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Sammanfattning    
Attityder kan vara ett stort problem när sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenter ska 
vårda patienter med HIV och AIDS. Bakgrunden delas upp i en medicinsk del och en 
del som handlar om vårdandet. Den medicinska delen handlar om hur smittan 
uppkommer, hur den sprider sig samt hur de första symtomen visar sig. I den del som 
handlar om att vårda tas det upp hur sjuksköterskan kan påverka vårdrelationen. Det tas 
upp vad en vårdrelation innebär. Det belyses också vad som menas med attityder. 
Problemformuleringen tar upp hur positiva och negativa attityder kan påverka 
vårdrelationen. Syfte är att är att beskriva sjusköterskans och sjuksköterskestuderandes 
attityder till att vårda patienter med HIV och AIDS.  
  

Arbetet är en litteraturstudie ur kvalitativ forskningsansats. Underlaget som har använts 
är vårdvetenskapliga artiklar som var kvantitativa samt att artiklarna har hittats i 
databaserna Cinahl och PsycInfo. Resultat formulerades i tre huvudrubriker och två 
underrubriker. Kunskapens betydelse för attityder till patienter med HIV och AIDS, 
Kunskapens betydelse för rädsla och oro samt Kunskapens betydelse för utsatta grupper 
i samhället. Den första rubriken är uppdelad i två underrubriker; Ökad kunskap tycks ge 
positiva attityder och Mindre kunskap tycks ge negativa attityder  

Resultatet visar att kunskapen hos sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter har stor 
betydelse. Kunskapsnivån påverkar attityden till, vårdrelationer samt rädslan för 
patienter med HIV och AIDS.  Vid hög kunskap var attityderna bättre, viljan att vårda 
större samt rädslan mindre än vid låg kunskap om HIV och AIDS.  

 
Diskussionen handlar om hur viktigt det är med kunskap för att skapa bra vårdrelation 
mellan patienten och sjuksköterskan. Här tas även upp hur attityderna och rädslan 
förändras med hjälp av kunskap samt hur kunskap stärker vårdrelationen.  
 
 
Nyckelord:  HIV/AIDS, attitudes, nursing, knowledge, care, meeting  
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INLEDNING 

 
HIV och AIDS är i dag ett världsomfattande hälsoproblem som i stor utsträckning finns 
i utvecklingsländer men också i industriländerna (Smittskyddsinstitutet, 2006). Omkring 
4500 personer lever i dag i Sverige med HIV. De flesta av dessa är män. Under år 2007 
rapporterades 541 personer som nysmittade av HIV-infektionen (Smittskyddsinstitutet, 
2007).  Eftersom HIV är ett världsproblem som bara blir större, är det med största 
sannolikhet så att vi som sjuksköterskor någon gång kommer att träffa på patienter med 
HIV och AIDS. Då är det viktigt att ha kunskap om sjukdomen och förstå hur attityder 
påverkar vårdandet av dessa patienter. Vi vill därför ur ett sjuksköterske- och 
sjuksköterskestuderandesperspektiv undersöka hur attityderna i dag är mot patienter 
med HIV och AIDS och se hur dessa påverkar vårdandet.  
 
BAKGRUND 

Medicinsk bakgrund 
 
AIDS beskrevs första gången i USA 1981, då flera patienter uppvisade en typ av 
pneumoni som symtom. Den gemensamma nämnaren för denna patientgrupp var att de 
var homosexuella. Samtidigt som det första fallet av AIDS rapporterades i Amerika 
upptäcktes det första fallet i Västeuropa. Forskare från Frankrike och Amerika kunde 
1983 konstatera att AIDS orsakades av ett, för forskarna, nytt och okänt virus HIV. 
AIDS är en kronisk sjukdom som forskarna ännu inte funnit något botemedel 
för(Andreassen, Haegeland & Wilhelmsen, 2002).  
 
HIV är en virussjukdom, som från början kallades för HTLV3. Flera av celltyperna i 
kroppen blir attackerade av HIV-viruset (Andreassen, et al, 2002) Lymfocyter, T-
hjälparlymfocyter, makrofager samt monocyter är sådana celler som är mottagliga för 
virusangreppet. Dessa celler har receptorer som är av en specifik art, en CD4 -receptor, 
som finns på membranet. Eftersom CD4 -receptorn finns kan HIV-viruset få fäste på 
membranet och kan således binda receptorerna till sig. På detta vis pressas viruset in i 
cellen. Kroppens immunförsvar bryts ner genom att HIV-viruset infekterar 
lymfocyterna, T-hjälparlymfocyter, makrofager samt monocyter (Socialstyrelsen, 2006). 
 
De smittvägar som finns är våra kroppsvätskor där viruset finns i tillräcklig mängd. De 
kroppsvätskor som det finns tillräcklig mängd virus i är blod, sperma och slidsekret. De 
har framkommit att HIV-viruset har en dålig överlevnad. För att kunna smitta måste det 
överföras från blodbana till blodbana eller genom slemhinnor och öppna sår. Det kan 
också överföras via sexuell kontakt vilket är det vanligaste sättet att bli smittad på. Det 
kan också överföras från mamma till barn under graviditet, förlossning och amning 
(Andreassen et al, 2002). 
 
HIV är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, som måste smittspåras. Den 
smittade måste följa de regler och förhållningssätt som finns för att undvika att fler 
smittas (Smittskyddsinstitutet, 2006). En person som har blivit infekterad utav HIV-
viruset brukar insjukna 1 – 4 veckor efter smittotillfället. Detta kallas den primära HIV-
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infektionen, den varar i 1- 2 veckor och visar sig genom feber, halsont, muskelvärk, 
förstorade lymfkörtlar samt utslag. Sedan infinner sig en period på månader till år där 
patienten är symtom fri (Socialstyrelsen 2006). En person med hög virusmängd i 
blodplasma har antingen nyligen blivit smittad eller så är personen i ett långt 
framskridande sjukdomstillstånd. Hos personer som har en stor mängd av viruset i 
plasman bryts cellerna ner mycket fortare än hos de personer som har en mindre mängd 
av viruset i plasman (Andreassen et al, 2002). 
 
AIDS är ett försämrat immunbristtillstånd, det är ingen sjukdom utan ett samlingsnamn 
på många infektioner och cancerformer som orsakas av att bland annat många 
lymfocyter, T-hjälparlymfocyter, makrofager samt monocyter har blivit angripna utav 
viruset och på så sätt blivit förstörda (Andreassen et al, 2002). I dag finns inget 
botemedel mot HIV-infektionen, men det finns läkemedel som bromsar sjukdomens 
utveckling. Man kan behandlas med så kallad kombinationsterapi eller med highly 
active anti-retrviral terapy (HAART- behandling). Dessa behandlingar blir då livslånga 
(Andreassen et al, 2002). Det viktigaste är dock att skydda sig mot sjukdomen (Bjålie, 
Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). 
  

