvårdnad till patienter med blodburen smitta och 

istället byta patient. 

 

Oviljan till att vårda kunde bero på olika faktorer, där rädsla för smittan i sig var en orsak 

(Andrewin & Chien, 2008; Shah et al., 2014; Wada et al., 2016). En annan bakomliggande 

faktor var negativa attityder hos vårdpersonal (Andrewin & Chien, 2008; Hassan & 

Wahsheh, 2011; Shah et al., 2014; Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016). Det kunde 

vara negativa attityder till omvårdnaden av och kontakt med smittbärare (Andrewin & 

Chien, 2008; Hassan & Wahsheh, 2011; Välimäki et al., 2008; Shah et al., 2014), men 

även till smittskyddet och den egna förmågan (Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016).  

 

Vårdpersonals erfarenhet av omvårdnad vid blodburen smitta visade sig ha ett tydligt 

samband med attityder och oviljan att vårda smittbärande patienter (Hassan & Wahsheh, 

2011; Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016). Tidigare erfarenhet och kontakt med 

smittade patienter medförde en ökad positiv attityd och minskad rädsla för omvårdnaden, 
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samt en större tillit till den egna förmågan att tillämpa korrekt smittskydd (Välimäki et al., 

2008; Wada et al., 2016). Ingen eller mindre kontakt med patienter med blodburen smitta 

ledde istället till en mer negativ attityd till vård och social kontakt (Hassan & Wahsheh, 

2011; Wada et al., 2016).  

 

Stigmatisering 

Vald forskning var övervägande överens om att det finns tendenser till stigmatisering av 

patienter med blodburen smitta (Andrewin & Chien, 2008; Brener et al., 2014; Brener et 

al., 2007; Ekstrand et al., 2013; Genberg et al., 2009; Joukar et al., 2012; Loutfy et al., 

2012; Maglalang et al., 2015; Stutterheim et al., 2014; Wada et al., 2016). Stigmatisering 

kunde bero på rädslan för att själv bli smittad (Brener et al., 2007; Wada et al., 2016), eller 

förutfattade meningar om hur patienten ådragit sig sin smitta (Andrewin & Chien, 2008; 

Genberg et al., 2009; Maglalang et al., 2015). Stigmatiserande attityder kunde i sig vara 

smittsamma och påverka vårdpersonal vars kollegor agerar efter förutfattade meningar 

(Brener et al., 2014; Ekstrand et al., 2014; Joukar et al., 2012). 

 

Blodburen smitta i samband med andra faktorer visade sig vara orsak till ett mer 

stigmatiserat bemötande hos vårdpersonal (Brener et al., 2014; Brener et al., 2007; 

Ekstrand et al., 2013; Genberg et al., 2009; Joukar et al., 2012; Loutfy et al., 2012; 

Maglalang et al., 2015; Shah et al., 2014; Yu et al., 2016). Det kunde vara till exempel när 

patienten hade alkoholproblematik eller annat substansmissbruk (Brener et al., 2014; 

Brener et al., 2007; Ekstrand et al., 2013; Genberg et al., 2009; Joukar et al., 2012), eller en 

icke-heteronormativ sexuell läggning (Brener et al., 2014; Ekstrand et al., 2013; Loutfy et 

al., 2012; Shah et al., 2014). 

 

Öppenhet och frispråkighet kring smittan visade sig däremot resultera i diskussioner om 

förutfattade meningar och i sin tur mindre stigmatisering (Genberg et al., 2009; Maglalang 

et al., 2015; Stutterheim et al., 2014). Forskning fann även att kontakt med smittbärande 

patienter har en avdramatiserande effekt. Kontakten ledde till mindre stigmatisering och 

därmed en bättre interaktion mellan vårdpersonal och patient (Brener et al., 2007; Hassan 

& Wahsheh, 2011; Stutterheim et al., 2014; Välimäki et al., 2008; Wada et al., 2016). 

Välimäki et al. (2008) fann dock att i vissa fall upplevde vårdpersonal istället mer 

stigmatisering efter omvårdnad av patienter med blodburen smitta. 

