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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens kunskap och attityder till 

personer med hiv/aids samt hur omvårdnaden av dessa patienter påverkades. 

Datainsamlingsmetoden var datoriserad och manuell sökning. Kravet på de artiklar som 

studerades var att de skulle ha vetenskapligt värde, vara skrivna på svenska och engelska samt 

vara publicerade 1997 eller senare. Totalt studerades 19 kvantitativa och kvalitativa artiklar 

för att belysa detta ämne. För att kunna bedöma kvaliteten i artiklarna användes två olika 

granskningsmallar. Studien visade att vårdpersonal överlag har goda kunskaper om hiv/aids 

beträffande högriskgrupper, sjukdomsförlopp, överföringsmetoder samt betydelse av 

skyddsåtgärder. Kunskap om hiv och aids spelade en avgörande roll i vårdandet av patienten 

och dennes anhöriga, samt för att kunna skydda sig själv i den nära vården med patienten. 

Attityder som var vanligt förekommande hos vårdpersonalen var rädsla, osäkerhet, ovillighet 

att vårda, samt avsaknad av empati i mötet med hiv/aids patienter. I vår studie framkom 

vidare att vård av aids sjuka patienter var en bidragande orsak till stress och utbrändhet hos 

vårdpersonal och påverkande därmed omvårdnadshandlingarna negativt.  

 

Nyckelord: vårdpersonal, kunskap, attityder, villighet att vårda, påverkan på 

omvårdnadshandlingar  
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Epidemiologi 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknades antalet hiv- infekterade (human 

immunodeiciency virus) över hela världen till totalt 42 miljoner under år 2002. Under samma 

år nyinsjuknade fem miljoner, varav 800.000 var barn under 15 år. Totalt dog 3,1 miljoner 

människor i aids (acquired immuno deficiency syndrom) under år 2002 (UNAIDS, 2002). 

Den världsdel som har haft hiv-smittan längst är Afrika och är den del av världen som hittills 

drabbats allra värst (Palmberg, 1993). Hårdast drabbat är den södra delen av Afrika med 29,4 

miljoner insjuknade (UNAIDS, 2002). I Sverige var det under år 2001, 277 rapporterade fall 

av hiv- infektion, som är en av de vanligaste anmälningspliktiga infektionssjukdomarna 

(Statistisk årsbok för Sverige, 2003).  

 

Det var 1981 som termen aids, på svenska ”förvärvad immunbrist”, myntades sedan ett antal 

homosexuella män med allvarliga och okända symtom insjuknat i USA. Under de följande 

åren framkom att sjukdomen även fanns i den heterosexuella befolkningen, och det blev känt 

att det bakomliggande smittämnet spreds mellan man och kvinna, likaväl som mellan män 

(Herlitz, 2002). Bilden av aids som en sexuellt spridd sjukdom klarnade. Med ett stort 

motstånd möttes denna insikt och har på sina håll ifrågasatts långt in på 90-talet. I Afrika blev 

det 1983 känt att kvinnor drabbades i lika stor utsträckning som män av hiv/aids. I och med 

att kvinnor drabbades, ledde detta även till att många barn föddes smittade av sina mödrar 

eller smittades vid amning. Kunskaperna om den afrikanska epidemin gav alltmer konturerna 

åt aids-epidemin som den ser ut idag (Moberg, 2000). Hiv och aids har sedan dess spridits 

över hela världen (Herlitz, 2002).  

 

Sexuell överföring av hiv anses ligga bakom 75-85 procent av de knappt 50 miljoner hiv-

infektioner som bedöms ha ägt rum sedan epidemins början. Av knappt 45 miljoner vuxna 

smittade anses cirka 70-80 procent ha smittats vid heterosexuella kontakter och ungefär nio 

procent vid homosexuella kontakter. Detta ska jämföras med sju procent vid intravenöst 

missbruk av narkotika och cirka tre procent genom blodtransfusioner och blodpreparat 

(Moberg, 2000).  

 



 8 

1.2 Sjukdom, symtom, diagnos och behandling  

Det finns två typer av hiv; hiv-1 och hiv-2. Båda ger upphov till aids som är slutstadiet av 

sjukdomen, men det är hiv-1 som fått störst spridning i världen. Hiv innebär att 

immunförsvaret bryts ner. Hiv-viruset framkallar ofta sjukdomen genom sin förmåga att 

infektera vissa vita blodkroppar och en del celler i nervsystemet. Sjukdomsförloppet är i regel 

långsamt. Tiden från smittillfället till aids rör sig utan behandling i genomsnitt om cirka tio år. 

Aids-patienter dör i regel inte av själva hiv-viruset, utan dör istället av andra sjukdomar på 

grund av det försvagade immunförsvaret (Moberg, 2000). 

 

Hiv-viruset som finns i blod, sädesvätska, modersmjölk och en del andra kroppsvätskor är ett 

så kallat kvardröjande virus. Det innebär att den som smittas inte märker någonting av 

infektionen förrän efter en lång tid, oftast efter flera år. En kort tid efter smittotillfället kan en 

primärinfektion med halsont, feber samt svullna lymfkörtlar uppstå. Efter denna akuta 

infektion blir det ett latent stadium som kan pågå många år, där den smittade oftast känner sig 

frisk. Under detta stadium sjunker CD4-cellerna i kroppen, vilket är ett flertal olika 

leukocyter, såsom T- och B- lymfocyter, monocyter, makrofager samt NK- celler inom 

immunsystemet. När CD4-nivåerna blivit riktigt låga, träder symtom på hiv fram som trötthet, 

candida i munnen, vita eller violetta fläckar på tungan/tandköttet och avmagring. Tre veckor 

upp till några månader efter smittotillfället, börjar den smittade att utveckla antikroppar mot 

hiv (Norrby, Iwarsson, 1995).  För att kunna ställa diagnos görs en hiv-testning med ett 

blodprov, vilket innebär att utreda om personen har antikroppar mot hiv. Diagnosen aids ställs 

när den hivsmittade har drabbats av så kallade opportunistiska infektioner, det vill säga en typ 

av infektion som inte angriper en människa med ett friskt immunförsvar (Moberg, 2000). De 

behandlingsmetoder som började användas för hiv- infekterade patienter 1996 i västvärlden 

innebär att patienterna tillförs en kombination av medel, så kallade bromsmediciner. 

Bromsmediciner dämpar farten i utvecklingen och målet är att förhindra utvecklingen av hiv 

till att övergå i aids. Genom denna behandling kan produktionen av nya virus pressad ned, 

vilket leder till ökad livslängd och höjd livskvalitet för patienterna (Herlitz, 2000).  

 
1.3 Synen på hiv/aids i samhälle 
 
Att hiv och aids finns i dagens samhälle är något som människor måste lära sig leva med, vare 

sig man är smittad eller inte.  Hiv och aids epidemin fortsätter att sprida sig och ingenting 

tyder på att den kommer att hejdas inom en rimlig framtid. Hiv-smittade kan leva nästan som 
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vanligt under många år, arbeta, resa, ha vänner och familj. Det är bara i sexuallivet och i 

samband med blödningar som hiv- positiva måste vara extra försiktiga (Brune, 1990).  

 

Personer med hiv/aids är en utsatt grupp i samhället. Denna utsatthet som benämns 

stigmatisering definieras som ett kännetecken på social skam, eller som ett begrepp av 

avvikelse från vissa ideal eller förväntningar (Taylor, 2001). En individ som skulle ha 

accepterats i det vanliga sociala samspelet, har genom hiv-smittan, ett drag eller en egenskap 

som inte kan undgå uppmärksamhet och som får människor att vända sig bort från personen, 

samt bortser från individens övriga egenskaper. Detta stigma utgör basen för andra irrationella 

tillskrivningar som till exempel att hiv-positiva patienter på något sätt är annorlunda än 

människor som inte är infekterade av viruset. Ofta diskrimineras de stigmatiserade grupperna 

genom begränsade livsmöjligheter. Människor antar ofta att stigmat kan kompenseras genom 

andra egenskaper och förklarar ofta att andra beteenden beror på stigmat. När till exempel en 

hiv-positiv patient agerar på ett speciellt sätt, är det lätt hänt att även dessa handlingar härleds 

till hiv-sjukdomen (Angelöw & Jonsson, 2000). Stigma har en signifikant inverkan på 

livserfarenheten hos både hiv- infekterade och de som på annat sätt är eller blir påverkade av 

hiv. Upplevelsen av stigma är unikt för varje person och förändras dynamiskt under hela 

sjukdomsförloppet. Var och en av de identifierade sjukdoms faserna framställer en unik 

stigmatisk kvalitet. Medicinska tillstånd som drar till sig stigmatisering leder till en 

association med negativt, utmärkande drag som väcker starka emotionella reaktioner som till 

exempel rädsla och ogillande. Förr var till exempel tuberkulos ett sådant medicinskt tillstånd, 

som sedan ersattes av cancer och nu är det hiv som utgör det största medicinska tillstånd som 

leder till stigmatisering. Alla individer med hiv behöver nödvändigtvis inte uppleva samma 

typ av stigma. Vissa grupper med hiv blir av samhället i stället betraktade som ”oskyldiga 

offer”. Dit hör till exempel ind ivider med blödarsjuka och barn som genom kontakt med 

infekterat blod, eller genom modern vid förlossningen blivit smittade. Dessa grupper betraktas 

enligt synen i dagens samhälle vara utan skuld och blir därför inte utsatta i lika stor grad av 

stigma. Att däremot själv bära ansvar för att blivit smittad av hiv-sjukdomen anses vara mera 

skamfullt. Exempel på sådana grupper är de som genom användning av droger blivit smittade 

eller om en man har haft en sexuell relation med en annan man och därigenom blivit smittad. 

Dessa individer blir därför utsatta för en större stigmatisering  av samhället  på grund av deras 

avvikande beteende (Taylor, 2001).  

 

 



 10 

1.4 Kunskaper om hiv/aids i dagens samhälle 

Kunskap och information till allmänheten om hiv och aids är något mycket väsentligt i dagens 

samhälle. Genom ökad kunskap om sjukdomen kan människors attityder till hiv/aids 

förändras till det bättre (Herlitz, 2000). I en studie (Herlitz, 2000) mellan åren 1989 – 2000 

belystes den svenska allmänhetens kunskaper om hur hiv smittar. I studien framkom att den 

svenska allmänhetens kunskaper om hur hiv överförs från människa till människa var goda. 

Den övervägande delen av de svarande kände till att smitta kan spridas via blod och sperma, 

och nio av tio var medvetna om att smitta kan överföras via slidsekret och från gravida 

kvinnor till deras foster. Dock förekom ännu år 2000 betydande missuppfattningar om hur 

smittan sprids. Ungefär var sjunde svarsperson trodde att hiv kunde överföras på offentliga 

toaletter. En uppfattning som liksom i de tidigare undersökningarna var mest vanligt bland de 

lägst utbildade. I studien framkom att rädslan för att hiv kunde smittas genom saliv och tårar 

hade minskat något under perioden 1989- 2000. I studierna från 1997 och 2000 fick 

svarspersonerna bedöma risken för att själva bli smittade. Resultatet visade att endast ett par 

procent av samtliga svarande i båda undersökningarna ansåg att det fanns risk för att de själva 

kunde bli smittade.   

 

1.5 Ungdomars kunskaper om hiv/aids  

I Herlitzs (2000) longitudinella studie framkom att i de yngre åldersgrupperna var andelen 

högre som bedömde risken att själva bli smittade av hiv. Respondenterna i de yngsta 

åldersgrupperna, särskilt 16-17- åriga flickor, ansåg sig inte ligga i riskzonen för hiv-smitta 

under 1990-talets sista år. Av svarspersonerna uppgav 5 procent i 2000 års undersökning att 

de kände någon som var smittad av hiv. Andelen var något högre i den vuxna befolkningen än 

bland tonåringar och betydligt högre i storstadsregionerna än i övriga Sverige.  I en 

enkätstudie (Muinonen, Suominen, Välimäki, Lohrmann & Peate, 2002) tillfrågades 

ungdomar i åldern 13-16 år, från två olika skolor i södra Finland, om kunskaper, attityder och 

vilket beteende ungdomarna hade gentemot hiv/aids. I studien framkom att kunskapsnivån om 

hiv och aids överlag var relativt låg bland ungdomarna. Den övervägande delen av 

ungdomarna var dock väl medvetna om vilka personer som tillhörde högriskgrupperna för 

hiv/aids och på vilka olika sätt smitta sprids. Eleverna saknade däremot kunskap om hur 

sjukdomen diagnostiseras och att symtomen framträder först sex månader efter smittotillfället. 