Vårdpersonals förhållningsätt och attityder till patienter med HIV och 
AIDS  
 
När sjuksköterskan ska skapa en vårdrelation till patienter med HIV och AIDS finns det 
en risk att enbart se diagnosen HIV istället för att se hela människan. När man ska vårda 
dessa patienter är det viktigt att som sjuksköterska se hela patienten samt att söka 
kunskap om HIV och AIDS. Att sjuksköterskan inte utför önskvärd omvårdnad skulle 
kunna bero på rädsla att bli smittad. Det skulle också kunna bero på sjuksköterskans 
egna fördomar. För att kunna ge vård på bästa sätt ska sjuksköterskan vårda genom ett 
professionellt synsätt. Detta gör sjuksköterskan genom att bearbeta sitt förhållningssätt, 
sina fördomar och den egna rädslan. Även information och kunskap om HIV och AIDS 
skapar bättre förutsättningar för en bra vård (Andreassen et al. 2004). 
 

Vårdrelation  
Med vårdrelation menas att det finns ett professionellt engagemang från vårdgivarens 
sida och att vårdgivaren inte kan räkna med att få något tillbaka från denna relation. 
Ansvaret för denna relation är alltid vårdgivarens. Det är också vårdgivarens sak att se 
till att vårdrelationen blir positiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Vårdrelationen är ett samspel mellan människor som gör att människan 
utvecklas. Därför är relationen betydelsefull mellan vårdgivaren och vårdtagaren. En 
fungerande vårdrelation är nödvändig för att en bra vårdprocess ska kunna skapas. 
(Wiklund 2003). Dahlberg et al. (2003) beskriver vårdrelationen som en relation där 
vårdgivaren ska stödja patienten. Beröring och ömsidighet är en förutsättning för att en 
vårdrelation ska kunna uppstå, där tillit mellan patient och vårdgivaren uppkommer. 
Vårdgivaren bör se patienten som en unik människa och vårdtagaren ser 
förhoppningsvis på vårdgivaren som en hel människa och inte enbart som vårdgivare. 
Då detta uppstår kan vårdgivaren förstå patienten och hur den upplever hela situationen. 
Målet med vårdrelationen är att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. 
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Wiklund (2003) menar att människan består av kropp, själ och ande människan är en 
oupplöslig enhet. Där kroppen är människans kontakt med världen och en plats för våra 
känslor, själen är en överblick av våra tankar och känslor, medan anden är ett uttryck för 
vår förmåga att se mer än bara kroppen. Det betyder inte att någon del av människan är 
överordnad. Människan består av alla dessa tre delar och påverkas således av dem vid 
fysiskt problem. En person med kroppsligt lidande har inte enbart fysisk smärta utan 
själen och anden påverkas också, precis som en känslomässig upplevelse påverkar hela 
människan (Wiklund, 2003) 
 

Vårdlidande  
För att vårda bör man ha som mål att lindra lidandet samt att förhindra onödigt lidande 
för patienten. Det är också viktigt att skapa bra villkor för välbefinnande. Det finns olika 
slags lidande. Livslidande - är det lidande som finns i det vardagliga livets allas olika 
livssituationer. Sjukdomslidande – är ett lidande som beror på en sjukdom eller på 
ohälsa. Vårdlidande är när vårdgivaren orsakar onödigt lidande för patienten, med sin 
vård eller brist på vård. Vårdlidande uppstår många gånger på grund av handlingar som 
utförs på ett omedvetet sätt, brist på kunskap eller att personalen inte stannar till och 
reflekterar över vårdsituationen. Detta lidande är ett onödigt vårdlidande som på alla 
sätt bör undvikas. Vårdgivaren har en maktposition där patienten hamnar i ett 
beroendeläge, där patienten är beroende av att vårdaren vill väl (Dahlberg et al. 2003). 
 
Även Wiklund (2003) anser att vårdgivaren är i en maktposition där patienten är i ett 
beroendeläge. I det bästa vårdandet stödjer vårdgivaren patienten i sin väg mot hälsa. 
Vårdgivaren har ett stort ansvar att använda makten på rätt sätt, genom att främja 
patienten på bästa sätt. Om vårdgivaren inte gör detta är risken stor att patienten blir 
utsatt för oetiskt och nyckfullt handlande. Vårdrelationen utgår ifrån ömsesidighet 
mellan patienten och vårdgivaren. Med detta menas att vårdgivaren måste vara 
tillgänglig och att patienten tar emot erbjudandet och låter vårdgivaren komma in i 
patientens värld (Wiklund 2003). Att orsaka vårdlidande för patienten kan vara att 
vårdgivaren glömmer att patienten är unik med egna livserfarenheter, vilket gör att 
patienten bara känner sig som ett intressant fall (Dahlberg et al, 2003). 
 

Attityder  
 
Enligt Nationalencyklopedins (2008) står begreppet attityd för inställningar och 
förhållningssätt. Darwin använde begrepp som att visa kroppsliga uttryck för känslor till 
exempel genom olika läten, miner och gester. Darwin menar att det handlar om det 
yttre, ett beteende som observeras bland både människor och djur. Enligt Lexin (1994) 
står begreppet attityd för hållning och inställning. Enligt Lindskog (2004) står begreppet 
attityd för hur man beter sig eller hållning till omgivande faktorer.  
 
Att inte ha tillräckligt med kunskap om HIV kan orsaka att människor utvecklar 
fördomar och intolerans mot personer som är HIV-smittade. HIV skapar idéer, åsikter 
och attityder som i regel är negativa. Det leder i sin tur till att personer som är HIV-
smittade blir diskriminerade och får en känsla av utanförskap. HIV väcker känslor 
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såsom rädsla och oro för sin egen hälsa. Flera personer ser i dag HIV som en 
självförvållad sjukdom och att det är ett straff för deras underliga beteende (SOU nr 13, 
2004).  
 

Författningar och etiska koder  
 
Sjusköterskans etiska kod, ICN, finns fyra prioriterade områden gällande vården. Dessa 
är:  
 
 ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande”. 
(Engström, 2004 s 3).  
 
Det gör sjuksköterskan genom att ge människan omvårdnad, respektera människan, ta 
hänsyn till människans värderingar, vanor och tro. Det är viktigt att det finns en 
arbetsmiljö som säkrar vården och att det finns metoder som skyddar patienten och 
dennes familj eller samhället när vården blir hotad av vårdpersonalens utförande 
(Engström, 2004). 
 