 

Diksriminering 

Diskriminering kunde ta sig olika uttryck, enligt forskning främst i form av att 

vårdpersonal tog till extra säkerhetsåtgärder vid omvårdnad av patienter med blodburen 

smitta (Andrewin & Chien, 2008; Ekstrand et al., 2013; Genberg et al., 2009; Joukar et al., 

2012; Shah et al., 2014; Sweeney et al., 2015; Yu et al., 2016). Det kunde handla om att 

vårdpersonal använde extra handskar (Joukar et al., 2012; Shah et al., 2014; Yu et al., 

2016) eller var avsiktligt sparsam med kroppskontakt (Andrewin & Chien, 2008; Ekstrand 

et al., 2013; Genberg et al., 2009; Joukar et al., 2012; Shah et al., 2014; Sweeney et al., 

2015; Yu et al., 2016). Ekstrand et al. (2013) och Joukar et al. (2012) fann även att en del 

av vårdpersonalen ansåg att smittade patienter inte borde få ingå i giftermål eller skaffa 

barn.  

 

Diskriminering visade sig särskilt riktas mot smittade patienter i kombination med vissa 

andra faktorer (Andrewin & Chien, 2008; Brener et al., 2014; Brener et al., 2007; Ekstrand 
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et al., 2013; Genberg et al., 2009; Loutfy et al., 2012; Maglalang et al., 2015; Shah et al., 

2014; Yu et al., 2016). Mer utsatta grupper kunde vara patienter som identifierade sig som 

kvinna, tillhörde en etnisk minoritet (Andrewin & Chien, 2008; Loutfy et al., 2012), eller 

hade ett substansmissbruk (Andrewin & Chien, 2008; Brener et al., 2014; Brener et al., 

2007; Ekstrand et al., 2013; Genberg et al., 2009; Maglalang et al., 2015; Shah et al., 

2014). 

 

Diskriminering visade sig ge flertalet negativa konsekvenser för patienter (Brener et al., 

2014; Genberg et al., 2009; Yu et al., 2016). Brener et al. (2014) och Yu et al. (2016) fann 

att depression var en följd av diskriminering. Brener et al. (2014) kunde även visa på 

skillnader mellan diskriminering mot individen med blodburen smitta respektive mot hela 

patientgruppen. Individuell diskriminering resulterade i en ovilja att uppsöka vård, medan 

patientgruppen fick en lägre följsamhet med sin behandling. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

I arbetet undersöktes interaktioner mellan vårdpersonal och patienter med blodburen smitta 

som sekundärdiagnos. Resultatet visar att negativa interaktioner främst attribueras till 

stigmatisering. Av 16 valda artiklar, från sammanlagt 19 länder, tog 14 upp stigmatisering 

som ett problem. Ytterligare visar resultatet att den främsta anledningen till ovilja att 

vårda, stigmatisering och diskriminering är brist på kunskap. Då resultatet enbart omfattar 

en liten del av världens befolkning kan ingen pålitlig generaliserbarhet tillämpas.  

 

Av resultatet framgår det att prevalens av blodburen smitta har betydelse för hur utbildning 

utformas. En hög prevalens kan skapa behovet av specifikt inriktad utbildning medan låg 

prevalens kan resultera i att utbildning inte prioriterar den blodburna smittan. Det kan även 

utläsas av resultatet, samt i Frains (2017) studie, att utbildning har en positiv effekt på 

stigmatiserande attityder, vilket överensstämmer med Bunkholdt (2012) som skriver att 

attityder kan förändras med förutsättningarna, men även när ny information tillkommer. 

Trots det kan vi se ett behov av utökad grundutbildning för vårdpersonal (Cekin et al., 

2013) samt flera fall då tillgänglig information varit begränsad eller vilseledande, speciellt 

gällande smittskydd och smittvägar (Cekin et al., 2013; Hassan & Wahsheh, 2011). 

Vilseledande information kan vara relevant för hur negativa attityder och interaktioner kan 

uppstå. I forskning rörande methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) av 

Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm och Fossum (2016) framkom det att 

vårdpersonal upplevde att de inte fått tillräcklig information om riktlinjer och var osäkra på 

hur den skulle uppsökas. Därmed blev kunskapsbristen bestående och bidragande till 

oviljan att vårda eller söka kontakt med patienten. Även Frazer et al. (2011) förklarar att 

det finns ett samband mellan kunskapsbrist och stigmatisering. Därför är medvetenhet om 

egna attityder och dess inverkan på interaktioner så viktig vid omvårdnad, vilket vi grundar 

på Sandman och Kjellströms (2013) beskrivning av sjuksköterskans professionella roll. Då 

det inte finns utrymme för fokus på alla sjukdomar och smittor under en utbildning är det 

inte alltid genomförbart att tillägna extra resurser till specifikt blodburna smittor. Vikt 

behöver, enligt vår mening, istället läggas på informationssökning och kompetensen att 

kunna söka pålitlig information.  