Det fanns även en osäkerhet om att foster kan infekteras av hiv-viruset under graviditeten. I 

studien tillfrågades bland annat eleverna om de skulle kunna tänka sig att vårda en aidspatient 

och det framkom att det fanns ett stort samband mellan elevens villighet att vårda en person 
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med aids och  elevens kunskap. De elever som var villiga att ta hand om en person med aids 

var mer kunniga, jämfört med de studenter som inte var villiga att ta hand om en infekterad 

patient.  Sammanfattningsvis framkom i studien att eleverna behövde mer kunskap och 

information om hiv och aids. Vidare framkom att skolan och skolsköterskan kunde spela en 

avgörande betydelse när det gällde informationen om hiv/aids.  

 

Betydelsen av kunskap och information framkom också i en studie av Serlo & Aavarinne 

(1999) då elever som gick första året på ett universitet i Finland tillfrågades om vilka 

attityder, känslor och kunskaper eleverna hade gentemot hiv och aids. Undersökningsgruppen 

bestod av 245 studenter, 36 % män och 64 % kvinnor. Mer än hälften av studenterna visste att 

hiv är ett virus som sprids genom sexuella kontakter och orsakar en immundefekt. 

Studenterna beskrev vidare hiv som en infektion som inte övergått till aids ännu. Den mest 

generella beskrivningen av aids hos studenterna var att det är en immundefekt/ 

immunnedsättning som gradvis leder till döden, genom att patientens immunitet och 

kroppsliga kondition gradvis blir svagare. Andra studenter definierade aids som en sjukdom 

hos homosexuella eller som en obotlig sjukdom som torterar patienten. Studenterna hade 

överlag inte några tidigare erfarenheter av hiv och aids, endast två av studenterna hade 

personligen haft kontakt med en aids person, och det vara bara en student som haft hand om 

nedsmittat material. När det gällde studenternas egen skattning av sina kunskaper, så 

värderade den övervägande delen av ungdomarna sina kunskaper som otillräckliga 

beträffande både känslor och det psykiska välbefinnandet hos hiv/aids- infekterade. 

Studenterna från landsbygden skattade sina kunskaper som mindre tillräckliga både vad gällde 

känslor och psykiskt hälsa hos hiv/aids positiva, än studenter från städer.  I resultatet framkom 

att kvinnliga studenter som hade otillräckliga kunskaper om det emotionella hos hiv/aids 

positiva individer, inte tyckte att dessa hade rätt till vård tidigare än andra patienter. Både 

kvinnliga och manliga studenter med otillräcklig kunskap om aidssmittade personers 

känslomässiga situation, kände sig dock positiva till att möta en aidssmittad. Den mesta 

informationen om hiv och aids hade studenterna fått från TV (91 %) och tidningar (80 %), 

samt genom olika informationskampanjer. 
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1.6 Chefers kunskaper om hiv/aids  

Vivien & Geok (2000) belyste i en enkätstudie 161 chefers kunskaper om hiv-smitta, deras 

attityder mot anställda som levde med hiv, samt i vilken grad hiv- sjukdomen avslöjades inom 

olika organisationer i Singapore. Undersökningen visade att de tillfrågade cheferna generellt 

var väl medvetna om att de fyra största smittvägarna av hiv är genom sexuell kontakt, genom 

intravenös injektion bland drogmissbrukare, genom blodtransfusioner av smittade 

blodprodukter och från en infekterad moder till sin baby under graviditeten. Vad gällde frågan 

om risken för hiv-smitta, ansåg den övervägande delen av cheferna att en heterosexuell person 

inte blev infekterad med hiv i mindre utsträckning, jämfört med en homosexuell person. 

Enligt Vivien & Geok, (2000) tyder detta synsätt på att kunskapsutvecklingen kommit långt, 

sedan mitten på 1980- talet, då aids vanligen förknippades med homosexualitet. I studien 

framkom vidare att cheferna trots att de hade kunskap om överföringsmetoder av hiv, ändå 

har det uppstått missuppfattningar i informationen beträffande exempelvis tillfälliga 

kontakter, som därmed riskerar att bli allmänt rådande uppfattningar bland cheferna. Vivien & 

Geok (2000) ansåg därför att hälsovårdsmyndigheterna i Singapore borde utöka sina resurser 

och satsa på att utbilda cheferna om hur hiv smittas.  

 

En hiv- infektion betraktas arbetsrättsligt som en sjukdom bland andra sjukdomar, vilket 

innebär att ingen får avskedas på grund av sin hiv- smitta. En hiv-positiv person som blir sjuk 

har samma rättigheter och skyldigheter som andra arbetstagare i västerländska demokratiska 

länder (Brune, 1990). Mer än hälften av cheferna i Vivien och Geoks (2000) studie ansåg att 

arbetsgivarna skulle ha rätt att veta resultat av aidstester och få kännedom om vilka 

arbetstagare som är hiv-positiva. Cheferna kände att arbetsgivarna behövde bli informerade 

för att kunna fatta nödvändiga och säkra beslut, om anställning av en hiv-positiv person är 

möjlig, utan att äventyra andra arbetares liv. Hälften av cheferna tyckte att de som 

samarbetade med en hiv- infekterad inte borde få veta att en kollega är hiv- infekterad, på 

grund av att det inte fanns något behov för andra anställda att veta om de hiv-positivas 

individuella hälsostatus. Cheferna kände också att utlämnandet av sådan känslig information 

skulle leda till arbetsstörningar, som utfrysning och undvikande av den hiv- infekterade 

kollegan. I resultatet framkom, att trots chefernas negativa inställning till anställning av en 

hiv- infekterad person, kände något mer än hälften att ett samarbete med en hiv- infekterad 

person inte skulle vara så extremt som att bli utsatt för yttre våld. Ungefär hälften av cheferna 

höll inte med om att hiv-positiva individer som tilläts att arbeta i deras organisationer, skulle 

skada företagets image, eller leda till att organisationen skulle förlora kunder. Generellt visade 
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dock resultatet av denna studie att anställning av hiv- infekterade personer betraktades som 

ogynnsamma och skulle leda till negativa konsekvenser för organisationen.  

 

1.7 Attityder till hiv/aids  i samhället 

Attityder är viktiga för individers orientering i den sociala och fysiska miljön, i vilken 

personen själv ingår. Att ha en attityd betyder en benägenhet att reagera på ett givet och 

konsekvent sätt inför ett socialt objekt. En attityd innebär att motiv väcks och 

handlingsberedskap mobiliseras hos individen för att personen ska kunna närma sig eller 

undvika objektet (Mann, 1973). Attitydbegreppet innehåller tre olika komponenter; en tanke- 

eller kunskapskomponent som handlar om de föreställningar och idéer som vi har om ett 

speciellt objekt, situation eller individ. Den andra komponenten är en känslokomponent som 

avser vilka känslor vi har mot objektet i fråga. Den tredje komponenten är en 

handlingskomponent som syftar på vår benägenhet att handla på ett visst sätt i förhållande till 

den aktuella situationen eller personen. Attityder uttrycks även i en riktning, det vill säga 

positiv eller negativ riktining, samt attitydens intensitet som kan vara en stark eller svag 

attityd (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Moberg (2000) menar att omgivningens rädsla för hiv och aids fortfarande är ett stort 

problem. Fastän de allra flesta vet att hiv inte smittar vid vardagligt umgänge, är många ändå 

rädda för att vara tillsammans med en hiv- smittad person. Det finns också många fördomar, 

som till exempel att hiv bara drabbar människor som på något sätt anses vara dåliga eller 

oanständiga. Fördomar och rädsla gör att den som är smittad inte alltid kan söka stöd i sin 

vanliga omgivning, bland släkt, vänner och arbetskamrater (Moberg, 2000). 

 

I en litteraturstudie (Välimäki, Suominen & Peate, 1997), var syftet att beskriva vilka attityder  

studenter och allmänheten hade mot människor med hiv/aids. I studien framkom att rädsla, 

missuppfattningar och negativa attityder mot individer med aids var vanligt. Vidare framkom 

att gymnasielärare ansåg att hiv- infekterade elever inte borde tillåtas att vistas i skolan, och att 

två tredjedelar av lärarna skulle vägra att göra återupplivning på dessa elever. Studien visade 

att det under perioden 1987 till 1992 fortfarande fanns kvar mycket förvirring om hiv-

infektionen, och att attityderna hade hårdnat mot de individer som utförde högrisk- aktiviteter. 

Vidare framkom att det fanns ett stort samband mellan attityder till aidspatienter och attityder 

till homosexuella och att hiv- infektionen oftast sågs som ett straff och som en konsekvens av 

en persons livsstil med tillfälliga sexuella kontakter. Faktorer som kön, utbildning och ålder är 
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associerade med människors attityder mot hiv/aids. När det gällde könsskillnader påtalades i 

studien att manliga studenter verkade ha starkare negativa attityder mot aidspatienter och mot 

sjukdomen överhuvudtaget. Vidare beskrevs att information verkade ha haft en positiv 

inverkan på unga ungdomars attityder mot människor med aids. Även åldern visade sig ha 

stor betydelse för människors attityder mot aids. Äldre heterosexuella studenter var mindre 

villiga att vara i närheten av människor med aids jämfört med yngre studenter.  

 

Studenter som gick första året på ett universitet i Finland tillfrågades om vilka attityder och 

känslor de hade gentemot hiv och aids. I studien framkom att de flesta av studenterna hade 

mer negativa än positiva eller neutrala attityder mot hiv och aids. Studenterna hade mer 

negativ attityd mot aids än hiv, vilket grundades på rädsla för aids och att aids leder till en 

smärtfull död. De negativa attityderna förekom främst hos manliga studenter och riktades 

främst mot homosexuella och de grupper som blivit smittad genom intravenöst missbruk. En 

minoritet av studenterna tyckte att hiv och aids var ett straff från Gud, mindre än hälften av 

studenterna ansåg att de inte skulle vara trevligt att träffa en hiv/aids infekterad person, 

eftersom de inte skulle kunna känna sympati för hiv/aids smittade personer (Serlo & 

Aavarinne,1999).  

 

Att attityderna hos eleverna överlag var negativa mot hiv/aids positiva individer framkom i en 

studie av Muinonen och medarbetare (2002) och att pojkarna var mer negativa än flickorna. 

Elever i sjunde klass hade mer negativa attityder än elever i åttonde klass. Attityderna 

gentemot behandlingshem för hiv- smittade drogmissbrukare visade sig vara mest positiva 

bland eleverna. Ungefär hälften av ungdomarna ansåg att vårdinstitutioner inte hade rätt att 

neka vård och behandling av hiv/aids positiva patienter. Nästan hälften av eleverna tyckte det 

vara värt att vårdpersonal spenderade tid och lade ner energi på att vårda en patient med aids 

som är döende. Den övervägande delen av ungdomarna kände mer sympati för de individer 

som blivit smittade genom blodtransfusioner, än de individer som blivit infekterade genom 

intravenöst drogmissbruk. Mer än hälften av ungdomarna var rädda för att få hiv om de 

umgicks med personer som var smittade av viruset. Vidare hade de elever som var villiga att 

ta hand om en person med aids mer positiva attityder, än de elever som inte var villiga att ta 

hand om hiv- infekterade människor. Attityder mot homosexuellt lagda personer var mer 

positiva än attityder mot personer med hiv och aids. På frågan om hur deltagarna såg på 

homosexualitet, ansåg nästan hälften av eleverna att homosexualitet inte var en livsstil som 

skulle dömas ut, medan den andra hälften av eleverna ansåg att homosexualitet var en livsstil 
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som skulle dömas ut. När det gällde kontakt med homosexuella personer, kände mindre än 

hälften av eleverna sig illa till mods av att ha att göra med homosexuellt lagda personer, 

medan 29 procent ansåg att det var obehagligt att ha att göra med homosexuella personer 

under alla omständigheter, oavsett om de var hiv- infekterade eller inte. Flickor visade överlag 

mer positiva attityder mot homosexualitet än vad pojkarna gjorde. Elever i åttonde klass hade 

mer positiva attityder mot homosexuella personer, än elever i sjunde klass. Elever som var 

villiga att ta hand om en person med aids visade mer positiva attityder till homosexuella, 

jämfört med de elever som inte var villiga att ta hand om en aids smittad person. Det fanns ett 

starkt samband mellan ungdomars allmänna och homofobiska attityder, de eleverna som 

visade mer positiva attityder mot aids och aidsinfekterade generellt, hade även mer positiva 

attityder till homosexuella personer.  