Enligt SOSFS 1993:17 (2006) är målet med hälso- och sjukvård god hälsa. Alla har rätt 
att få vård på lika villkor. Vården ska också vara av god kvalité och ska ge patienten, 
trygg och säker vård. Behandlingen ska utföras med respekt för patientens autonomi och 
integritet. Den ska också utföras så långt det går i samråd med patienten. Varje 
vårdsituation är unik och därför är det viktigt att omvårdnaden utformas individuellt.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 
HIV är ett växande problem i världen. Hela tiden smittas nya människor. Detta gör att 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med stor sannolikhet kommer att möta 
människor med HIV och AIDS.  När det finns olika attityder, både positiva och 
negativa, kan sjuksköterskan och sjusköterskestudenten då ge vård till alla HIV-
smittade? Det är viktigt att ha en medvetenhet och kunskap om hur attityder påverkar 
vårdrelationen i mötet med människor med HIV och AIDS, så att sjuksköterskan och 
sjuksköterskestudenter inte orsakar onödigt lidande för patienter med HIV och AIDS. 
  
Hur påverkar kunskapen mötet med patienten med HIV och AIDS? 
 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjusköterskans och sjuksköterskestuderandes attityder 
till att vårda patienter med HIV och AIDS.  
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METOD 

Litteratursökning  

 
Information till bakgrund söktes på Göteborgs universitetsbibliotek.  Där hittades de 
böcker som användes i bakgrunden. Sökning har även utförts via smittskyddsinstitutets 
hemsida.  Artikelsökandet gjordes i data baser och på bibliotek. De vetenskapliga 
artiklarna har sökts i databaser som Cinahl och PsycInfo. De sökord som användes var 
HIV/AIDS, attitudes, attitude, nursing, nurses, knowledge, care, meeting, workplace. 
Dessa kombinerades med hjälp av boolesk sökmetod.  

 

Urvalet  
 
Urvalet gjordes genom att abstract lästes och 19 artiklar valdes ut till en djupare 
granskning. I det första urvalet fanns det både kvalitativ och kvantitativ data. Artiklarna 
söktes genom var ”peer reviewed”. Artiklar som var äldre än år 2000 uteslöts i 
sökningen av artiklar för att få den senaste informationen. Ett fåtal av de 19 lästa artiklar 
var kvalitativa, därför valdes det att sammanställa kvantitativa studier. En artikel är både 
kvalitativ och kvantitativ, men endast den kvantitativa delen av artikeln användes. Från 
början var ambitionen att ha artiklar enbart från Europa och Amerika, men då det inte 
fanns tillräckligt med material fick sökandet utökas till hela världen. Avsikten var även 
att undersöka både mäns och kvinnors attityder till patienter med HIV och AIDS, men 
studierna visade inte om det fanns några skillnader i attityder mellan könen. De artiklar 
som slutligen valdes passade bäst till studiens syfte. 
 

Analys  
 
Vi har valt att analysera artiklarna utifrån den metod som Friberg (2006) beskriver. Det 
innebär att i tre steg analysera artiklarna. Det första steget läses artiklarna igenom flera 
gånger för att kunna skapa sig en bild av vad artiklarna handlar om. I det andra steget 
tittar författaren vidare på likheter och olika i artiklarna för att analysera dessa. De 
likheter och olikheterna som författaren kan se på kan vara i den teoretiska 
utgångspunkten, i tillvägagångssättet, i analysen av de olika studierna, i resultatet på de 
olika studierna eller hur författaren tolkar sitt resultat. Här föreslås att man som 
författare riktar in sig på någon eller några utav punkterna. Vidare i steg tre görs en 
sammanfattning av den eller dem utgångspunkterna som valts att fokusera på. Detta 
görs genom att sortera upp underlaget i likheter och skillnader.  Kvalitativ data 
analyseras genom att det pressenteras som teman, kategorier och de kvantitativa 
presenteras genom statiska beräkningar som gjorts i respektive studie. Om både 
kvalitativ och kvantitativ data ska vara med i resultatet bör de presenteras separat 
(Friberg, 2006). Vi har gjort en kvalitativ litteraturstudie med hjälp av kvantitativ data.  
Resultatet i de artiklar som vi valde att analysera presenterades genom procent, mängd 
och antal personer som deltog i studierna. Artiklar hade en hypotes som kunde förkastas 
eller accepteras. Artiklarna granskades på ett kritiskt sätt. Efter vidare läsning och 
granskning valdes 8 vetenskapliga artiklar ut för analys. Analys gjordes genom 
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bearbetning i tre steg Inledningsvis lästes artiklarna flera gånger av båda författarna för 
att få en helhetsbild och en djupare uppfattning om innehållet. Därefter översattes 
artiklarna till svenska för att säkerställa artiklarnas resultat innehåll. I steg två 
studerades likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. I steg tre jämfördes de 
olika statistiska resultaten. På så vis kunde likheter och skillnader urskiljas.  

 

RESULTAT 

 
Resultatet visade sig i tre teman och två underteman. För att tydliggöra resultatdelarna 
sammanfattades varje tema.  

 
Kunskapens betydelse för attityderna till patienter med HIV och AIDS 
 
Under denna rubrik fick vi fram två under teman. Det ena under temat beskriver ökad 
kunskap som tycks ge positiva attityder och det andra under temat beskriver hur mindre 
kunskap kan leder till negativa attityder till patienter med HIV och AIDS.  
 

Ökad kunskap tycks ge positiva attityder  

 
En studie genomförd i Sverige, av Röndahl (2003) visar att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter med positiva attityder till patienter med HIV och AIDS kan 
kopplas samman med en hög kunskapsnivå.  I en studie från Nigeria, av Oyeyemi 
(2006) gjort visade det sig också att attityderna bland sjuksköterskorna var beroende av 
sjuksköterskans specialutbildning, och erfarenhet av patienter med HIV och AIDS. 
Sjuksköterskor som har högre kompetens och har mer utbildning hade i regel positivare 
attityder till patienter med AIDS. Enligt en studie från Indien, av Pisal, Sutar, Sastry, 
Kapadia, Kundu, Joshi, A., Joshi, M., Leslie, Scotti, Suryavananshi, Phadke, Bollinger, 
Shankar, (2007), gjort visar resultatet att utbildning bland sjuksköterskor gav en mer 
positiv attityd till patienter med HIV och AIDS. I studien gjordes ett test på 
sjuksköterskornas kunskaper och attityder om HIV och AIDS. Detta gjordes med olika 
frågor om HIV och AIDS och frågor om sjuksköterskornas attityder till personer med 
HIV och AIDS. Efter testet fick sjuksköterskorna utbildning om HIV och AIDS. Efter 
utbildningen var gjord fick sjuksköterskorna samma frågor i ett posttest. Det visade sig 
att kunskapen om hur HIV-infektionen smittades var på 12,7 % i pre-testet i post-testet 
ökade kunskapen hur HIV-infektionen smittades till 65,5 %. 
 