 

Stigmatisering har en tendens till att spridas bland vårdpersonal (Brener et al., 2014; 

Ekstrand et al., 2014; Joukar et al., 2012), men samtidigt kan lång erfarenhet av arbete på 

vårdavdelning motverka stigmatisering (Cekin et al., 2013). Tidigare kontakt med patienter 

som har en blodburen smitta kan ha en tillräckligt avdramatiserande effekt för att 

stigmatiserande attityder minskas eller helt enkelt tillintetgörs. Även Andersson et al. 

(2016) kunde se genom sin forskning om MRSA tydliga paralleller mellan exponering och 

utvecklandet av positiva attityder till berörda patienter. Välimäki et al. (2008) redovisade 

liknande slutsatser i samtliga fall utom ett fåtal där mer kontakt med patienten istället 

ökade den stigmatiserande attityden. Mullins (2009) anmärker även på att individen som 

frivilligt vårdar den smittade patienten riskerar att bli utstött av sina kollegor. Bunkholdt 

(2012) skriver att en människa kan anpassa sin attityd för att bli accepterad och känna 

tillhörighet till en grupp, vilket är ett mänskligt behov likt kontakt och social samvaro. Vid 

nyanställning, framför allt som nyexaminerad, kan därför kollegors värderingar och 

beteende lättare färga det egna arbetssättet. Lång erfarenhet kan istället bidra till att 

sjuksköterskan är säker i sin roll och har tillit till evidensbaserad vård. Sjuksköterskan 

påverkas därmed inte av stigmatiserande attityder i samma utsträckning. Däremot visar 
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Kagan et al. (2009) att kunskapsnivå inte har någon påtaglig effekt, utan att det snarare 

handlar som samhällsvärderingar som har övertag. Det kan bero på den värdering en kultur 

tillsätter samhällets attityder jämfört med vårdkvalitet, att en samhällsvärdering som ger 

uttryck i stigmatisering och diskriminering också kan vara smittsam. Då kollegor som 

influerar och influeras av varandras attityder tillslut kan bli avtrubbade och inte längre se 

var gränsen går (Bunkholdt, 2012) kan en kultur med högre värdering av samhällets 

attityder naturligt skapa samma beteende, men på en större skala. Vi drar slutsatsen att det 

är en kombination av ovan nämnda faktorer som spelar in vid stigmatiserande 

interaktioner, vilket även överensstämmer med egna erfarenheter inom vården. 

 

Stigmatisering och oviljan att vårda patienter med blodburen smitta verkar gå hand i hand 

med rädsla, något som kan utläsas av en övervägande del av forskningen. Det är den rädsla 

vi själva har uppmärksammat ute i vården, som leder till att sjuksköterskan tar till extra och 

ibland onödiga åtgärder för att skydda sig från smitta. Enligt exempel från forskningen 

kunde rädsla ta sig uttryck som en ovilja att ta kontakt med patienten eller som användning 

av dubbla handskar vid medicinsktekniska moment (Joukar et al., 2012; Shah et al., 2014; 

Yu et al., 2016). Andersson et al. (2016) kunde se liknande situationer då rädslan för att bli 

smittad gick ut över omvårdnaden, oviljan att vårda eller ens gå in till patientens rum 

uppstod. Extra säkerhetsåtgärder kan tolkas som stigmatisering från vårdpersonalens 

perspektiv. Samtidigt kan det i patientupplevelsen vara direkt diskriminerande att bli 

vårdad med dubbla handskar, då den egna rädslan för att föra smitta vidare ökar. Forskning 

av Kagan et al. (2009) och Steck (2012) visar att extra säkerhetsåtgärder ökar patientens 

rädsla för att vara smittsam, då samma åtgärder inte tillämpas utanför sjukhusmiljö. Egna 

erfarenheter tyder på att tillämpandet av extra säkerhetsåtgärder, likt dubbla handskar, 

försvårar vissa arbetsmoment. Det kan exempelvis vara vid venpunktur där det krävs 

bokstavlig fingertoppskänsla för att palpera ut rätt ven.  

 

Då stigmatisering mer handlar om tankar och förutfattade meningar (Katz et al., 2013) 

tolkas det i arbetet utifrån vårdpersonalens perspektiv. Diskriminering, som är utåtriktad, 

tolkas efter patientupplevelser. Brener (2014) kom fram till, den för oss intressanta 

detaljen, att det finns en skillnad mellan upplevd diskriminering mot patienten som individ 

jämfört med diskriminering mot smittan som helhet. De patienter som upplevde individuell 

diskriminering från vårdpersonal var ovilliga att uppsöka vård medan de som upplevde 

diskriminering som del av en större grupp inte hade samma besvär. Det kan bero på 

tankesättet “vi” mot “dem”, där individen som del av en större grupp känner sig starkare, 

vilket vi grundar på Bunkholdt (2012), som skriver att grupptillhörighet inger trygghet för 

individen, men är även ett behov för utveckling och bevarandet av en identitet. 