 

När det gällde chefers attityder till hiv/aids smittade personer framkom enligt Vivien & Geok, 

(2000) att chefe rna uppfattade hiv-anställda som en möjlig orsak till arbetssplittring. Flertalet 

av cheferna höll med om att, tillåta hiv- infekterade personer att arbeta inom organisationen 

kunde leda till att vissa anställda skulle vägra att utföra sina arbetsuppgifter. Mer än hälften av 

cheferna trodde att om de fick lov att arbeta sida vid sida av en hiv-positiv person, så skulle 

det leda till att de sa upp sig på en gång. En del av cheferna höll även med om att närvaron av 

en hiv- infekterad kollega skulle minska förmågan hos andra anställda att koncentrera sig. 

Nästan hälften av cheferna höll med om att en anställning av en hiv- positiv skulle leda till en 

ökning av antalet klagomål och att företagets moral skulle undermineras av att ha en hiv-

infekterad anställd. 

 

Herlitz (2000) studerade utvecklingen när det gällde människors attityder och vanor avseende 

sexualitet i relation till hiv/aids. Enligt Herlitz fanns rädsla och fördomar i befolkningen mot 

hiv-smittade personer på grund av den obotliga karaktär som sjukdomen har, dess 

sammankoppling med särskilda riskgrupper så som homosexuella och narkomaner och 

rådande missuppfattningar om dess spridningssätt. I studien framkom dock att det ändå skett 

en måttligt avtagande rädsla i kontakten med hiv-smittade personer under perioden 1989-

2000. Andelen svaranden som angav att de säkert eller troligen skulle undvika nära kontakt 

med en smittad arbets- skolkamrat var 32 procent 1989 och 22 procent år 2000. Vad gällde 

frågan om en hiv-smittad arbets- eller skolkamrat skulle ha egen toalett minskade andelen 

som svarade ja från 22 procent till 14 procent. Vid samtliga enkättillfällen var det bara några 

av de som svarat som skulle kräva att den smittade inte fick komma tillbaka till arbetet/skolan 
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eller att de skulle överväga att själva byta arbete/skola. I studien framkom att de som var 

yngre 1989 var mindre avvisande till kontakt med hivsmittade än de äldre, men vid 

mätperiodens slut, år 2000 hade dessa skillnader försvunnit. Män visade en betydligt större 

rädsla än kvinnor vid mätningen år 1989, men endast en måttligt större rädsla år 2000. Under 

hela perioden 1989- 2000 var fördomarna mot hivsmittade minst i storstäderna och störst på 

landsbygden och i de små tätorterna. Ännu år 2000 visade allmänheten i de mindre regionerna 

en lika avvisande inställning till hivsmittade personer som det gjordes i storstadsregionerna 

vid 1989 års undersökning.  

 

Utifrån den forskning om kunskaper och attityder som generellt  förekommit i  samhället om 

hiv/aids, vore det intressant att belysa vilka kunskaper och attityder vårdpersonal har till 

hiv/aids-smittade personer och om attityderna påverkar deras omvårdnadshandlingar. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka kunskaper och attityder vårdpersonal 

har gentemot hiv/aids-posit iva patienter, samt att belysa om och på vilket sätt vårdpersonalens 

kunskaper och attityder påverkar omvårdnaden.  

 

1.9 Frågeställningar 

• Vilka kunskaper och attityder har vårdpersonal till hiv/aids-positiva patienter? 

• Hur påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder deras omvårdnadshandlingar? 

 

1.10 Definitioner  

 

Vårdpersonal; I denna studie avser vårdpersonal läkare, distriktssköterskor, barnmorskor, 

sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, underhållspersonal, laboratoriepersonal, 

arbetsterapeuter samt arbetsterapeutassistenter. 

 

Vårdstudenter;  I denna studie avser vårdstuderande undersköterskestuderande, 

sjuksköterskestuderande samt läkarstuderande.  
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2 METOD 
 
2.1 Design 

Studien var en deskriptiv litteraturstudie där såväl kvantitativa som kvalitativa studie r ingick.  
 
 
2.2 Urval av litteratur 

Faktaunderlag har sökts via databaserna EBSCOhost, ELIN@Dalarna, Blackwell Synergy 

och hemsidor som www.fhi.se, www.sos.se, www.who.org samt UNAIDS, se tabell 1. När > 

100 antal träffar erhölls, valdes de artiklar ut vars titel överensstämde med denna studies syfte 

och frågeställningar, samt fanns med på de tio första träffsidorna i databasen. De artiklar som 

slutligen användes var de artiklar som hade en relevant och intressant resultatdel som 

motsvarade denna studies förväntningar. En manuell litteratursökning har även gjorts på 

Högskolan Dalarnas och Falu lasaretts bibliotek.  

 

2.3 Sökord 

Sökord som användes var attitudes, HIV, AIDS, nurses, nurse, nursing, prevention, caring, 

health staff, patient, stigma, knowledge, aspect. Enkla sökord eller sökord i kombination har 

används vid sökningen.  

 

2.4 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha vetenskapligt värde enligt kriterier i 

granskningsmallarna, (se bilaga 1, 2), vara skrivna på svenska eller engelska samt vara 

publicerade 1997 eller senare. Sex studier valdes dock att ha med, även om de var publicerade 

tidigare än 1997, eftersom de innehöll relevant fakta.  

 

Tabell 1. Översikt över databassökning samt dess resultat från den datoriserade sökningen.  

Databas Sökord Antal träffar 

n 

Urval 

n 

Använda artiklar 

n 

prevention, HIV,  

nurses. 

28 3 1 EBSCOhost 

 

attitudes, HIV, 

nurses  

35 6 6 

attitudes and HIV. 64 3 3 

AIDS and nurses. 155 1 1 

ELIN@Dalarna 

 

 AIDS and attitudes. 560 2 2 
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AIDS/HIV, nurse, 

staff. 

22 2 2 

HIV and caring. 509 2 0 

AIDS, patient, 

stigma. 

229 4 3 

AIDS, health staff,  

attitudes, knowledge 

684 3 3 

Blackwell Synergy 

HIV, caring, aspect, 309 5 1 

Elin@Dalarna Health staff, 

attitudes  

21 1 1 

www.fhi.se. HIV/AIDS 1 1 1 

 

 

2.5 Mätinstrument/Datainsamlingsmetod 

För att kunna säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet har två egenkonstruerade 

bedömningsmallar framställts utifrån fyra redan färdigställda bedömningsmallar (Forsberg & 

Wengström, 2003; Willman & Stolz, 2002), (se bilaga 1). Bedömningsmallen består av 20 

dikotoma frågor. Varje fråga tilldelades 1 poäng, om den uppfyllde kravet på 

kvalitetsbedömningen, vilket innebar att en artikel kunde få maximalt 20 poäng. Tre 

kvalitetsnivåer identifierades beroende på antalet poäng, där ?; hög kvalitet, motsvarade 16- 

20 poäng (80 % av 20 poäng), II; medelhög kvalitet 12- 15 poäng (60 % av 20 poäng) och III; 

låg kvalitet  = 11 poäng (< 55 %), se tabell 2 och 3 som redovisar procentfördelning samt 

kvalitetsbedömning av utvalda artiklar. Uppfyllde en artikel = 10 poäng, inkluderades den inte 

i studien på grund av för lågt vetenskapligt värde. Tre artiklar som inkluderades i studien var 

litteraturstudier och de kvalitetsbedömdes och poängsattes utifrån en checklista avsedd för 

Reviews (litteraturstudier) (Forsberg, Wengström, 2003), (se bilaga 2). Checklistan bestod av 

12 dikotoma frågor. Varje fråga tilldelades 1 poäng om den uppfyllde kravet på 

kvalitetsbedömningen, vilket innebar att en artikel kunde få maximalt 12 poäng. Antalet 

poäng delades in tre olika kvaliteter, där hög kvalitet var 80 procent av 12 poäng ( = 10 

poäng), medel var 60 procent av 12 poäng (7- 9 poäng) och låg kvalitet  = 6 poäng. Uppfyllde 

en artikeln = 6 poäng uteslöts den från studien på grund av för lågt vetenskapligt värde. 

Artiklarna har inkluderats på grund av sin höga relevans till studien.  

 

Tabell 2. Procentfördelning för kvalitetsbedömning I-III 

Andel i procent Bedömning 

80-100% I 
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60-80% II 

40-60% III 

 

Tabell 3. Redovisning av resultat: kvalitetsbedömning av utvalda artiklar 

Bedömning Antal artiklar 

I 9 

II 10 

III 0 

 

2.6 Analys och tolkning av data  

Urvalet av artiklarna har skett genom att titlar granskades och om de ansågs relevanta lästes 

sammanfattning igenom för att se om de innehöll relevanta fakta motsvarande 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Utvalda och granskade artiklar lästes igenom 

ytterligare en gång av båda uppsatsförfattarna för att öka studiens reliabilitet. Därefter 

jämfördes författarnas tolkningar av innehållet i artiklarna för att få samstämmighet innan de 

skrevs in i resultatdelen. Centrala teman som togs ut ur texten var vårdpersonals kunskaper, 

skyddsåtgärder, attityder och bemötande, villighet att vårda, omvårdnadshandlingar. Centrala 

teman togs ut ur texten för att kunna dela in texten i underrubriker.  

 
2.7 Etisk granskning 

Författarna till denna studie strävar efter att förhålla sig så objektivt som möjligt, vilket 

innebär att sanningsenligt återge resultatet och att använda citationstecken och sidangivelse 

vid ordagrann återgivning av text. I och med att det är en litteraturstudie, så bedömer 

uppsatsförfattarna att det inte förekommer några egentliga etiska problem.  
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3 RESULTAT 
 
Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar som belyser vårdpersonalens 

kunskaper och attityder till hiv/aids- positiva patienter och hur omvårdnaden påverkas av 

deras kunskaper och attityder. Många av studierna ingår under mer än en rubrik och 

presenteras därför vid flera tillfällen. Tabell 4 ger en översikt över artiklar som ligger till 

grund för resultatet i frågeställning 1. 

 
Tabell 4.  Studier som har undersökt vårdpersonals kunskaper och attityder om hiv/aids. 
 
Författare Pub. 

År 
Nationalitet Design Metod Urvalets storlek Kvalitet 

Ellis, N 
Stubbs, S 

1990 England Kvantitativ 
 

Enkätstudie 158 vårdpersonal inom 
kommun , 64  distrikt-
ssk*, 3 distriktshjälpare, 
18 barnmorskor, 17 
psykiatri-ssk inom 
kommun, 19 amulans-
personal, 21 hälsovård-
inspektörer.  

II 

Flaskerud, J. - 
H 

1988 USA Kvantitativ 
 

Enkätstudie 194 distriktssk, 23-68 år. 
Kvinnor 97 %.   

II 

Lohrmann, C 
Välimäki, M 
Suominen, T 
Muinonen, U 
Dassen, T 
Peate, I 

2000 Tyskland Kvantitativ  
 

Enkätstudie 180 ssk-studerande, 18-
47 år. 