I samma studie kunde man se hur också sjuksköterskornas attityder till diskriminerande 
handlingar påverkades. Här följer några exempel på detta. Före utbildningen tyckte 56,1 
% att personalen skulle placera tecken eller symboler på den smittades säng så att man 
kunde se att patienten var HIV-smittad. Efter utbildningen ansåg enbart 8 % av 
sjuksköterskorna att det skulle placeras symboler eller tecken vid patienten med HIV för 
att visa att han eller hon var smittad. Före utbildningen hade 69 % av sjuksköterskorna 
den uppfattningen att det inte var något fel i att placera patienter med HIV och AIDS på 
en separat avdelning, men efter utbildningen tyckte bara 11,5 % att man skulle placera 
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patienter med HIV och AIDS på separata avdelningar. Flera av sjuksköterskorna tyckte 
efter utbildningen att de handlingarna som frågorna syftade på var diskriminerande 
handlingar  
 
En studie från Nigeria, av Uwakwe (2000) visade liknade resultat som Pisal et al. 
(2007). Man undersökte de sjuksköterskestudenter kunskaper och attityder mot HIV och 
AIDS och därefter gavs dem sedan utbildning om HIV och AIDS. Efter utbildningen 
visades mer positiva attityder mot patienter med HIV och AIDS. Före utbildningen ville 
42 % av sjuksköterskestudenterna isolera patienter med AIDS för att skydda allmänna 
patienter från AIDS-infektionen. Efter utbildningen tyckte bara 19 % av 
sjuksköterskestudenter att patienter med AIDS skulle isoleras. Studien visade vidare att 
sjuksköterskestudenters önskan om att inte behandla patienter med AIDS annorlunda 
såg ganska lika ut före och efter utbildningen, där 70 % före utbildningen tyckte att 
sjuksköterskan inte skall behandla patienter med AIDS annorlunda än andra patienter, 
medan åsikten efter utbildningen ökade till 80 %.  Innan utbildningen tyckte 45 % att 
patienter med AIDS skulle ha ett identifieringskort som visade att de hade AIDS. Efter 
utbildningen tyckte bara 20 % av sjuksköterskestudenter att patienter med AIDS skulle 
ha ett identifieringskort. 
Enligt Lohramanns (2000) studie som gjordes i Tyskland hade sjuksköterskestudenter 
med högre kunskap mindre negativa attityder mot patienter med HIV och AIDS.  
 
Enligt Uwakwe (2000) framkom attitydförändringar i vårdandet när 
sjuksköterskestudenter fick utbildning om HIV och AIDS. Före utbildningen tyckte 80 
% av sjuksköterskestudenter att de hade rätten att välja om de skulle arbeta med 
patienter med AIDS, efter utbildningen tyckte bara 24 % av sjuksköterskestudenterna 
att de hade rätt att välja om de skulle arbeta med patienter som har AIDS. Studien som 
gjordes av Pisal et al. (2007) från Indien visade att sjuksköterskorna hade god kunskap 
om hur man vårdade patienter med HIV och AIDS. Sjuksköterskorna fick frågan före 
utbildning och då visades ett resultat på 81,5 %. Efter utbildningen blev kunskapsnivån 
bättre och höjdes till 99,5 % hos sjuksköterskorna. 
 
En studie genomförd i Kina av Chen, Han, Holzemer, (2004) visade att mer än hälften 
av sjuksköterskorna, 64,1 %, kände sympati för patienter med HIV och AIDS och 54,1 
% av sjuksköterskorna oroade sig för dessa patienter. Studien visade även att alla 
sjuksköterskor hade hört talas om AIDS, men 7,4 % visste inte vad som orsakar AIDS. 
Sjuksköterskorna skaffades sig kunskap om HIV och AIDS genom att tala med 
experter, läsa böcker eller dagstidningar. Av sjuksköterskorna fick 88,9 % sin mesta 
kunskap om HIV och AIDS från TV. Ändå hade dessa sjuksköterskor en positiv attityd 
till personer som levde med HIV och AIDS. Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna 
uttryckte en stark vilja att lära sig mer om HIV och AIDS och hur det smittar. Viljan att 
lära sig mera om sexuellt överförbara sjukdomar var stark då 73,4 % av 
sjuksköterskorna uttryckte viljan att lära sig mer (Chen et al. 2004). 
 

Sammanfattning 
 
Pisal et al. (2007), Oyeyemi (2006) ,Chen et al. (2004) Röndahl (2003), Lohramanna 
(2000)) & Uwakwe (2000) visar att bättre kunskap tycks ge positivare attityder till 
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patienter med HIV och AIDS. Det leder till att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter får bättre vilja att vårda patienter med HIV och AIDS. Den enda 
studien som skilde sig från detta var Chen et al. (2004) från Kina där kunskapen var låg 
och attityderna till patienter med HIV och AIDS var positiv. Men i Kina uttryckte 
sjuksköterskorna en vilja att lära sig mera om HIV och AIDS.  
 

Mindre kunskap tycks ge negativa attityder  

 
Oyeyemi, (2006) menar att kunskapen spelar stor roll för sjuksköterskans attityder. 
Sjuksköterskorna som hade dålig kunskap om patienter med HIV och AIDS, visade sig 
ha mer negativa attityder till dem samma.  
Även en studie som genomförts i Pakistan av Sharkh, Khan, Ross & Grimes, (2007) 
visade att sjuksköterskestudenter med dålig kunskap hade i regel också negativa 
attityder mot patienter med HIV och AIDS. Vid frågor om attityder till patienter med 
HIV visade i resultatet att sjuksköterskestudenterna var starkt negativa till dessa 
patienter. Studien visade vidare att attityder hos sjuksköterskestudenterna hade ett 
samband med studentens kunskap. Sjuksköterskestudenter med negativa attityder hade 
liten eller ingen kunskap om HIV och AIDS. Ändå var det endast  7 % som sade sig 
vägra att vårda patienter med HIV och AIDS.  
  
Att känna tveksamheter till att vårda patienter med AIDS till den grad att sjusköterskan 
eller sjuksköterskestudenten medvetet undviker vårdkontakten beskriver Röndahl 
(2003) att personal med lägre utbildning, visade en större motvilja att ta hand om 
patienter med HIV och AIDS. De med lägre utbildning visade också mindre empati än 
vad sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter gjorde. Enligt Oyeyemi (2006) var 
sjuksköterskorna tveksamma att ta hand om patienter med AIDS och sjuksköterskorna 
ville till och med undvika patienter med AIDS.  
 