 

Andersson et al. (2016) forskade kring vårdpersonalens upplevelser av att vårda patienter 

bärande på MRSA, men då deras resultat så väl speglade våra fynd om blodburna smittor 

har flera paralleller dragits. Inte minst genom ett citat, som summerar vikten av 

medvetenhet inom vården: “As a matter of fact, you should be less afraid of these patients 

since you know what they have and you can protect yourself” (Andersson et al., 2016, s. 

238). 

 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt ska bestå av en objektiv sammanställning av evidens om ett 

ämne som en kritisk granskning av nutida forskning. Metodvalet gav oss en utmaning att 

undersöka den omvårdnadsforskning som redan genomförts, för att sedan komma fram till 
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egna slutsatser i diskussionen. En systematisk litteraturöversikt övervägdes, då den ger ett 

mer tillförlitligt resultat. På grund av tidsbegränsning för arbetet uteslöts denna metod, 

vilket överensstämmer med Fribergs (2012) beskrivning av den systematiska 

litteraturöversikten som mycket tids- och resurskrävande. Inledningsvis övervägdes en 

kvalitativ ansats i form av intervju- eller observationsstudie, men på grund av arbetets 

inriktning avslogs idén. Polit och Beck (2017) beskriver den så kallade “Hawthorne-

effekten”, som kan uppstå vid kvalitativa studier. Medvetenhet om sin delaktighet i en 

studie kan skapa behov hos deltagaren att framstå som kompetent och tolerant. Risken 

fanns att frågor om stigmatisering och diskriminering skulle ha besvarats med avsikt att 

bevara den positiva bild deltagaren har av sig själv eller sin arbetsplats. 

 

Sökningar genomförda med fritext användes både i PubMed och CINAHL, då artiklar av 

ny publikation inte alltid hunnit bli tilldelade kategorier, MeSH-termer och CINAHL 

Headings. Fritextsökningar användes därmed för att få tillgång till ny och relevant 

forskning, som vi annars riskerat att missa. I hopp om att tidseffektivisera våra sökningar 

genom att dela upp databaserna riskerade vi dock att gå miste om artiklar, då vi inte kan 

utesluta att den andra parten kunnat finna ytterligare forskning med andra söktermer.  

 

Initialt söktes artiklar som endast behandlade sjuksköterskans perspektiv. Efter en tid 

upptäcktes dock att utbudet inte var tillräckligt och sökningen vidgades därför till att 

innefatta all vårdpersonal. I många fall gick det inte att utläsa specifikt sjuksköterskans roll 

i forskningen, varpå arbetet utformades efter sjuksköterskan som en del av det större 

begreppet vårdpersonal.  

 

Trots att vår sökning innefattade såväl svenska som engelska studier fann vi endast 

syftesbesvarande forskning på engelska. Då vi innehar olika modersmål (engelska 

respektive svenska) upplevdes inte språket vara ett hinder. Vi valde att utesluta artiklar 

utan tydligt etiskt belägg eller godkännande. Ur det forskningsetiska perspektiv vi försökt 

upprätthålla genom hela arbetet var det ett viktigt kriterium, något som även Rosén (2012) 

belyser vid genomförandet av en litteraturöversikt. Inledningsvis diskuterades det kring 

huruvida kostnadsfria artiklar borde vara ett inklusionskriterie. Efter genomförda sökningar 

var det bara en artikel som uteslöts till följd av kostnad, som inte kunde nås med andra 

alternativ. 

 

Efter utförda sökningar syntes ett tydligt samband mellan prevalens av blodburna smittor 

och mängden forskning som var utförd inom ett geografiskt område. Då vi ämnat hitta 

relevant och syftesbesvarande forskning från alla världsdelar valde vi att utesluta artiklar 

från områden varifrån vi redan funnit många artiklar. Tidigt upptäckte vi att en 

övervägande del av forskningen behandlade blodburen smitta i Asien. Samtliga artiklar 

från Asien granskades först för att avgöra relevans och jämfördes sedan mot arbetets syfte 

innan sex artiklar valdes ut till resultatet. En extra insats, i form av sekundärsökning, 

genomfördes för att hitta forskning från de världsdelar vi sökte inkludera men ännu inte 

funnit, exempelvis Europa.  