I 

Mbanya, D. -N 
Zebaze, R 
Kengne, A. -P 
Minkoulou, E. 
-M 
Awah, P 
Beure 

2001 Central 
Afrika 

Kvantitativ Enkät- och 
intervjustudie 
 

107 vård- & laboratorie -
personal, 62 
aidspatienter. 

II 

McCann, T 
Sharkey, R 

1998 Australien Kvantitativ och 
kvalitativ 

Enkätstudie 
Pre- och 
posttest studie  
 

65 ssk I 

Plant, M 
Foster, J  

1993 England Kvantitativ och 
kvalitativ  

Tvärsnittsstudie 200 medicin-ssk, 200 
kirurg-ssk, 200  
psykiatri-ssk. 

II 

Robbins, I 
Cooper, A 
Bender, M-P 

1992 England Kvantitativ  
 

Enkätstudie 203 militär-ssk, 
psykologstudenter, 
estetiska studenter 
tillsammans 

II 

Röndahl, G 
Innala, S 
Carlsson, M 

2002  Sverige Kvantitativ Deskriptiv och 
komparativ 
studie 

48 ssk, 37 usk** från 
infektionsklinik. 155 
ssk-studerande  i termin 
två & sex, 113 usk-
elever i termin fyra & 
sex.   

II 
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Sapountzi- 
Krepia, D 
Antonakis, N 
Sgantzos, M 
Lionis, C 

2003 Grekland Kvantitativ Enkätstudie 
 
 

153 primärvårds-
personal. Kvinnor 69 %.   
55 medicin läkare & 
tandläkare, 98 ssk, 
hälsoinspektör,  barn-
morskor, socialarbetare 
tillsammans. 

I 

Uwakwe, C 2000 Nigeria Kvantitativ och 
kvalitativ 

Enkätstudie, 
Pre- posttest 
studie 

141 ssk i ett BSc*** 
vårdprogram på ett 
universitet. 
Experimentgrupp n= 68 
ssk, kontrollgrupp n= 73 
ssk. 27-52 år. Kvinnor 
89 %. 

I 

Välimäki, M 
Suominen, T 
Peate, I 

1998 Finland Kvantitativ Deskriptiv 
litteraturstudie 

111 artiklar. I 

Wissen, K 
Siebers, R 

1993 Nya Zeeland Kvantitativ Enkätstudie 286 ssk  från ett sjukhus.  
230 legitimerade ssk, 56 
usk. Medelålder 37,5 år. 
Kvinnor 98 % 

II 

Wissen, K 
Woodman, K 

1994 Nya Zeeland Kvalitativ Explorativ 
enkät- och 
intervjustudie 
 

 29 barnmorskor, 
legitimerade ssk & usk 
från ett sjukhus. 

II 

* ssk = sjuksköterskor    

** usk = undersköterskor  

*** Bsc = Bachelor of Siences (filosofiekandidat examen inom human och naturvetenskap).  

 

3.1 Vårdpersonalens kunskaper om och attityder till hiv och aids  

Resultatet på frågan om vilka kunskaper och attityder vårdpersonal har till patienter med 

hiv/aids redovisas utifrån följande underrubriker; vårdpersonalens kunskaper om hiv och aids, 

användning av skyddsåtgärder, attityder till och bemötande av personer med hiv/aids samt 

samband mellan attityder och graden av kontakt med hiv/aids personer. Sammanlagt 

studerades 13 artiklar för att besvara frågan vilka kunskaper och attityder vårdpersonal har 

mot hiv/aids- positiva patienter. Av dessa var fem artiklar av kvalitet I och åtta artiklar var av 

kvalitet II.   

 

3.1.1 Vårdpersonalens kunskaper om hiv och aids 

I en studie av Lohrmann, Välimäki, Suominen, Muinonen, Dassen & Peate ( 2000) beskrevs 

tyska sjuksköterskestuderandes kunskaper och attityder till hiv/aids, deras homofobinivå samt 

villighet att vårda patienter med aids. Majoriteten (99 %) av studenterna hade kunskap om att 

individer med hög risk att komma i kontakt med aids var intravenösa droganvändare, 

människor som hade oskyddat sex, samt prostituerade. Det framkom att alla studenter visste 
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att aids var en sjukdom som hämmar immunförsvaret. Majoriteten av studenterna var väl 

medvetna om att det inte fanns bot mot aids, att det var en dödlig sjukdom och att infektioner 

är vanliga komplikationer vid aids. Flertalet sjuksköterskestuderande hade även kunskap om 

att aids kunde smitta genom blod och blodprodukter, att människor kunde bli infekterade 

genom att dela nål med en aidssmittad drogmissbrukare samt att smitta genom sexuell 

överföring gällde både homosexuella och heterosexuella relationer. Över hälften (66 %) av 

studenterna visste att isolering av aids-patienter berodde på att de var infektionskänsliga i 

slutstadiet. Mbanya, Zebaze, Kengne, Minkoulou, Awah & Beure, (2001); Flaskerud (1988); 

Lohrmann et al. 2000; Välimäki, Suominen & Peate (1998) fann att kunskap hade stor 

betydelse för vårdpersonalens attityder och vårdande. I Mbanya och medarbetares (2001) 

studie bland vårdpersonal på sjukhus, poängterades att information, utbildning och 

kommunikation i enlighet med internationella arbetsnormer, var väsentliga hjälpmedel i 

kontrollen av hiv/aids-spridningen. I Flaskeruds (1988) studie framkom dessutom att 

sjuksköterskorna ansåg att kunskap var viktigt för att kunna vårda patienten och dennes 

anhöriga på ett bra sätt, samt för att veta hur de skulle skydda sig själva i den nära vården med 

patienten. Sjuksköterskor som arbetade inom kommunen ansåg sig behöva mer information 

om hur symtom bedöms, försiktighetsåtgärder, förebyggande åtgärder, säkrare sexualliv för 

de hiv/aids-positiva, psykosocial vård, samt föreskrivna etiska aspekter. Sjuksköterskornas 

behov av information var inte beroende av ålder, kön, arbetstidens längd eller till 

arbetsmiljön, däremot behövde sjuksköterskor som hade mindre yrkeserfarenhet mer 

information. I Mbanya och medarbetares (2001) studie hade deltagarna överlag mycket bra 

kunskaper om hiv/aids, det var endast en liten del av deltagarna som inte visste vad aids var. 

Några av deltagarna trodde att aids var häxkraft eller något som gick i arv från föräldern till 

barnet vid födelsen. Laboratorietekniker var den personalgrupp som hade mest kunskaper om 

hiv/aids, medan vårdbiträden hade sämst kunskap. En anledning till att all vårdpersonal inte 

hade adekvata kunskaper om hiv/aids ansågs bero på bristande fortbildning. De yngre bland 

personalen hade ofta mer kunskap om hiv/aids än vad de äldre hade, vilket förklarades med 

att äldre personal utbildades före hiv/aids panoramats början och att den yngre generationen 

ansågs bli teoretiskt introducerade i ämnet genom utbildning. Genom information kunde dock 

all personal bli motiverad till att ändra attityder och praktiskt handlande.  

 

Välimäki och medarbetare (1998) menade att utbildning och kunskap är nyckeln till att 

förbättra människors kunskaper och attityder. De har funnit att arbetsgivares 

utbildningsinsatser för samhällsarbetare var minimala. Anställda visade mindre kunskap 
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beträffande hiv-överföringsmetoder vid tillfällig kontakt och de har också funnit att anställda 

är mindre positiva i deras attityder mot hiv/aids på arbetsplatsen på grund av bristande 

kunskaper.  

 

Efter ett systematiserat hiv/aids- utbildningsprogram under sju veckor var syftet i Uwakwes 

(2000) studie att undersöka förändringar i Bsc- studerande sjuksköterskors uppfattning, 

attityder, användande av skyddsåtgärder, samt kunskaper om aids. Sjuksköterskorna fick göra 

ett förtest innan utbildningen och ett eftertest efter utbildningen. Likaså fick sjuksköterskorna 

i kontrollgruppen som gick en tvådagars utbildning om hiv/aids göra ett för- och ett eftertest 

för att se om de fått mer kunskaper samt om deras attityder förändrats efter utbildningen. Det 

framkom att deltagarnas nivå av igenkännedom av symtom på hiv/aids samt smittspridnings-

metoder ökade signifikant i experimentgruppen under den tid som eftertestet genomfördes. 

Det blev även en förbättring i kännedomen om mer välkända överföringsmetoder, risker 

associerat med specifika sexuella handlanden samt igenkännandet av högriskfaktorer under 

detta forskningsprojekt. Det visades en obetydlig förbättring under utbildningsperioden i 

deltagarnas kunskap om hur man kunde ha ett säkrare förfarande vid hantering av nedsmittat 

blod.  

 

Det framkom i Plant & Foster (1992) att det var en stor del av intervjuade sjuksköterskorna 

som var oroliga över sina bristande kunskaper om aids, vilket berodde på bristande 

yrkesträning. Det framkom att medicinsjuksköterskorna var de som visade högst nivå av 

kunskap, medan psykiatrisjuksköterskorna var de som visade lägst nivå av kunskap om 

hiv/aids. Sjuksköterskorna som arbetat längre hade mer kunskap, än de som arbetat en kortare 

tid. Sammanfattningsvis framkom att nivån av aidsrelaterad kunskap inte var hög och en stor 

del av sjuksköterskorna hade bristande baskunskaper om aids och bristande professionellt stöd 

för att kunna vårda människor med aids på ett effektivt sätt. 

 

3.1.2   Användning av skyddsåtgärder 

Wissen & Siebers (1993); Wissen & Woodman (1994); Plant & Foster (1992); Mbanya och 

medarbetare (2001); Uwakwes (2000); Lohrmann och medarbetare (2000) har beskrivit 

vårdpersonalens och sjuksköterskestuderandes kunskaper om och attityder till användandet av 

skyddsåtgärder i vården av hiv/aids- patienter. Wissen & Siebers (1993); Wissen & Woodman 

(1994); Plant & Foster (1992); Uwakwes (2000); Witt Sherman (2000) beskrev 

sjuksköterskors kunskaper och attityder om skyddsåtgärder samt var enade om att allmänna 
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försiktighetsåtgärder borde följas och utvecklas i vården av hiv/aids- positiva patienter. I 

Wissen & Siebers studie (1993) blev sjuksköterskorna tillfrågade om de använde handskar vid 

hantering av olika kroppsvätskor eller vävnader. Det framkom att hälften av sjuksköterskorna 

alltid använde handskar vid hantering av blod, nästan hälften av sjuksköterskorna använde 

handskar ibland, medan 5 (19 %) sjuksköterskor aldrig använde handskar vid blodhantering. 

Hälften av deltagarna betraktade och behandlade alla kroppsvätskor som möjligen hiv/aids 

positiva. I Wissen & Woodmans (1994) studie framkom däremot att användningen av 

handskar och när de skulle användas varierade mellan sjuksköterskorna, beroende på var de 

arbetade och hur mycket kontakt de hade med olika kroppsvätskor. Sjuksköterskorna tog upp 

psykologiska faktorer av att använda handskar hela tiden när de hade att göra med en hiv-

positiv patient. De var medvetna om att en del patienter kände sig bortstötta och 

stigmatiserade när sjuksköterskorna alltid hade handskar på sig. Som ett resultat av 

diskussionen blev sjuksköterskorna mer medvetna om att använda handskar och fann det 

nödvändigt att förklara för patienter varför de bar handskar. Dessutom framkom i Plant & 

Fosters (1992) studie ett rutinmässigt användande av skyddande klädsel hos sjuksköterskorna 

vid hantering av utspillda vätskor. Det framkom att majoriteten av sjuksköterskorna alltid 

använde handskar, medan 18 procent inte alltid använde handskar. De sjuksköterskor som inte 

alltid använde skyddande klädsel när de torkade upp utspillda vätskor, använde skyddande 

klädsel vid hantering av kända drogmissbrukare, vid hantering av högriskpatienter, inga 

specificerade patienter, när de kom ihåg, samt när skyddskläder var tillgängliga och nära till 

hands. Till skillnad från Wissen & Siebers (1993); Wissen & Woodmans (1994); Plant & 

Fosters (1992) studie framkom i Mbanya och medarbetares studie (2001) att majoriteten (69 

%) av vårdpersonalen inte använde handskar vid varje riskfyllt tillfälle i vården av hiv/aids 

patienter. Vidare framkom att majoriteten av deltagarna (83 %) vidtog samma 

försiktighetsåtgärder, det vill säga behandlade varje patient med försiktighet som om det vore 

en hiv- infekterad patient. 