Sammanfattning 
 
Pisal et al. (2007), Sharkh et al. (2007), Oyeyemi (2006) , Röndahl (2003), Lohramanna 
(2000)) & Uwakwe (2000) visar betydelsen av kunskap beträffande attityder till 
patienter med HIV och AIDS. När kunskapen bland sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter är låg, är attityderna till största del negativa gentemot patienter 
med HIV och AIDS det innebär en låg vilja att vårda dessa patienter.  

 
Kunskapens betydelse för rädslan och oron  
 
Enligt Chen et al. (2004) oroade sig hälften av sjuksköterskorna för att få HIV. Dessa 
undvek patienter som hade HIV och AIDS. Enligt Shaikh et al. (2007) visar att över 30 
% av sjuksköterskorna skulle undvika personer med AIDS om dem visste att patienterna 
var smittade. Sjuksköterskorna sa med 18 % att personer med AIDS inte skulle få röra 
dem. Vid hjärt- och – lungräddning sade 29 % av sjuksköterskorna att de skulle vägra 
göra mun- mot- mun metoden. 
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Sjuksköterskor i en studie från Taiwan som gjorts av Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang & 
Chao (2004) blev tillfrågade om deras anhöriga och vänner var orliga på grund av deras 
arbete i vården och, 55,4 % svarade att anhöriga var oroliga Samma studie visar att 98,8 
% av sjuksköterskorna vill ha information om att patienterna är smittad av HIV när de 
kommer till sin arbetsplats. Vidare visade resultatet att 76,4 % av sjuksköterskorna 
tyckte att alla patienter som kom till sjukhuset skulle HIV-testas. Även Shaikh et 
al.(2007) visar att 80 % sjuksköterskorna höll med eller starkt höll med om att patienter 
skulle bli Hiv-testas redan vid ingången till sjukhuset. 
 
Enligt Juan et al. (2004) var sjuksköterskorna mycket oroliga för att komma i kontakt 
med HIV- och hepatitsmittade personer. Studien visade också att 8,5 % aldrig skulle ha 
börjat jobba som sjuksköterskor om de hade känt till att de skulle vårda patienter med 
HIV och ta hand om smittade prover. Enligt Pisal et al. (2007) visade många rädsla för 
att ha kontakt med patienter som är HIV- smittade. För många av sjuksköterskorna var 
det den största oron och rädslan. Efter att sjuksköterskorna fick utbildning, minskade 
rädslan och oron dramatiskt från 22 % ner till 9 %. I de fall där det inte fanns tillräckligt 
med skyddskläder minskade rädslan från 74 % ner till 50 % efter utbildning. Innan 
utbildningen fanns en rädsla för att ge injektioner till HIV-smittade. 
 
Rädslan för HIV och AIDS visar sig i Röndahls (2000) studie vara låg bland 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Även Lohramann (2000) visade att hälften 
av sjuksköterskestudenterna hade mindre rädsla för kontakten med patienter med AIDS. 
De var inte heller rädda för att deras anhöriga skulle få AIDS. 
 
 

Sammanfattning  

Pisal et al. (2007) Shaikh et al. (2007), Chen et al. (2004), Juan et al. (2004), 
Lohramann (2000) & Röndahls (2000) visade sig rädslan och oron ha ett samband med 
kunskapsnivån och vårdgivarens vilja att vårda patienter med HIV och AIDS. Pisal et 
al, (2007) menar att när man får kunskap om smittspridning och hur man förhindrar 
smittspridning till exempel vid injektioner kan minska rädslan och oron. Enligt Chen et 
al. (2004) visar att rädslan för att bli smittad av HIV var stor, och att de tillfrågade 
sjuksköterskorna helst inte ville vårda dessa patienter. Rädslan visar sig genom att 
sjusköteskör och sjuksköterskestuderande vill ha information om patienten är smittad av 
HIV.  Juan et al. (2004) visar också att det fanns sjuksköterskor som funderade på att 
lämna vård yrket på grund av HIV-infektionen.  
 

Kunskapens betydelse för homosexuella och andra grupper i samhället 
 
Lohramann (2000) visar att sjuksköterskestudenters attityder till de patienter med som 
hade fått sin smitta på grund av sin sexuella läggning var god. Även de som hade blivit 
smittade genom prostitution eller fått sin smitta från föräldrar var 
sjuksköterskestudenternas attityder goda. Där står att 47 % nekade och 77 % nekade 
starkt att de kände sig obekväma i denna patientgrupp. Hälften, 53 %, av 
sjuksköterskestudenterna nekade till att de hade mer sympati för patienter som blev 
smittade via blodtransfusion, än de patienter som blev smittade på grund av deras 
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sexuella läggning. Bara 18 % av sjuksköterskestudenterna, hade liten sympati för de 
patienter som hade blivit smittade via droger intravenöst. Nästan alla, 93 %, av 
sjuksköterskestudenterna tyckte inte att homosexualitet var en livsstil som skulle 
fördömas. Sjuksköterskestudenterna hade inte heller något emot att ta hand om 
homosexuella patienter som är HIV-smittade. Enligt Röndahl (2003) har 
undersköterskestudenter har mindre positiva attityder mot homosexuella patienter än 
vad sjuksköterskestudenter har. Lohramann (2000) visar att sjuksköterskestudenter som 
har en positiv attityd till personer med HIV och AIDS har mindre homofobi jämfört 
med de studenter som har en negativ attityd (r= 0.66; P<0,0001)  

Sammanfattning 
 
Lohramann (2000)  & Röndahl (2003)  visar att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter har positiva attityder till homosexuella och andra utsatta grupper 
med HIV och AIDS. Det framkommer också att vårdpersonal med lägre kunskap har 
negativare attityd mot homosexuella och mera motvilja att vårda homosexuella patienter 
med HIV och AIDS än sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters med högre kunskap 
om HIV och AIDS.  
 
DISKUSSION 

Diskussionen är delad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Där vi tycker att 
frågeställning samt syfte är besvarat med hjälp av de artiklar som finns med i resultatet. 
Det har varit intressant att göra en litteraturstudie om attityder som sjuksköterskan och 
sjuksköterskestuderande har till patienter med HIV och AIDS.   