 

Prevalens av HBV, HCV och HIV skiljer sig markant beroende på geografiskt område 

varpå vi uppmärksammar att arbetets resultat kan påverkas, då en låg prevalens naturligt 

kan leda till en högre grad av stigmatisering. Överförbarheten kan därför inte tillämpas 

olika områden på ett pålitligt sätt. Exempelvis kan resultat från Indien (Ekstrand et al., 

2013; Shah et al., 2014) inte jämföras med Sverige, ett land som vi inte funnit relevant 

forskning från, utan att ta hänsyn till sambandet mellan prevalens och stigmatisering, samt 
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prevalens och utbildning. Vid behandling av resultat från olika områden är det även viktigt 

att ta hänsyn till kulturella skillnader, då de kan ha betydelse för synen på sjukdom och 

smitta, vilket även Håkanson (2014) anser vara av betydelse. 

 

Efter att ha kvalitetsgranskat funna artiklar valdes endast de som uppnådde medelhög eller 

hög kvalitet att användas för att öka arbetets trovärdighet. Vi valde att inkludera artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ metodansats, men noterade dock att majoriteten av 

inkluderade artiklar var icke-kontrollerade studier. Kontrollgrupp saknades på grund av att 

forskningen var utförd på vårdavdelning och specifikt ämnad att ta reda på vårdpersonals 

upplevelser. För att undersöka om liknande eller avvikande resultat uppnåtts med andra 

metoder försökte vi aktivt finna forskning med annan utformning för att säkra kvaliteten av 

arbetet. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att olika metoder, som alla undersöker 

interaktioner mellan vårdpersonal och patient, kan nå liknande resultat men tolkas på olika 

sätt, något som sänker resultatets reliabilitet och validitet enligt Henricson (2012). 

 

Av 16 inkluderade artiklar behandlade sju av dem patientupplevelser. Inledningsvis 

uteslöts artiklarna, då vi önskade fokusera på vårdpersonal och framför allt sjuksköterskans 

perspektiv. Efter närmare betraktning av syftet och innebörden av de fyra teman som börjat 

växa fram valde vi däremot att behålla dem för att stärka patientens upplevelse av 

interaktioner med vårdpersonal. Därmed bekräftade resultat från artiklarna aktualiteten i 

vårt problemområde samt besvarade syftet avseende interaktioner mellan vårdpersonal och 

patient.  

 

Av inkluderad forskning var två studier skrivna av samma författare i olika konstellationer, 

Brener et al. (2007) samt Brener et al. (2014). Vi valde att behålla studierna, då båda 

behandlar diskriminering mot patienter med blodburen smitta. Brener et al. (2007) belyser 

vårdpersonalens perspektiv medan Brener et al. (2014) å andra sidan behandlar 

patienternas upplevelser.  

 

Inom den valda forskningen bedöms nivåer av exempelvis stigmatisering eller 

diskriminering med hjälp av mätinstrument. Då det som mäts är individers värderingar och 

upplevelser blir det svårt att tillämpa en fullgod reliabilitet till resultatet. Däremot finns 

relevans i resultat där mätinstrumenten använts, då de uppfyller en nivå av 

generaliserbarhet som annars blir svår att uppnå. Då forskning ämnade mäta stigmatisering 

och diskriminering för att få en helhetsbild ur ett grupperspektiv var mätinstrument 

nödvändiga. Vi tolkade forskningens validitet genom det resultat som utvunnits med hjälp 

av de mätinstrument som användes.  

 

Det är av värde att ta hänsyn till våra begränsade erfarenheter av att skriva uppsats, vilket 

troligen hade negativa konsekvenser på tidseffektivitet och planering av arbetsfördelning. 

Den givna tidsramen har också satt prägel på arbetets omfång. En effektivare arbetsprocess 

hade troligen kunnat tillämpas men då vi i arbetets inledande fas inte hade en klar bild av 

slutprodukten blir det istället ett övervägande vid eventuell vidare forskning. Henricson 

(2012) skriver att det med fördel kan skrivas loggbok under arbetets gång, vilket vi i 

efterhand kan se hade hjälpt oss. Att löpande skriva ned både tankar och reflektioner samt 

metod hade underlättat vid sammanställning av arbetet. 
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Slutsats  

Av våra fyra identifierade teman ser vi kunskap och utbildning som det viktigaste, då det är 

brist på kunskap som leder till ovilja att vårda, stigmatisering, och diskriminering. 

Utbildning är inte alltid utformad för att diskutera smitta, men med kompetens att söka 

korrekt information och utföra omvårdnad med hög kvalitet kan interaktioner mellan 

vårdpersonal och patient förbättras.  