 

I Lohrmann och medarbetare (2000) framkom tyska sjuksköterskestudenters medvetenhet om 

skyddsåtgärder mot aids. Det framkom att majoriteten av studenterna var väl medvetna om att 

blod och kroppsvätskor måste hanteras med försiktighet och att det inte var nödvändigt att 

bära helt skyddande klädsel vid vårdandet av hiv/aids sjuka personer. Flertalet (87 %) av 

sjuksköterskestudenterna hade även kunskap om att munskydd inte rutinmässigt behövde 

användas vid kontakt med aidssmittade patienter, samt att ögonskydd behövdes i situationer 

där blod och kroppsvätskor kan stänka och komma i ögonen. Tillämpningen av universella 
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försiktighetsåtgärder framkom också slutligen i Uwakwes (2000) studie. Deltagarna i studiens 

experimentgrupp angav en förbättring i användandet av försiktighetsåtgärder som när blod 

skulle tas från patienten, vid intramuskulära injektioner, vid hanterande av kroppsvätskor samt 

vid kroppsundersökningar. Enligt Uwakwe (2000) måste nödvändiga åtgärder vidtas för att 

säkerställa att vårdpersonal, speciellt sjuksköterskor rättar sig efter de universella 

försiktighetsåtgärderna när hivstatuset för en patient är okänt.  

 

3.1.3 Attityder till och bemötande av personer med hiv/aids 

Röndahl, Innala & Carlsson (2002) fann skillnader i attityder mellan sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever gällande heterosexuella 

personer med hiv och homosexuella personer med hiv. I studien påvisades också 

vårdpersonals och studerandes rädsla för hiv-kontakt och deras inställning att avstå från att ge 

vård till hiv/aids patienter. Majoriteten av de svarande visade empatiska attityder gentemot 

hiv/aids patienter. Det framkom även att majoriteten av deltagarna uttalade empatiska 

attityder mot hiv- infekterade, homosexuella patienter. Det påvisades dock markanta skillnader 

mellan grupperna beträffande attityderna gentemot hiv- infekterade homosexuella patienter. 

Undersköterskestuderande visade mindre positiva attityder till hiv-positiva homosexuella 

personer, jämfört med sjuksköterskstuderande och vårdpersonal. I studien framkom också att 

flertalet av deltagarna visade låg grad av rädsla för att bli smittad av hiv-viruset.  Majoriteten 

av sjuksköterskestuderande visade mer rädsla för hiv än övrig vårdpersonal, men var mindre 

rädda än undersköterskestuderande. Av de svarande bland vårdpersonalen konstaterade 36 

procent att de skulle avstå från att vårda hiv- infekterade patienter om möjlighet fanns. Bland 

studenterna svarade 26 procent att de gärna skulle avstå från att vårda dessa patienter om de 

skulle hamna i en sådan situation. Undersköterskeleverna som uttryckte lägre empati än de 

andra grupperna, visade också en större önskan att avstå från att vårda dessa patienter. 

Slutligen framkom att det fanns ett samband mellan attityder och önskan att avstå från att 

vårda hiv- infekterade patienter. I en studie av Mbanya och medarbetare (2001) framkom att 

de sjuksköterskor som hade positiva attityder och bemötanden till hiv/aids- patienter var äldre 

sjuksköterskor och de som hade negativa attityder och bemötanden var underhållspersonal 

som inte arbetade med den direkta patientvården. Detta visade på att många av de 

välutbildade sjuksköterskorna var mer kunniga och hade ett bättre praktiskt handlande, än den 

lägre utbildade personalen. Kunskapen överlag hade nödvändigtvis ingen påverkan på 

attityderna och handlandena hos personalen. Ett fåtal deltagare ansåg att patienter med aids 
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var värda sitt öde och 12 procent rapporterade att de skulle behandla patienter med aids med 

förakt. 

 

Lohrmann och medarbetare (2000) fann att ungefär hälften av de tyska sjuksköterske-

studerande inte var rädda för att ha kontakt med aids- patienter. Bland sjuksköterske-

studerande framkom att 12 procent inte skulle vilja vårda människor med aids på grund av att 

de kände bristande kompetens att möta deras starka psykiska behov, och 19 procent skulle 

inte vilja vårda dessa människor vare sig de hade kompetens eller inte. Majoriteten av 

studenterna ansåg att de inte skulle vägra vårda en person med aids, medan 36 procent av 

studenterna stödde beslutet att ha rätt att vägra vårda en människa med aids. Studenternas 

attityder till särskilda grupper med aids visade inte några dramatiska skillnader. Många av 

studenterna kände sig inte illa till mods när de vårdade personer med aids, trots patienternas 

sexuella läggning, om det var barn, hade blödarsjuka eller var en aidssjuk prostituerad kvinna 

eller man. Av de studerande kände 18 procent sympati med aidssjuka intravenösa 

drogmissbrukare, medan 53 procent förnekande att de skulle känna mer sympati mot 

människor som fått aids genom blodtransfusion, än genom användning av intravenösa droger. 

Majoriteten av studenterna kände sig inte illa till mods när de hade att göra med eller vårdade 

homosexuella personer med aids. 

 

Välimäki och medarbetare (1998) beskrev i en litteraturstudie vilka attityder vårdpersonal och 

vårdstuderande hade mot människor med hiv/aids. Enligt Välimäki och medarbetare (1998) 

var det logiskt att anta att vårdpersonal var bättre förberedda att hantera personer med 

hiv/aids. Det framkom att homofobi, ogillande av intravenösa droganvändare och rädsla för 

aids var okända känslor bland vårdpersonal, men att det fanns rädsla för aids bland 

arbetsterapeuter och arbetsterapeutassistenter. Välimäki och medarbetare (1998) har även 

hittat ambivalente och negativa attityder bland distriktssköterskor som uttryckt stora 

homofobiska attityder. En del andra professionella grupper visade också negativa attityder 

mot aids och homosexualitet. Många sjuksköterskor uttryckte en ovillighet att vårda personer 

med aids, lika som en ovillighet att vidta specifika åtgärder för människor med aids. 

Vårdpersonal med en låg kunskapsnivå om hiv/aids hade en högre nivå av rädsla för infektion 

än deras kollegor med mer kunskap.  

 

I en enkätstudie av Sapountzi- Krepia, Antonakis, Sgantzos & Lionis (2003) beskrev 

primärvårdspersonalens attityder och uppfattningar av volontär arbete för hiv/aids- patienter i 
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Grekland. Det framkom i studien att majoriteten av vårdpersonalen ansåg att volontär arbete 

var ett hjälpfullt arbete i kampen mot aids och att deltagandet i sådana program var mycket 

betydelsefullt, medan en liten del av deltagarna ansåg att voluntärt deltagande i aidsprogram 

inte var nödvändigt, med tanke på bestämmelser att professionell vårdpersonal har det 

enskilda ansvaret för vård av hiv/aids patienter. Deltagarna i studien hade varierande 

uppfattning om vilken sorts hjälp som skulle kunna ges av volontärer i sådana program, men 

fokus låg på det psykosociala stödet för hiv-patienter och deras familjer, och att erbjuda 

praktisk hjälp och preventiva aktiviteter. Flertalet av deltagarna (60 %) ansåg att 

vårdpersonalens roll i de aidsrelaterade programmen var att planera och organisera, samordna 

och vara stödjande. 

 

Wissen & Woodman (1994) beskrev barnmorskors, sjuksköterskors och undersköterskors 

attityder och oro för hiv och aids på ett sjukhus på Nya Zeeland. I studien framkom att 

vårdpersonalens attityder till hiv/aids patienter varierade och var beroende av sociala 

influenser, personliga erfarenheter och existerande kunskaper om hiv och aids. Majoriteten av 

vårdpersonalen talade öppet om att de var ängsliga när de tänkte på vårdandet av en hiv-

positiv patient. En del av oron berodde på att inte veta vem som var hiv-positiv på sjukhuset. 

Andra i vårdpersonalen kände att ängslan berodde på bristande kunskaper om hiv och aids. 

Detta ihopkopplat med bristande erfarenheter, sänkte vårdpersonalens självförtroende att 

vårda denna speciella patientgrupp. Det framkom att majoriteten av vårdpersonalen var 

överens om att de borde vara upp till dem själva att besluta om de vill vårda hiv-positiva 

patienter eller inte. Många av vårdpersonalen skulle definitivt fortsätta med att ge omvårdnad, 

vare sig patienten var hiv-positiv eller inte. Vårdpersonal såg de hiv-positiva patienter som 

vilken annan patient som helst som behövde omvårdnad. Flertalet av vårdpersonalen föredrog 

att ha att göra med homosexuella män, framför intravenösa drogmissbrukare. Ett antal 

faktorer som var bidragande till att förändra attityder mot hiv-positiva patienter framkom av 

intervjun. Det framkom att vårdpersonalen påtalade att utbildning och övning säkert skulle ta 

bort en del av rädslan för hiv/aids. Sammanfattningsvis kan sägas att vårdpersonalens åsikter 

och reaktioner var mycket varierande. En del i vårdpersonalen kände fortfarande en 

grundläggande rädsla beträffande att vårda hiv-positiva patienter. En del vårdpersonal var 

mycket uppriktiga om sina känslor gentemot homosexuella män och intravenösa 

drogmissbrukare, och deras inställning skulle hindra deras professionella bedömning om de 

blev tillfrågade att vårda en hiv-positiv patient som hade någon av dessa livsstilar. Andra i 

vårdpersonalen hade skaffat sig självförtroende genom att ha arbetat med hiv-positiva 
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patienter tidigare och detta hade fördrivit all rädsla eller oro som de tidigare kanske haft. 

Generellt kände vårdpersonalen att om de fanns ett jobb att göra, oavsett om patienten var 

hiv-positiv eller inte, så skulle de helt enkelt sätta igång med det. Vårdpersonalen menade att 

de behövde mer specifika riktlinjer och stöd från kollegor.  

 

Välimäki och medarbetare (1998) rapporterade olika typer av negativa attityder och rädsla för 

aids bland studenter. Sjuksköterskestuderande och första års läkarstuderande visade rädsla för 

att bli smittade samt att de hade negativa känslor och ännu inte kunde uppträda på ett 

professionellt sätt. Läkarstuderande i Kina skyllde prostituerade, droganvändare och 

homosexuella för aids, och två tredjedelar sade att de tyckte människor med aids bara hade 

fått vad de förtjänade. Sjuksköterskestuderande hade rädsla för risken att bli smittad av 

hiv/aids, överdrivna uppfattningar om risker kombinerat med bristande kunskap samt negativa 

hiv-relaterade attityder. Det framkom i studien att de sjuksköterskestuderande som kommit 

längre i utbildningen, och därmed hade mer kunskap om aids, signifikant visade en större 

villighet att vårda eller ha kontakt med aidspatienter, än de sjuksköterskestuderande som 

studerat en kortare tid. Enligt Välimäki och medarbetare (1998) verkade det vara viktigt att 

professionell personal och studenter hade någon form av erfarenhet av att ha arbetat med aids-

patienter tidigare, för att kunna uppnå positiva attityder till människor med aids. Aidsfobi var 

signifikant högre bland vårdpersonal med begränsad kontakt med aidspatienter. 

Sjuksköterskestuderande som kände en homosexuell person hade en markant högre nivå av 

villighet att vårda och ha kontakt med personer med aids. Studenter med erfarenhet av att 

vårda aidspatienter hade markant mer positiv attityd än de som inte hade erfarenhet. 