 
Metoddiskussion  
 
Vi riktade in oss på artiklar som var från år 2000 och senare för att få så aktuell 
information som möjligt. Viljan från början var att ha med artiklar som både var 
kvantitativa och kvalitativa för att få bättre insyn i hur attityderna är mot patienter med 
HIV och AIDS samt hur det påverkar vårdrelationen. Det fanns få artiklar som var 
kvalitativa som stämde med syftet, därför gjordes inriktning på kvantitativa artiklar. 
Artiklar från hela värden valdes för att artiklar från Europa och Amerika inte fanns i så 
stor omfattning som vi hade önskat. Det gjorde att studien blev bredare än tänkt från 
början. Vi valde att ha med sammanfattningar i slutet på varje stycke i resultatet för att 
få en tydligare överblick i vad de olika artiklarnas resultat visade.  
 
Kvalitativa studier genom djupare intervjuer skulle kunna öka förståelse för 
vårdrelationen (Friberg, 2006). Undersökningen gjords utifrån sjuksköterskans och 
sjuksköterskestudentens perspektiv. Det skulle ha varit mycket givande att ha med 
kvalitativa artiklar men då vi fann mycket få kvalitativa artiklar som var utifrån 
sjusköterskans perspektiv, valde vi att arbeta enbart med kvantitativa artiklar. Eftersom 
kvantitativa artiklarna som studerades genom att jämföra de olika statistiska resultaten 
gav det en trovärdighet, som vi inte hade fått om vi valt kvalitativa artiklar. Enligt 
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Segesten (2006) ger kvantitativa artiklar tydliga mätresultat och detta gjorde att vi 
kunde jämföra både skillnader och likheter i attityderna (Segesten 2006). 
 
Däremot kunde vi inte undersöka sjusköterskan eller sjuksköterskestuderandes 
upplevelse av att vårda patienter med HIV och AIDS eftersom upplevelser är något man 
gör genom djupare intervjuer, det är inte mätbart på samma sätt som tillexempel 
kunskapsnivån av sjukdomen HIV. 
 
Etiska aspekter som information till de deltagande och frivillighet att medverka i 
studien har inte beaktas i denna studie då det är en litteraturstudie. Däremot i de artiklar 
som finns med i resultatet har etiska aspekter tagit hänsyn till (Larsson, 1996) 
 

Resultatdiskussion 
  
När vi började vår studie var förväntningarna på att attityderna skulle vara sämre än vad 
vårt resultat visade. Vi trodde även att rädslan för att bli smittad av HIV-infektionen 
skulle vara större än vad vårt resultat visade. Eftersom vi trodde att attityderna var låga 
och rädslan stor hade vi en hypotes om att viljan att vårda dessa patienter var liten. Vi 
visste att kunskap har betydelse för attityder, rädsla och viljan att vårda patienter, men 
inte i så stor utsträckning som resultatet visade. Det som framkom i vårt resultat var att 
kunskap påverkar i stor utsträckning. Detta stärkte vår tro att utbildning om HIV och 
AIDS är effektivt för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Med utbildning kan 
sjuksköterskan skapa en god vårdrelation till patienter med HIV och AIDS. Det som 
kunde ses i resultatet var att kunskap, attityder och rädsla hör ihop.  
 

Kunskapens betydelse för attityder 

 
Vi kan se att om sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter inte har tillräcklig kunskap 
om HIV och AIDS, blir attityden och viljan att vårda sämre samt att rädslan blir större. 
Vi såg i vårt resultat att rädslan påverkades av kunskapsnivån. Vi anser att positiva 
attityder påverkar vårdrelationen. Har man positiva attityder gentemot patienter med 
HIV och AIDS kan det ge bättre vård till patienten. Genom att man känner empati och 
medkänsla för patienten blir vårdrelationen bättre (Pisal et al, 2007, Shaikh, 2007, 
Oyeyemi, 2006, Juan, et al, 2004., Röndahl, 2003, Lohramanns, 2000 & Uwakwe, 
2000). I vårt resultat har vi kommit fram till att negativa attityder påverkar vården på ett 
negativt sätt av patienter med HIV och AIDS. Detta kan ske genom diskriminerande 
handlingar och på detta sätt skapas ett onödigt vår lidande för patienten med HIV och 
AIDS. Detta är inte förenligt med hälsosjukvårdslagen samt de etiska koderna som 
sjuksköterskan ska ha som utgångspunkt (SOSFS 1993:17, 2006 & Engström, 2004) 
 
Den enda studie som visade det motsatta var Chen et al. (2004). Där visades att 
kunskapsnivån var låg, men attityderna positiva. I diskussionen hävdas att 
sjuksköterskornas dåliga kunskaper om HIV och AIDS gör att de inte inser faran med 
att vårda dessa patienter. Författarna ansåg också att högre kunskap skulle ge sämre 
attityder till patienter, mer rädsla och mindre vilja att vårda (Chen et al. 2004). Vi anser 
här att kunskaper kan ge en säkrare vård samt stärka vårdrelationen. Sjuksköterskornas 
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brist på kunskap kan orsaka lidande för patienten (Dahlberg et al. 2003). Vi har vid flera 
tillfällen i vårt resultat visat att kunskap och attityder samt viljan att vårda patienter med 
HIV och AIDS hör ihop. Om sjuksköterskorna har dålig kunskap om HIV och AIDS, 
finns risk för dåliga attityder gentemot patienter som är HIV-positiva. Det är viktigt att 
öka kunskapen för att kunna ge så säker och bra vård som möjligt samt att inte orsaka 
onödigt lidande för patienten med HIV och AIDS och även för att göra arbetsmiljön för 
sjuksköterskor så säker som möjligt. Vi anser inte att utbildning ger negativa attityder 
till patienter med HIV och AIDS. Det som vi också funderar på är om Chen et al. (2004) 
har egna fördomar och attityder till personer med HIV och AIDS som påverkar deras 
diskussion om att högre kunskaper leder till mer negativa attityder hos sjuksköterskor. 
Det är också intressant att författarna i denna studie i sin diskussion lyfte fram att 
sjuksköterskorna inte insåg faran med att vårda dessa patienter.  
I vårt resultat fann vi att attityder till homosexuella med HIV och AIDS var positiva. 
Detta var ett överraskande resultat för oss då vi trodde att attityderna skulle vara 
negativa mot denna patient grupp. Men eftersom det bara var två studier som tog upp 
homosexualiteten och det var gjorda i Sverige och Tyskland, är frågan om det hade sett 
annorlunda ut frågan hade tagits upp i de andra studierna.  
 

Vårdrelationen  
 
När det finns negativa attityder till patienter med HIV och AIDS väcker detta en undran 
om hur en bra vårdrelation kan skapas.  
En vårdrelation enligt Dalberg et al (2003) bygger på engagemang från vårdgivarens 
sida. Om man har attityder som är negativa mot patienter med HIV och AIDS, är det 
inte då svårt skapa det engagemang som krävs? Det framkom i resultatet att negativa 
attityder skapar en lägre vilja att vårda.  
 