 

Sjuksköterskan, likt alla människor, kommer inte kunna bortse från sin subjektivitet eller 

förutfattade meningar som uppstår. Medvetenhet och fokus på utförandet av god 

omvårdnad kan däremot skapa goda förutsättningar för givande interaktioner på 

vårdavdelning när en patient inkommer med blodburen smitta som sekundärdiagnos.  

 

Fortsatta studier   

Inkluderad forskning, samt vårt resultat, är otillräcklig för att dra en fullgod slutsats om hur 

interaktioner mellan vårdpersonal och patient på vårdavdelning påverkas vid kännedom om 

blodburen smitta som sekundärdiagnos. Vidare forskning krävs inom problemområdet, 

något vi upplever bör utföras ur ett globalt perspektiv för att kunna finna kärnan i 

problemområdet. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Som översikt ger arbetet en enklare tillgång till forskning inom ämnesområdet. Vår 

förhoppning är att arbetet ska ge en ökad förståelse för interaktioner samt deras betydelse 

för vårdkvaliteten och patientens värdighet.  
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BILAGA A 

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). 

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 välgenomförd 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 välgenomförd 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/deltagre 

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 välgenomförd 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 erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Andrewin A, Chien, 

L-Y 

 

2008 

 

Belize 

Stigmatization of 

Patients with 

HIV/AIDS among 

Doctors and Nurses in 

Belize 

Undersöka 

stigmatiserande 

attityder och 

diskriminering mot 

HIV-patienter bland 

läkare och 

sjuksköterskor. 

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: Verksam 

vårdpersonal (i minst 6 

månader) 

Datainsamling: Enkät 

Analys: SPSS version 

10.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL)  

244 

(14) 

Studien visade att stigmatisering och 

diskriminering förekommer hos 

vårdpersonal i varierande utsträckning. 

P 

II 

Brener L, Horwitz R, 

von Hippel C, Bryant 

J, Treloar C 

 

2014 

 

Australien 

Discrimination by 

health care workers 

versus discrimination 

by other: 

Countervailing forces 

on HCV treatment 

intentions 

Undersöka relationen 

mellan diskriminering 

och uppsökande av 

vård. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Personer med 

HCV och nuvarande 

eller tidigare 

drogmissbruk 

Datainsamling: Enkät   

Analys: SPSS version 

21 

416 

(-) 

Diskriminering från vårdgivare 

resulterade i att färre patienter hade för 

avsikt att uppsöka vård. 

P 

II 



III 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Brener L, von Hippel 

W, Kippax S 

 

2007 

 

Australien 

Prejudice among 

health care workers 

toward injecting drug 

users with hepatitis C: 

Does greater contact 

lead to less prejudice? 

Undersöka huruvida en 

bättre kontakt med 

patienter med HCV 

leder till mindre 

diskriminerande 

attityder bland 

sjukvårdspersonal.  

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: 

Sjukvårdspersonal i 

behandlande roll till 

HCV-smittade samt 

patienter med HCV-

smitta 

Datainsamling: 

Intervjuenkät 

Analys: Granskning 

samt sammanfattning 

av författarna.  

180 

(1) 

Sjukvårdspersonal uppvisade negativa 

attityder till patienter med HCV som 

samtidigt missbrukade droger men en 

övervägande positiv attityd till övriga 

patienter med HCV. 

P 

II 

Cekin A, Cekin Y, 

Ozdemir A 

 

2013 

 

Turkiet 

The level of 

knowledge of, 

attitude toward and 

emphasis given to 

HBV and HCV 

infections among 

healthcare 

professionals: Data 

from a tertiary 

hospital in Turkey 

Undersöka 

kunskapsnivå samt 

attityder mot HBV och 

HCV  

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: 

Sjukvårdspersonal 

verksamma inom 

Antalya Training and 

Research Hospital. 

Datainsamling: 

Intervjuenkät 

Analys: SPSS version 

11.0, SPSS Inc. 

Chicago, IL, USA     

240 

(34) 

Ingen större skillnad i attityder oavsett 

risk. Sjukvårdspersonal arbetande på 

avdelning visade på bredare 

kunskapsnivå relaterat till smittorisk än 

laboratoriepersonal. 

P 

II 



IV 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ekstrand M L, 

Ramakrishna J, 

Bharat S, Heylen E 

 

2013 

 

Indien 

Prevalence and 

drivers of HIV stigma 

among health 

providers in urban 

India: implications 

for interventions 

Undersöka de faktorer 

som bidrar till 

stigmatiseringen av 

patienter med HIV. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Sjukvårdspersonal 

verksamma i minst sex 

månader 

Datainsamling: Enkät 

Analys: SPSS 18.0.2. 