 

Det framkom i Lohrmann och medarbetares (2000) studie att studenterna som hade tagit hand 

om en person med aids, hade något högre kunskapsnivå än de som aldrig tagit hand om en 

aidssjuk person. Ingen markant association hittades mellan studenternas bakgrundsvariabler 

och deras generella attityder, homosexuella attityder, sexuella riskbeteenden eller deras 

villighet att vårda individer med aids. De studenter som hade positiva attityder gentemot 

personer med hiv/aids hade mindre homofobi jämfört med de som hade negativa attityder mot 

personer med aids. Det förekom ett starkt samband (P < 0,0001) mellan attityder och 

villigheten att vårda. Studenterna med positiva attityder var mer villiga att ta hand om 

patienter med hiv/aids jämfört med de som hade negativa attityder. Sjuksköterskestudenter 

med hög homofobi var mindre villiga att ta hand om patienter med hiv/aids jämfört med de 
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som hade mindre homofobi. Dessutom hade studenter med en hög kunskapsnivå mindre 

negativa attityder och mindre homofobi än de med en lägre kunskapsnivå. 

 

I en studie (Wissen & Siebers, 1993) blev sjuksköterskor tillfrågade om sin oro för att få hiv 

och/eller hepatit på arbetsplatsen. Något mer än hälften av sjuksköterskorna var oroliga för att 

både få hepatit och hiv, medan 14 % inte var oroliga för att få varken hiv eller hepatit. De 

övriga sjuksköterskor var oroliga för att antingen få hiv eller hepatit. Sjuksköterskorna blev 

tillfrågade om de hade funderat på att lämna sin sjuksköterskeposition på grund av oron för att 

få hiv/aids. Majoriteten (82 %) av sjuksköterskorna hade inte funderat på att lämna yrket, 15 

procent var osäkra, och 3 procent hade definitivt funderat på att lämna sitt sjuksköterskeyrke.  

Övervägande delen av deltagarna (99 %) höll med om att det var deras eget ansvar att hålla 

sig uppdaterade om hiv och aids.  Av alla sjuksköterskorna, höll 95 procent av 

sjuksköterskorna med om att de hade rätt att bli informerade om en hiv-positiv patient fanns 

närvarande på deras arbetsplats. Hälften av deltagarna ansåg att alla patienter som blev 

intagna på sjukhuset borde bli hiv-testade.   

 

När det gäller förändringar i attityder mot hiv/aids patienter har Uwakwe (2000) observerat 

obetydliga förändringar i experimentgruppen vid jämförelse med kontrollgruppen gällande 

attityder mot aids och aidspatienter. Beträffande rädsla, så observerades minimala 

förändringar i experimentgruppen. Flertalet av deltagarna (87 %) angav både på för- och 

eftertestet, att det åtminstone skett en liten förändring gällande rädslan att bli smittad av hiv. 

Det framkom däremot en tydlig minskning av antalet deltagare i kontrollgruppen som 

uttryckte reservation beträffande att vårda patienter med aids efter utbildningsperioden. 

Orsakerna till sjuksköterskornas oro förblev praktiskt taget lika. Majoriteten (80 %) av 

deltagarna var rädda för att de själva skulle bli infekterade (både i för- och eftertestet), medan 

55 procent fruktade att de skulle infektera familjemedlemmar om de själva blev smittade. 

Andra attitydförändringar som framkom var att oron minskades över att vårda patienter med 

aids. På förtestet var det 60 procent av sjuksköterskorna som hävdade att aidspatienter inte 

borde bli behandlade på något annorlunda sätt än andra patienter på sjukhus. Alla skulle bli 

behandlade på samma sätt. Denna åsikt ökade till 70 procent i eftertestet, då flera fick denna 

åsikt efter utbildningsveckorna. Sjuksköterskor som var välvilligt inställda till att helt isolera 

aidspatienter för vårdpersonalens och andra patienters skull, minskade också signifikant till 

bara 19 procent av urvalet. Detta var åtföljande av en liten ökning av de som föreslog att 

aidspatienter skulle isoleras för aidspatientens skull, av den anledningen att skydda dem från 



 30 

opportuniska infektioner. Det var också en skillnad i attityderna i utbildningskursen gällande 

professionellt handlande. Även om den överväldigande delen av deltagarna var beslutsamma i 

sin önskan att få veta om aidspatientens närvaro, så sjönk procenttalen gällande att avskärma 

sig från en hiv-positiv patient, en aning från 12-8 procent.  Det blev enligt Uwakwe (2000) en 

fullkomlig omsvängning i proportionen av sjuksköterskor som hävdade att sjuksköterskor 

borde ha rätt till att välja om de vill eller önskar att slippa arbeta med aidspatienter. I förtestet 

tyckte 80 procent att detta var rätt och i slutet av studien, sjönk procenttalet signifikant till 

bara 24 procent. Procenttalet av de sjuksköterskor som sa att de faktiskt skulle kunna tänka 

sig att arbeta med aidspatienter även om de fick chansen att välja, ökade från 50 till 66 

procent. Mot slutet av forskningsperioden, var det mindre troligt att sjuksköterskorna i 

experimentgruppen skulle kräva obligatoriska hiv-tester av utlänningar samt utesluta 

aidspatienter från arbetsplatser. Beträffande kunskapsökningen och attitydförändringarna, så 

visade undersökningen att en mängd positiva förändringar skedde under perioden av studiens 

genomförande. Sjuksköterskorna blev inte bara bättre informerade om aids än tidigare, utan 

deras attityder mot sjukdomen och patientvården hade också blivit betydligt mer liberal, lika 

som deras benägenhet att tillmötesgå universella försiktighetsåtgärder (Uwakwes, 2000). 

 

I en studie av Plant & Foster (1992) framkom sjuksköterskors aidskunskaper och attityder till 

hiv och aids i Skottland, i ett område med en hög grad av hiv- infektion. I studien blev 

deltagarna tillfrågade om de medvetet hade varit i kontakt med en patient som var hiv-positiv, 

eller tagit hand om patienter som tillhörde högriskgrupper för att hiv. Det framkom att något 

mer än hälften hade haft kontakt med patienter som var hiv-positiva, men som ännu inte visat 

några tecken på aids-relaterade symtom. Ungefär hälften (48 %) hade tagit hand om en patient 

med aids och 73 procent hade vårdat patienter som de hade bedömt varit i en hög risk för att 

bli hiv- infekterade. Medicin och kirurgsjuksköterskorna var bekymrade och oroliga över hiv 

/aids, men uppträde som om de inte skulle bli hiv- infekterade. Deltagarnas oro framkom 

genom att de fick besvara aidsrelaterade frågor. Den högsta nivån av oro var relaterat till, en 

uppfattad brist på yrkesträning, tillgängligheten av resurser för att vårda människor med hiv-

infektion, samt bristen på erfarenhet av att ta hand om hiv- infekterade klienter och patienter. 

Andra framträdande faktorer som framkom var brist på professionellt stöd, brist av personlig 

kunskap, samt risken av att bli infekterad av hiv. Graden av oro angående aids var högst bland 

medicinsjuksköterskorna, medan den var lägst bland psykiatrisjuksköterskorna. Signifikanta 

skillnader visade sig i relation till antal yrkesverksamma år, med högst nivå av oro över att ta 

hand om aids- patienter rapporterad av de sjuksköterskor som hade det övergripande ansvaret 
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och av de sjuksköterskor som arbetat länge. Det framkom i att en fjärdedel av sjuksköterskor 

höll med om att de borde ha rätt att vägra från att arbeta med aidspatienter. En minoritet ansåg 

också att de borde ha rätt till att vägra från att arbeta med specifika subgrupper av patienter. 

Sjuksköterskornas attityder inom de olika specialiteterna visades i relation till hur de uttryckte 

sin rätt till att avstå från att arbeta med specifika patienter. Detta visade att kvinnliga 

psykiatrisjuksköterskor ansåg oftare än medicin- och kirurgsjuksköterskor att de borde ha rätt 

att avstå från att vårda specifika patienter som hiv/aids- patienter, homosexuella och 

bisexuella män, intravenösa drogmissbrukare samt prostituerade. Ett fåtal manliga 

kirurgsjuksköterskor ansåg att de borde ha rätt att avstå från att behandla homosexuella och 

bisexuella män, intravenösa drogmissbrukare samt prostituerade.  

 

I en enkätstudie av Ellis & Stubbs (1990) undersöktes sambanden mellan kommunal 

vårdpersonals attityder till högriskgrupper att drabbas aids, deras kunskaper om sjukdomen 

samt synen på vårdprocedurer. I studien framkom att det fanns en stark negativitet mot de 

individer som utgjorde en minoritet, sexuellt överbenägna, samt de som tillhörde någon 

högriskgrupp för att få aids. Fördomar mot dessa grupper visades på grund av personalens 

rädsla för sjukdomen, okunnighet om dess överföring samt om effektiva förebyggande 

åtgärder som kan vidtagas. I studien framkom att utifrån personalens tidigare erfarenheter 

fanns ett behov av undervisningsprogram, vilket riktade sig till områden där personalen hade 

bristande kunskaper, samt koncentrerade sig på områden där de hade fördomar. Deltagarna 

visade mest positiva attityder till heterosexuella, samt till sjukdomar som diabetes, cancer och 

hjärtsjukdomar som inte är smittsamma. Deltagarna hade däremot extremt negativa attityder 

till homosexuella, bisexuella, drogmissbrukare, aidssmittade samt prostituerade. I studien 

framkom att ju större fördomarna var mot högriskgrupperna, ju större var okunnigheten om 

aids, även rädsla föder fördomar. De deltagare som hitintills hade fått hälsoundervisning, hade 

förbättrat sin kunskap om aids, samt sina fördomar mot högriskgrupper. Ungefär hälften av 

deltagarna (44 %) hade fått någon form av undervisning intravenöst drogmissbruk och 

homosexualitet. Detta var inte associerat med en bättre kunskap om aids, men det var relaterat 

till mer positiva attityder till aids-patienter, drogmissbrukare, homosexuella och bisexuella. 

Resultatet visade både en minskning av fördomarna, samt en ökning av kunskaperna. Både 

vårdarna som tagit hand om en homosexuell och de som hade vårdat en intravenös 

drogmissbrukare visade signifikant mindre negativitet mot högriskgrupper och mer kunskap 

om aids (Ellis et al.1990). 
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I McCann & Sharkey (1998) enkätstud ie med 65 sjuksköterskor, utvärderades värdet av en 

undervisande utbildningskurs på sex veckor med sjuksköterskor från Australien och flera 

asiatiska städer och förändringar i kunskap, attityder och villighet att vårda patienter med 

hiv/aids. Inlärningsformerna var diskussionsgrupper, föreläsningar, multimedia presentationer 

samt seminarier. I studien användes ett för- och ett eftertest. Resultatet visade att det hade 

skett en förbättring i kunskap, men att det fanns ett behov av en fortsatt förbättring i kunskap 

för sjuksköterskorna. Det framkom en signifikant skillnad (P < 0,001) i deltagarnas attityder 

efter utbildningskursen. Deltagarna ansåg inte i samma utsträckning att människor med aids 

borde bli isolerade från resten av samhället.  Det var en signifikant skillnad (P < 0,005) efter 

utbildningen, då deltagarnas uppfattning blev positivare i attityder mot människor med 

hiv/aids, efter ökad kännedom om hur viruset smittades. Det framkom ingen signifikant 

skillnad (P > 0,05) efter utbildningen beträffande sympatin till patienter med hiv/aids och 

tillskrivningen av skuld till dessa patienter. Deltagarna ansåg både före och efter 

utbildningskursen att patienter med hiv/aids förtjänade samma empati likaväl som vilken 

annan patient, och borde därför inte klandras på grund av deras tillstånd. Det var flera 

signifikanta skillnader i villigheten att arbeta med människor med hiv/aids mellan för- och 

eftertestet. Vid eftertestet var åsikterna mer enade om att patienter med hiv/aids borde få 

samma vård som andra. Sjuksköterskorna var eniga om att de skulle vidta extra 

skyddsåtgärder gällande att ta reda på om deras patienter var hiv-positiva. Det var också en 

signifikant förändring i attityderna i deras villighet att arbeta med kollegor med hiv/aids. I för 

testet visades att sjuksköterskorna var villiga att anställa människor med hiv, men bara som en 

sista utväg, medan de i eftertestet angav att kunskaperna om att sökande var hiv-positiv, inte 

skulle vara skadligt för deras möjlighet att bli anställd. Eftertestresultaten visade en större 

villighet att arbeta med en kollega som hade hiv/aids (McCann et al.1998).  