Om sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten har negativa attityder till patienter blir 
det svårt att få relationen mellan vårdgivare och vårdtagare att fungera. Detta medför att 
vårdrelationen skadas samt att vårdprocessen blir lidande (Wiklund, 2003). Vi anser att 
utbildning kan skapa bättre attityder till patienter med HIV och AIDS och på detta sätt 
kan sjuksköterskan och sjuksköterskestudenter förbättra sin vårdrelation till patienter 
med HIV och AIDS.  
 

Vårdlidande 
 
Lidandet kan delas in i tre olika aspekter, där vårdlidandet är den ena. Sjuksköterskan 
har till uppgift att undvika vårdlidande. Vårdlidande kan uppstå på grund av okunskap 
(Dalberg et al. 2003), därför anser vi att kunskapen om HIV och AIDS måste höjas i 
hela världen. Lidandet kan också uppstå på grund av sjuksköterskans fördomar och 
rädsla för HIV. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser hela människan och inte bara 
sjukdomen (Andreassen et al, 2002). Enligt Wiklund (2003) är sjuksköterskan i en 
maktposition och patienten är i ett beroendeläge. Sjuksköterskan kan då med negativa 
attityder komma att orsaka lidande för patienten.     
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Det som vi kom fram till är att utbildning behövs i stor utsträckning för att 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ska känna sig säkra när de ger vård till 
patienter med HIV och AIDS. Att ge kunskaper till sjusköterskor och 
sjusköterskestuderande kan vara mycket betydande för patienten med HIV och AIDS. 
Utbildningen kan ges på många olika sätt, det kan vara genom fort bildning som sker 
kontinuerligt, eller så kan det var mer grundläggande utbildning som det finns större 
behov av i utvecklingsländerna som vi har kunnat se i vårt resultat. Andreassen et al. 
(2002) säger att som sjuksköterska är det viktigt att söka kunskap om HIV och AIDS 
och att hon/han bearbetar sina fördomar och attityder till patienter med HIV och AIDS. 
 
Sjuksköterskan kan inte bara öka sin kunskapsnivå utan hon/han måste också veta hur 
den ska tillämpas på bästa sätt. Det kan då finnas behov av handledning så att 
personalen kan bearbeta sina fördomar den egna rädslan för att bli smittad av HIV. Det 
görs genom att vårdpersonalen talar om det som är svårt och jobbigt (Wiklund 2003).  
 

Praktiska implikationer  

 
De åtgärderna som vi kan se var de mest nödvändiga är: 

• Utbildning om HIV och AIDS  
• Kontinuerlig fort bildning om HIV och AIDS 
• Handledning för att förebygga sina egna fördomar och attityder 
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Artikel 
 

 

Perspektiv 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

Titel: 
Systematized 
hiv/aids for 
student nurses 
at the 
university of 
Ibadan, 
Nigeria: Impact 
on knowledge, 
attitudes and 
compliance 
with universal 
precautions. 
Författare: 
Uwakwe, 
C.B.U 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2000 

Kvantitativt studie. Ur 
sjuksköterske- 
studerandes 
perspektiv 

Syfte: var att ta 
reda på de 
studerandes  
kunskap och 
attityd till 
hiv/aids, och 
hur deras 
attityder 
förändrades när 
de fick 
utbildning om 
hiv/aids.  

I experimental- 
gruppen in gick 68 
stycken 
sjuksköterske-
studerande. Som 
gjorde pre- och post 
test om hur deras 
kunskaper, attityder 
var till hiv/aids 
smittade. Det fanns 
också en kontroll 
grupp med dessa var 
73 stycken.  De fick 
en två dagars 
utbildning om 
hiv/aids. De jämför 
resultaten i Pre- och 
post testen. 
Resultaten jämfördes 
också mellan 
experiment gruppen 
och kontroll 
gruppen.   

Resultatet visade 
att kunskapen 
om hiv/aids 
förbättrades. 
Även deras 
attityder och 
fördomar till 
hiv/aids 
patienter hade 
blivit mera 
fördomsfria.  

Titel: German 
nursing 
students´ 
knowledge of 
and attitudes to 
hiv and aids: 
two decades 
after the first 
aids cases. 
Författare: 
Lohramann, C. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Kvantitativ studie. Ur 
sjuksköterske- 
studerandes 
perspektiv.    

Syftet: var att 
beskriva 
sjuksköterske- 
studerandes 
kunskap nivå, 
och deras 
attityder till 
hiv/aids 
personer. Även 
deras vilja att ta 
hand om aids 
patient.  

180 sjuksköterske- 
studerande vart till 
frågade 98 % av de 
till frågande svarade 
på frågorna. Deras 
svar var rangordnade 
från starkt höll med 
till att starkt inte 
hålla med.  

Studenter som 
har en positiv 
attityd till 
hiv/aids 
personer. Har 
mindre 
homofobi om 
man jämför de 
som hade en 
negativ attityd 
till hiv/aids 
personer. De 
med positiv 
attityd var mer 
villiga att ta 
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Årtal: 2000 hade om hiv/aids 
patienter. 
Studenter med 
hög kunskap 
hade mindre 
negativa 
attityder  till 
dessa patienter. 

 
Titel: 
Knowledge and  
attitudes of 
Pakistansi 
medical 
students 
towards Hiv-
postive and/or 
Aids patients 
Författare: 
Shaik, F.D., 
Khan, S. A., 
Ross, M. W., 
Grimes, R. M. 
Tidskrift: 
Psychology, 
Health & 
Medicine. 
Årtal: 2007 

Kvantitativ studie. Ur 
sjuksköterske- 
studerande 
perspektiv.  

Syfte: Var att 
beskriva 
Pakistans 
sjuksköterske- 
studerandes 
kunskap 
relaterat till 
symtom och hur 
hiv/aids smittas. 
Det var också 
att undersöka 
deras attityder 
till hiv/aids 
positiva 
patienter.  

De var 357 
medicinstuderande. 
De frågades 20 
frågor om kunskapen 
och 10 om deras 
attityder. Frågorna 
om attityd var från 
skalan höll starkt 
med till att inte alls 
hålla med.  

Resultatet visade 
att kunskaps 
nivå och 
attityder hörde 
samman. 
Resultatet av 
kunskapstestet 
visade att den 
var låg. Då bara 
6 % kunde säga 
vad symtomen 
på hiv/aids var. 
Bara 7 % viste 
hur hiv 
smittades.  