1020 

(-) 

Majoriteten av deltagarna påvisade en 

ovilja att vårda eller ens beröra en 

patient med HIV. Det framkom även att 

majoriteten skulle ta till mer än standard 

hygienrutiner vid omvårdnad av en Hiv-

smittad patient.  

P 

II 

Genberg B, Hlavka Z, 

Konda K, Maman S, 

Chariyalertsak S, 

Chingono A, 

Mbwambo J, Modiba 

P, Van Rooyen H, 

Celentano D 

 

2009 

 

Thailand, Tanzania, 

Zimbabwe, Soweto 

A comparison of 

HIV/AIDS-related 

stigma in four 

countries: Negative 

attitudes and 

perceived acts of 

discrimination 

towards people living 

with HIV/AIDS☆ 

Undersöka teorin om 

att platser med lägre 

prevalens av HIV 

finner högre nivåer av 

negativa attityder.  

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: Personer mellan 

18-32 års ålder inom 

de berörda länderna 

Datainsamling: Enkät 

per post 

Analys: R software (R 

Development Core 

Team, 2008)     

14,367 

(164) 

I studien framkommer att upplevd 

diskriminering är högre än 

uppskattningen av negativa attityder. 

P 

II 

Hassan Z, 

Wahsheh M 

 

2011 

 

Jordanien  

 

Knowledge and 

Attitudes of Jordanian 

Nurses towards 

Patients with 

HIV/AIDS: Findings 

from a Nationwide 

Survey.  

Bedöma 

kunskapsnivån om 

HIV/AIDS, var 

kunskapen inhämtats 

från samt 

sjuksköterskornas 

rädslor för smitta.  

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: Verksamma 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuenkät  

Analys: SPSS version 

16 for Windows  

1260 

(338) 

Kunskapsinhämtning från främst 

internetkällor gav större rädsla för 

smitta. Rädslan var även utbredd bland 

de som via sin utbildning fått 

information om HIV/AIDS. 

P 

II 



V 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Joukar F, Mansour-

Ghanaei F, Soati F, 

Meskinkhoda P 

 

2012 

 

Iran 

Knowledge levels and 

attitudes of health 

care professionals 

toward patients with 

hepatitis C infection 

Undersöka 

vårdpersonals attityder 

mot patienter med 

HCV. 

 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Vårdpersonal 

verksamma på sjukhus 

Datainsamling: Enkät 

Analys: SPSS16 

 

345 

(106) 

 

En positiv korrelation mellan kunskap 

om HCV och icke-diskriminerande 

attityder kunde noteras. 

 

RCT 

I 

Loutfy M R, Logie C 

H, Zhang Y, Blitz A 

L, Margolese S L, 

Tharao W E, Rourke 

S B, Rueda S, Raboud 

J M 

 

2012 

 

Kanada 

Gender and Ethnicity 

Differences in HIV-

related Stigma 

Experienced by 

People Living with 

HIV in Ontario, 

Canada 

Förstå skillnader i 

upplevd stigma hos 

personer med HIV 

relaterat till kön och 

etnicitet. 

Design: Kvantitativ, 

kohort analys 

Urval: Personer med 

HIV 

Datainsamling: 

Intervjuenkät 

Analys: SAS 

Statistical Software 

Version 9.2 by SAS 

Institute Inc., Cary, 

NC, USA  

1073 

(47) 

Skillnader kunde ses mellan män och 

kvinnor, samt beroende på vilken 

etnicitet personen identifierade sig med. 

R 

II 

Maglalang D D, 

Hernandez Mortera S, 

Yoo G J, Henne J, 

Shiau R, Sanchez M 

A 

 

2015 

 

USA 

Changing attitudes 

towards hepatitis B 

among Asian 

Americans: From 

saving face to getting 

serious 

Undersöka attityder 

och utbildning bland 

människor med 

asiatiskt ursprung 

bosatta i USA.   

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Personer som ej 

blivit HBV-testade, 

med asiatiskt 

ursprung, boende i 

USA 

Datainsamling: 

Intervju 

Analys: Transkription 

och analys av 

inspelade intervjuer.  

45 

(5) 

Många deltagare upplevde att det fanns 

mycket negativ stigma kring HBV och 

därmed en ovilja att diskutera ämnet 

öppet. 