 
3.1.4  Samband mellan attityder och graden av kontakt med hiv/aids drabbade personer 

Robbins, Cooper & Bender (1992) undersökte sambanden mellan kunskap, attityder och 

graden av hiv/aids kontakt. I studien ingick sjuksköterskor på en militärbas, 

psykologstudenter och studenter i estetik. I studien framkom inget samband mellan kunskap 

och attityder hos de tre grupperna däremot framkom att sjuksköterskorna hade mer kunskap 

om hiv och aids, än vad psykolog- och estetik studenterna hade. Det fanns dock en stor 

skillnad mellan sjuksköterskor och de estetiska studenterna beträffande attityder till hiv- 

positiva personer och även en markant skillnad beträffande hiv-kontakt mellan sjuksköterskor 

och psykologstudenter. Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna beträffande både 
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kunskap, attityder och kontakt även om alla tre grupperna visade positiva attityder. Intressant 

var enligt Robins och medarbetare (1992) att militärsjuksköterskorna var de minst positivt 

inställda till hiv/aids patienter samt hade minst kontakt, medan psykologstuderande var de 

som hade mest kontakter med dessa patienter. Att sjuksköterskorna hade minst kontakt med 

hiv/aids-patienter kunde ha att göra med att de arbetade på en militärbas. Under tiden studien 

pågick hade militärsjukhusen inte haft någon inneliggande aidspatient. Sammanfattningsvis 

framkom att sambandet mellan attityder och graden av kontakt var mest överensstämmande 

mellan grupperna. Attityderna var mer positiva om man haft kontakt med människor i 

högriskgrupperna. 
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Tabell 5 ger en översikt över artiklar som ligger till grund för resultatet i frågeställning 2. 

 
Tabell 5 Studier som har undersökt hur omvårdnadshandlingar påverkas av vårdpersonals 
kunskaper och attityder. 
 

 
 
3.2   Hur vårdpersonalens kunskaper och attityder påverkar omvårdnaden för hiv/aids 
positiva patienter 
 
Sammanlagt studerades sex artiklar för att besvara frågan vad som påverkar vårdpersonalens 

omvårdnaden till hiv/aids- positiva patienter. Av dessa var fyra artiklar av kvalitet I och två 

artiklar var av kvalitet II.   

 

3.2.1   Barriär som påverkar omvårdnaden till hiv/aids patienter 

Det framkom i McCann & Sharkeys (1998) studie att sjuksköterskorna var rädda för att bli 

smittade genom beröring och detta tilltog när de skulle utföra praktiska handlingar med 

hiv/aids patienter. Deltagarna konstaterade att de var mer villiga att arbeta med kollegor och 

patienter med hiv/aids efter utbildningskursen, men att de skulle fortsätta att vidta extra 

försiktighetsåtgärder på grund av rädslan för att bli smittad genom kontakt av hiv på 

arbetsplatsen. Det framkom en signifikant skillnad ( P < 0.05), efter utbildningskursen, 

beträffande att sätta in en urinkateter eller att tillämpa katetervård. Deltagarna blev mer 

engagerade när de skulle utföra sådana kliniska moment efter utbildningskursen som bidragit 

med mer kunskaper om smittöverföringsmetoder och försiktighetsåtgärder till deltagarna. 

Resultatet visar att typ av arbete som dessa sjuksköterskor utförde, influerar deras oro för att 

bli smittade genom kontakt. 

 

Författare Pub.år Nationalitet Design Metod Urvalets 
storlek 

Kvalitet 

Hayter, M 1999 England Kvalitativ och 
kvantitativ 

Deskriptiv och 
explorativ två 
stegs studie, enkät 
och intervju 
 

30 ssk I 

Irwin, R 1998 England Kvalitativ Litteraturstudie 34 artiklar II 
Randall, C 
Donald, L 

1997 USA Kvantitativ Intervjustudie 
 

19 läkare, 47 
aids-patienter 

II 

Robinson, N  1998 England 
 

Kvantitativ Litteraturstudie 57 artiklar av 
totalt 400 
artiklar 

I 

Uys, L-R 2002 Syd Afrika Kvalitativ Intervju- och 
observationsstudie 

35 ssk I 

Witt – 
Sherman, D  

2000 USA Kvalitativ 
 

Explorativ studie 12 ssk  från en 
stor medicin-
klinik 

I 
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I en litteraturstudie av Robinson (1998) beskrevs vilken effekt vårdpersonalens kunskaper och 

attityder har på vården samt hur barriärer påverkar vårdkvaliteten för människor med hiv och 

aids. Det framkom att negativa attityder mot hiv/aids smittade personer kan påverka 

vårdkvaliteten, eller rent av att resultera i vägran att ge vård till dessa patienter. Vidare 

framkom att stigman utan orsak och fördömande attityder associerade med aids har blivit 

identifierade bland allmäntjänstgörande läkare och läkarstuderande. Det visades att läkarnas 

positiva attityder till hiv ökade med ökad klinisk erfarenhet. Det framkom att vissa former av 

hivutbildning hos sjuksköterskor har fördelaktiga effekter, vilket har resulterat i en förbättring 

av sjuksköterskornas kunskaper och attityder. Vidare belystes behovet av mer forskning för 

att kunna erbjuda direkta riktlinjer för att utveckla hiv/aids utbildning och för att observera 

förbättringar och ändringar i attityder. I Robinsons (1998) studie framkom även brister i 

informationen från personal till patient samt ineffektivitet hos vårdpersonalen. Emotionella 

svårigheter som spänning, förvirring, oro och farhågor har upplevts av patienter på grund av 

vårdpersonalens handlanden. Inneliggande patienter på sjukhus har känt att det varit en brist i 

kommunikationen med personalen. Några har fått upplevt fientliga attityder från personal och 

olämplig segregation på infektionskontroller, samt haft svårigheter med att hitta en 

allmäntjänstgörande läkare som ville ta i dem. Det framkom att några av problemen med de 

allmäntjänstgörande läkarna var ovilligheten att göra hembesök till aidssjuka patienter, 

ovillighet att behandla, otillfredsställande medicinering beroende på brist av kunskap och 

erfarenhet hos allmäntjänst görande läkare av att behandla aidssjuka patienter. I det hela var 

det ett dåligt emotionellt stöd som läkarna förmedlade. Erfarenheter från hälsovårdspersonal 

som behandlade aidspatienter såsom läkare, sjuksköterskor och socialarbetare har visat att 

emotionella reaktioner till hiv är beror på typen av patientens samspel. För alla tre 

professionerna, så ökade graden av kontakt med aidspatienter, nivån av oro och mängden av 

obehag ökade hos personalen. Sjuksköterskor var de mest fientligt inställda i sina 

patientkontakt. 

 

Robinson (1998) och Randell & Donald (1997) fann barriärer till att vårda hiv och aids sjuka 

patienter. En av de största barriärerna för att kunna vårda människor med hiv och aids enligt 

Robinson (1998) har varit ovilligheten hos många vårdgivare att ge vård till de människor 

som är kända för att vara hiv- infekterade. Den näst största barriären är att många människor 

med hiv har blivit marginaliserade och stigmatiserade av samhället och därför utsatts i större 

grad att bli missförstådda av vårdpersonalen att vara homosexuella. Tredje barriären är att 

vissa människor i riskzonen för att få hiv och de som redan är smittade har en begränsad 



 36 

tillgång till hälso- och sjukvård på grund av sociala och ekonomiska faktorer. Enligt Robinson 

(1998) var vårdpersonalen nödvändigtvis inte medvetna om patientens sociala och 

psykologiska behov. Slutsatsen av detta är att vårdpersonalens utbildning borde bli bättre 

ombesörjd för att möjliggöra en bättre vård till vårdtagarna. Barriärer till vård är med andra 

ord något som blockerar och hindrar till en effektiv kommunikation och kan strängt avgränsa 

det terapeutiska förhållningssättet i en relation. Dessa barriärer är inte alltid tydliga och 

relaterade till bakgrund, erfarenhet, sinnesstämning och förväntningar som de involverade 

individerna har. Att en gång definiera och förstå barriärerna kan vara lärorikt och ibland 

avgörande enligt Robinson (1998). Omvårdnad är det centrala fokuset av vården. För att 

kunna verka för en omvårdande attityd och en förståelse för hiv/aids behövs en signifikant 

baskunskap för att uppnå vårdkvalite. Studier har visats att en del professionell vårdpersonal 

har bristande baskunskaper, speciellt vad gäller primärprevention och infektionskontroller av 

hiv-sjukdomen, vilket stöder argumentet att en ökad kunskap och medvetenhet kan förbättra 

vården (Robinson, 1998).  

 

I Randell & Donalds (1997) studie framkom barriärer hos läkare till kommunikation med 

aidspatienter om livets slutskede. En av de barriärer som ofta nämndes av läkare i studien var 

obehag när de pratade om döden och att dö, och några kände att de gjorde mer skada än nytta 

att diskutera om vård vid livets slutskede och att de till och med kunde leda till en hastigare 

död för patienten. Många läkare identifierade dock kommunikation om livets slutskede som 

mycket betydelsefull och som ett viktigt underlättande för aids-patienter i deras svåra 

situation, men att denna kommunikation är svår för läkarna. En annan barriär som framkom 

var att läkare också oroade sig för att underminera patienters hopp eftersom det ansågs viktigt 

att inte ta bort deras hopp. En barriär som identifierades var att patienter kände att de ville 

beskydda läkare från en diskussion som de uppfattade vara obekväm eller till och med 

förbjuden att diskutera med sin läkare. Läkarna identifierade också denna barriär från 

patienternas sida. Slutligen kände en del läkare att de borde vänta med att prata om livets 

slutskede, till patienten tog upp det själv, medan patienter ansåg att läkarna borde ta upp 

frågan om livets slutskede. Det framkom att läkare ansåg att diskussioner om livets slutskede 

med patienten var lättare när andra familjemedlemmar var närvarande, situationen blev 

mindre hotfull när det är människor med som delar beskedet med patienten. Det är mer tryggt 

på grund av att det finns en annan person där som kan hjälpa att förklara vad läkaren har sagt 

till patienten samt kan hjälpa patienten att ta itu med eventuella frågor om vad som kommer 

att hända efter det att patienten dött.   
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I Uys (2002) studie framkom vårdpersonalens uppfattning om och vad som påverkade deras 

omvårdnadshandlingar till aidssjuka patienter i ett hembaserat aidsvårdsprojekt inom sju olika 

områden i kommunen. Vårdgivarna inom kommunen kände sig positiva till insatserna de 

gjorde för aidssjuka patienter i hemmet, men ansåg att det var svårt att klara av det med tanke 

på fattigdomen (bristande tillgångar) och de invecklade problemen som de dagligen stod 

inför. Det framkom att vårdpersonalen kände att de verkligen gjorde en skillnad när de kom 

hem till patienterna och vårdade dem i deras hem. De flesta i vårdpersonalen uttryckte stor 

tillfredställelse över sitt arbete att få hjälpa andra sjuka människor. Från intervjuerna och 

besöken observerades att kommunvårdgivarna verkade vara i stånd att ge grundläggande 

fysisk, såsom munvård, bädda sängen, tvätta med mera. Det framkom att vårdpersonalen 

också verkade spela en viktig roll i regelbunden bedömning av klienternas behov, och ge dem 

hjälp och råd beträffande både fysiska och psykosociala problem. Det framkom också att 

vårdpersonalen verkade vara väldigt framgångsrika i att öka den mänskliga värdigheten för 

patienterna med aids. Ingen av vårdpersonalen hade problem med att påverkas av patienter 

med aids eller visade någon osäkerhet av att ge fysisk vård till dessa patienter. Begränsningar 

i tillämpandet av praktiska handlingar som vårdpersonalen uppvisade var att, vårdpersonalen 

uttryckte en stor oro angående deras oförmåga till att hjälpa med de enorma ekonomiska 

behov som de stötte på i deras arbete. Det är inte en barriär som har någonting att göra med 

vårdpersonalens utbildning, men på kapacitet av att inte kunna hjälpa till med de ekonomiska 

problemen. Det framkom att vårdpersonalen fann det svårt att hantera patienter som hade 

psykiska tillstånd och symtom samt missbrukade alkohol, vilket vårdpersonalen inte alltid var 

säkra på när de besökte hemmen. Vårdpersonalens utbildning var inte tillräckligt 

förberedande för att kunna ta itu med sådana problem. Det var inte realistiskt att förvänta sig 

att människor med bara tre månaders utbildning skulle kunna vara i stånd att klara av alla 

dessa problem, vilket gjorde att kontinuerligt stöd och utbildning för personalen blev 

nödvändigt. 