Titel: Nurse´s 
health 
education 
program in 
India increases 
hiv, knowledge 
and reduces 
fear 
Författare: 
Pisal, H. Sutar, 
S. Sastry, J. 
KapadiaKundu, 
N. Joshi, A. 
Joshi, M. 
Leslie, J. 
Scotti, L. 
Suryavananshi, 
N. Phadke, M. 
Bollinger, R. & 
Shankar, A. 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. Ur 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

Syftet: Var att 
informera vikten 
av utbildning om 
Hiv positiva i 
vården. För att 
folket i Indien 
skulle förstå 
utbildningens 
effekt och 
attityder för de 
patienterna med 
hiv. 

De var 371 
sjuksköterskor som 
gjorde pre- och post 
test. Frågorna var 
relaterade till 
attityder, samtycke, 
tystnadsplikt, stigma 
& diskriminerande 
frågor. 

Resultatet visade 
att kunskapen i 
alla avseende 
inklusive vården, 
tystnadsplikten 
och samtycke 
förbättrades. 
Rädslan för att ta 
hand om 
personer med 
hiv och aids 
minskade 
drastiskt.   
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Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
nurses in Aids 
Care 
Årtal: 2007 
 
Titel: Caring 
for patients 
living with 
aids: 
knowledge, 
attitude and 
global level of 
comfort. 
Författare: 
Oyeyemi, B.  
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing  
Årtal: 2006 
 

Kvantitativ studie ur 
sjuksköterskans 
perspektiv.  

Syftet: Var att 
ta reda på 
Nigerias 
sjuksköterskors 
attityd, kunskap 
och deras 
känslor för att 
vårda patienter 
med aids.  

 De var 277 
sjuksköterskor. Det 
var en 
enkätundersökning.  

Resultatet visade 
på låg 
kunskapsnivå 
och negativa 
attityder till 
personer med 
aids. Attityderna 
speglade 
sjusköterskornas 
speciallitet, 
befattning, 
utbildning och 
erfarenhet att 
jobba med 
patienter med 
aids. Det visade 
också att 
sjusköterskorna 
hade låg känsla 
för att vårda 
patienter med 
aids. 

Titel: Nurses´ 
knowledge, 
attitudes, and 
practice related 
to hiv 
transmission in 
Northeastern 
China.  
Författare: 
Chen, W. RN, 
C.N.M., D.N., 
Han, M., RN., 
M.S.N., 
Holzemer, W, 
R.N., Ph.D. 
Tidskrift: Aids 
patient care and 
STDs 
Årtal: 2004  

Kvantitativ studie ur 
sjuksköterskornas 
perspektiv. 

Syftet: var att 
beskriva vad 
sjuksköterskor 
vet om hiv och 
aids.  

Det var en 
deskriptiv kors 
sektionell studie. 
Studien var enbart 
för sjuksköterskor. 
De skickade ut 
frågor till 186 
sjuksköterskor och 
95 % besvarade på 
dessa.  

Resultat: 
Kunskapen om 
hiv och aids var 
låg. Men 
sjuksköterskans 
attityder till 
personer med hiv 
och aids var 
positiva.  
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Titel: The 
attitudes, 
concerns, 
gloving 
practices and 
knowledge of 
nurses in a 
Taiwanese 
hospital 
regarding aids 
and hiv. 
Författare: 
Juan, C-W.m 
Siebers, R.,  
Wu, F., Wu, C-
J., Chang, Y-J., 
Chao, C. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
Årtal: 2004 

Kvantitativ studie ur 
sjuksköterskornas 
perspektiv. 

Syftet: Var att 
förvissa sig om 
hur Taiwans 
sjukskoterskors 
attityder och oro 
är till 
omvårdnaden av 
att arbeta 
patienter med 
hiv.   

Det var 1090 
sjuksköterskor som 
deltog i en 
enkätundersökning.  

Resultatet visar 
att den största 
oron var hiv och 
hepatit. 
Sjuksköterskorna 
tyckte att deras 
rättigheter var att 
få reda på om en 
person var hiv-
positiv. 
Sjuksköterskorna 
tyckte också att 
alla patienter 
skulle bli hiv 
testade. 
Sjuksköterskorna 
hade bristfälliga 
kunskaper om 
hiv och aids.  

Titel: Nursing 
staff and 
nursing 
students´ 
attitudes 
towards hiv-
infected and 
homosexual 
hiv-infected 
patients in 
Sweden and the 
wish to refrain 
from nursing.  
Författare: 
Röndahl, G., 
Innala, S., 
Carlsson, M. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2003 

Kvantitativ studie ur 
sjuksköterskornas, 
sjusköterskestuderades 
perspektiv. 

Syftet: var att se 
skillnader 
mellan 
sjuksköterskor, 
undersköterskor, 
sjuksköterske-
studerande  
Och 
undersköterske-
studerande 
attityder till hiv-
infekterade och 
homosexuella. 
Även för att se 
skillnader 
mellan att vårda 
patienter med 
hiv och viljan 
att vårda om de 
också har en 
annan sexuell 
läggning.  

Det var 165 
sjuksköterskor, 
sjuksköterske-
studerande, 
undersköterskor 
och 
undersköterske-
studerande. En 
AIDS attityd skala 
användes. Frågor 
var designades  
speciellt för denna 
studie.  

Resultatet visade 
att både 
sjuksköterskor 
och 
sjuksköterske-
studerande 
uttryckte empati 
i attityder till 
hiv-infekterade 
och 
homosexuella 
patienter med 
hiv-infektionen. 
Rädslan var 
också låg för hiv-
smittan. 
Sjuksköterske-
studerande hade 
högre rädsla än 
sjuksköterskorna. 
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	Arbetet är en litteraturstudie ur kvalitativ forskningsansats. Underlaget som har använts är vårdvetenskapliga artiklar som var kvantitativa samt att artiklarna har hittats i databaserna Cinahl och PsycInfo. Resultat formulerades i tre huvudrubriker och två underrubriker. Kunskapens betydelse för attityder till patienter med HIV och AIDS, Kunskapens betydelse för rädsla och oro samt Kunskapens betydelse för utsatta grupper i samhället. Den första rubriken är uppdelad i två underrubriker; Ökad kunskap tycks ge positiva attityder och Mindre kunskap tycks ge negativa attityder 
	Resultatet visar att kunskapen hos sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter har stor betydelse. Kunskapsnivån påverkar attityden till, vårdrelationer samt rädslan för patienter med HIV och AIDS.  Vid hög kunskap var attityderna bättre, viljan att vårda större samt rädslan mindre än vid låg kunskap om HIV och AIDS. 
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