K 

I 



VI 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Shah S, Heylen E, 

Srinivasan K, 

Perumpil S, Ekstrand 

M 

 

2014 

 

Indien 

Reducing HIV 

Stigma Among 

Nursing Students: A 

Brief Intervention 

Undersöka behovet av 

att införa informerande 

kurser om 

stigmatisering av 

patienter med HIV till 

sjuksköterskestudenter.  

Design: Kvasi-

experimentell 

Urval: 

Sjuksköterskestudenter 

Datainsamling: Enkät i 

form av salstentamen 

Analys: SPSS (PASW 

version 18.0) 

100 

(9) 

 

Ungefär 38 procent av 

sjuksköterskestudenterna svarande i 

diskriminerande termer om personer 

med HIV. 25 procent av dessa ändrade 

inställning efter utbildning.   

RCT 

II 

Stutterheim S E, 

Sicking L, Brands R, 

Baas I, Roberts H, 

van Brakel W H, 

Lechner L, Kok G, 

Bos A E R 

 

2014 

 

Holland 

Patient and provider 

Perspectives on HIV 

and HIV-related 

stigma in dutch health 

care settings 

 

Undersöka 

interaktioner mellan 

personer med HIV och 

vårdpersonal. 

 

Design: Kvalitativ och 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Personer med 

HIV 

Datainsamling: 

Internetenkät samt 

intervju 

Analys: SPSS 19 

 

342 

(66) 

 

Korrelation mellan prevalens och 

utbildning, vilket resulterade i 

förutfattade meningar. 

 

P/K 

I 

 

Sweeney L, Owiti J 

A, Beharry A, Bhui 

K, Gomes J, Foster G 

R, Greenhalgh T 

 

2015 

 

Storbritannien 

 

Informing the design 

of a national 

screening and 

treatment programme 

for chronic viral 

hepatitis in primary 

care: qualitative study 

of at-risk immigrant 

communities and 

healthcare 

professionals 

Undersöka kunskap, 

attityder och 

förutfattade meningar 

bland minoriteter i 

Storbritannien. 

 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Personer med 

hög risk att utveckla 

HBV eller HCV 

Datainsamling: 

Intervju 

Analys: Transkription 

och analys av 

inspelade intervjuer.  

 

118 

(-) 

 

Brist på kunskap och tillgänglighet till 

information om hepatit leder till 

diskriminerande attityder.  

 

K 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Välimäki M, 

Makkonen P, Blek-

Vehkaluoto M, 

Mockiene V, 

Istomina N, Raid U, 

Vänskä M-L, 

Suominen T 

 

2008 

 

Finland 

Estland 

Litauen 

Willingness to care 

for patients with 

HIV/AIDS 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till HIV samt 

viljan att vårda 

patienter med HIV. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Verksamma 

sjuksköterskor  

Datainsamling: Enkät  

Analys: SPSS for 

Windows (v. 11.5) 

833 

(232) 

Sjuksköterskor i alla tre länder var 

positiva till att vårda patienter med HIV 

i alla moment utom sängtvätt och 

omhändertagande av kroppsvätskor som 

spyor, urin och avföring.  

P 

I 

Wada K, Smith D R, 

Ishimaru T 

 

2016 

 

Japan 

Reluctance to care for 

patients with HIV or 

hepatitis B/C in Japan 

Fastställa de faktorer 

samhörande med 

Japanska 

sjuksköterskors ovilja 

att vårda patienter med 

känd HIV, HBV eller 

HCV. 

Design: Kvantitativ 

studie 

Urval: Sjuksköterskor 

som arbetar på sjukhus 

och kliniker 

Datainsamling: 

Internetenkät 

Analys: IBM SPSS 

Statistics, Version 20.0 

(IBM Corp., Armonk, 

NY, USA) 

1111 

(119) 

Ovilja att vårda patienter med känd 

HIV, HBV eller HCV associerades 

främst till fördomsfulla attityder, 

tidigare erfarenhet eller lågt förtroende 

för säkerhetsrutiner på avdelning. 

P 

I 



VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Yu N X, Zhang J, 

Chan C L W 

 

2016 

 

Kina 

Health care neglect, 

perceived 

discrimination, and 

dignity-related 

distress among 

chinese patients with 

HIV 

Undersöka upplevd 

diskriminering och 

vårdneglekt relaterat 

till stigmatisering av 

patienter med HIV. 

Design: Kvalitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Personer med 

HIV som nyligen 

förlorat sin partner av 

aids  

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: SPSS 22.0 for 

Windows  

119 

(-) 

Det påvisades tydliga samband mellan 

vårdneglekt och depression yttrat i såväl 

psykiska som fysiska symtom.  

K 

I 