 

I Irwins (1998) litteraturstudie framkom att forskning har visat vilken typ av information, 

yrkesträning och stöd som kommunsjuksköterskor behövde för att kunna vårda hiv/aids 

patienter på ett effektivt sätt. Det framkom att bekymret som kommunsjuksköterskorna hade 

varierade beroende på deras aktuella erfarenhet av att vårda patienter med hiv/aids. Huvud- 

bekymret som kommunsjuksköterskorna uppgav var relaterat till att vårda deras första hiv- 

positiva patient. Bekymret var relaterat till en uppfattad brist på kunskap och aktuell 
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erfarenhet att ge en effektiv vård i hemmet, särskilda aspekter av vård som till exempel den 

emotionella vård av hiv/aids positiva människor, samt rädsla för hiv i sig och rädsla för att bli 

smittad. Efter att kommunsjuksköterskorna vårdat hiv/aids patienter var huvudbekymret 

fortfarande fokuserat på bristande kunskap, yrkesträningsbrist samt bristfällig tid till att vårda 

patienter och ge stöd till deras partners och familjer. Vidare framkom att 

kommunsjuksköterskor som arbetade inom landsbygdsområden kunde ha väldigt begränsad 

eller ingen erfarenhet av att tidigare ha vårdat patienter med hiv/aids och där känslan av 

isolation var mer uttalad, då ingen annan professionell fanns att rådfråga. Sjuksköterskorna 

upplevde därmed en stor rädsla och osäkerhet, vilket påverkade deras omvårdnadshandlingar 

negativt.  

 

3.2.2   Stress och utbrändhet hos vårdpersonalen 

Robinson (1998), Sherman (2000) & Hayter (1999) fann att vård av aidssjuka patienter var en 

bidragande orsak till stress och utbrändhet hos sjuksköterskor och annan 

vårdpersonalpersonal, vilket påverkade omvårdnadshandlingarna negativt. Utbrändhet är en 

term associerat med människor som arbetar med högt krävande populationer och som är 

föremål till en intensiv stress. Många faktorer som sociala, politiska, ekonomiska och 

professionella existerar och medverkar vid utbrändhet. Några av huvudfaktorerna inkluderar 

emotionell utmatthet, oförmåga att ge vård på en psykosocialnivå, distansering från andra och 

brist av personlig prestation. En del av svårigheterna av att arbeta med aidspatienterna var 

stress, rädsla för döden, speciellt det faktum att de vårdar övervägande unga människor med 

en dålig prognos samt överarbete, men det var också positiva aspekter av intellektuell 

stimulation och tillfredställelse hos vårdgivaren. Utbrändhet är ett känt fenomen och kan 

influera den vårdande rollen. Stödjande utbildningsprogram var avgörande i att hjälpa 

hälsoarbetare att känna igen symtomen och söka efter passande hjälp (Robinson, 1998).  

 

I Witt Shermans (2000) studie framkom sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av 

aidsvård samt hur fysisk och psykisk stress påverkade deras omvårdnadshandlingar. Det 

framkom att sjuksköterskorna uttryckte ett starkt engagemang till att vårda patienter med aids. 

Sjuksköterskorna delade öppet svårigheterna med att vårda patienter med aids, de fysiska och 

emotionella riskerna samt påfrestningarna som vårdandet innebar. Vidare framkom att, efter 

att sjuksköterskorna fått mer kunskap om överföringen av sjukdomen, insåg de 

skyddsutrustning endast behövdes vid utsättande för kroppsvätskor, inte vid tillfällig kontakt 

med hiv/aids patienter. Hälften av sjuksköterskorna uttryckte att de till en viss del kände 
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rädsla för att bli infekterad genom kontakt med patienter, fem sjuksköterskor var ganska rädd, 

och en var mycket rädd på grund av tidigare utsatthet av hiv. De sjuksköterskor som till viss 

del kände rädsla för smitta genom beröring fastställde att de hade en medvetenhet om den 

fysiska risk som aidsvården innebar, men att de inte var paralyserade av rädsla som många 

andra sjuksköterskor var. Alla sjuksköterskor hade erfarenhet av att känna utsatthet i arbetet 

huvudsakligen genom nålsticksskador, vilket orsakade en rädsla hos personalen. Det framkom 

att sjuksköterskorna trots sådana erfarenheter fortsatte att vara engagerade i vården av 

aidspatienter. I studien påvisades att fysisk stress relaterat till aidsvård orsakades av 

sjuksköterskornas sinnesstämning när de vårdade patienter med kopiösa diarréer eller 

rinnande sår och att detta var mycket svårt att hantera för personalen. Det framkom vidare att 

sjuksköterskorna uppgav att den största källan till emotionell stress var att se unga människor 

lida och dö samt att de var involverade i den extrema sorg och förlust som den aidssmittades 

familj drabbades av. Om sjuksköterskor bar på personliga förluster medförde detta att det var 

svårt för sjuksköterskan att ge stöd till patienters anhöriga i livets slutskede, även om 

sjuksköterskan hade lärt sig att hantera situationen på ett mer effektivt sätt än tidigare. Flera 

av sjuksköterskorna uttryckte svårigheter i att acceptera patienternas bakgrund, värderingar 

och sexuella läggning på grund av sjuksköterskornas egna värderingar. Sjuksköterskor ansåg 

trots detta att det var viktigt att acceptera patienten så som den var och sköt därmed sina 

personliga värderingar åt sidan, för respekt och omtanke för patienten. Många sjuksköterskor 

påtalade en känsla av frustration när patienterna äventyrade sin egen hälsa genom att förneka 

sjukdomen och fortsätta med deras högriskbeteende, eller var motsträviga till behandlingen. 

Enligt sjuksköterskorna påverkade deras yrkesroll som innebar att förebygga sjukdom och 

hjälpa patienter att tillfriskna från olika infektioner. Många av sjuksköterskorna uttryckte även 

vikten av att förstå en patientens beteende baserat på deras barndom och omständigheter i 

livet, eftersom många av patienterna levt ett under extrema förhållanden. Emotionell stress 

var också relaterat till sjuksköterskornas oförmåga att kunna etablera en relation med en 

patient, likväl som den smärta som uppkom efter att ha haft en nära relation med en aids 

patient som blir svårt sjuk eller dör. Sjuksköterskor uttryckte känslor av personlig smärta när 

de utförde smärtsamma handlingar till patienter som att ta blodprover. Sammanfattningsvis 

var sjuksköterskorna överens om att den emotionella stressen som aidsvården innebär kunde 

övervinnas genom att finna en mening i yrkesrollen. Copingstrategier som sjuksköterskorna 

använde sig av för att övervinna emotionell stress var att balansera det personliga livet och det 

professionella livet, frigöra smärta genom att tillåta sig själv att gråta och prata ut om känslor 
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med andra kollegor, ta en dag i taget samt kunna hantera krav och våga fråga om hjälp vid 

behov.    

 

I Hayters (1999) studie framkom att det var en signifikant nivå av utbrändhet hos 

specialistsjuksköterskor som arbetade med aidspatienter. Ett flertal av specialist-

sjuksköterskorna (66 %) värderade sin utbrändhet som antingen måttlig eller hög. Det 

framkom inte något samband mellan ålder, tid man arbetat inom aidsvården och utbrändhet. 

På frågan om emotionell utmattning värderade 44 procent av sjuksköterskorna sin emotionella 

utmattning som måttlig till hög, medan 27 procent värderade sin emotionella utmattning som 

hög. Nästan hälften (47 %) av sjuksköterskorna värderade sin personliga prestation som 

måttlig till låg och 20 procent värderade prestationen som låg. Det framkom att det nära 

involverandet som specialistsjuksköterskorna hade med aids- patienterna, patienters död, 

isolering, stigma och diskrimination, samt tillgängligheten till stöd och tillsyn var 

identifierade som signifikanta bidragande faktorer till stress och utbrändhet hos 

sjuksköterskorna. Paradoxalt framkom att det nära förhållandet till aids- patienterna var 

positiva aspekter i sjuksköterskornas arbete. Betydelsen av stöd och tillsyn från personalen 

underlättade för ett fortsatt nära, empatiskt och terapeutiskt förhållande, samt verkade 

förebyggande av stress i förhållande till aidspatienterna. Sjuksköterskorna påtalade att de var 

de enda professionella som var inblandade i den rutinmässiga vården runt aids- patienterna 

och att det var oundvikligt att inte bli involverade. Nära förhållande med patienterna spelade 

också en stor roll när det gällde att kunna bemöta frågor om döden, sorg och det faktum att 

patienterna skulle dö. I studien framkom att sorg och förlust visade sig ha ett samband med 

emotionell utmattning hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskans påverkan av patienternas död 

var en bidragande faktor till utbrändhet bland specialistsjuksköterskorna. Att ha ett nära 

förhållande med patienten är en faktor i att skapa känslor av förlust, speciellt förenat med den 

långa tidsperiod som man varit involverad med patienten. Att erkänna oundvikligheten av att 

patienten ska dö å ena sidan, och å andra sidan erkänna att man ofta måste bry sig om denna 

patientgrupp, och göra detta klart för sig själv att det kommer att innebära ett nära förhållande 

med mycket involverande är viktigt att veta redan från början enligt sjuksköterskorna. Vården 

har enligt Hayter (1999) förändrats till en mer patientcentrerad holistisk modell som fokuserar 

på människan som helhet. Som en generell trend i sjukvården och en potentiell orsak till den 

ökande stressen bland sjuksköterskor, ansågs de ökade kraven som ställdes på 

specialistsjuksköterskorna vara. Enligt Hayter (1999) verkade sjuksköterskornas kunskap om 

aids vara en viktig faktor, då kunskapbrist får en negativ effekt på omvårdanden. Vidare 
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framkom att stigmatisering och diskriminerande faktorer förekom i låg bland 

sjuksköterskorna och ett svagt, men ändå signifikant samband observerades med den 

emotionella utmattningsskalan. Sjuksköterskorna uppfattade stigmatisering från andra, även 

om det inte alltid var uppenbart och offentligt uttryckt. Detta framkallade emellertid en 

önskan att skydda patienterna från detta genom att specialistsjuksköterskorna agerade som 

försvarare.     
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4 DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

I denna litteraturstudie framkom att vårdpersonal och vårdstuderande överlag hade en hög 

kunskapsnivå om hiv/aids beträffande högriskgrupper, sjukdomsförlopp, överföringsmetoder, 

samt skyddsåtgärders betydelse. Bristande kunskap hos vårdpersonalen var ofta relaterat till 

bristande utbildning, fortbildning samt otillräcklig arbetserfarenhet. Kunskap spelade en 

avgörande roll hos vårdpersonal i vårdandet av patienten och dennes anhöriga, samt för att 

kunna skydda sig själv i den nära vården med patienten (Lohrmann, 2000; Mbanya, 2001; 

Flaskerud, 1988; Välimäki, 1998). Vidare framkom att yngre vårdpersonal oftast hade mer 

kunskaper om hiv/aids än vad äldre vårdpersonal hade, vilket var beroende på att äldre 

utbildades före hiv/aids epidemins början (Mbanya, 2001). Utbildning och kunskap ansågs 

vara nyckeln till att förbättra människors kunskaper och attityder (Välimäki, 1998). 

Vårdpersonalens och vårdstuderandes attityder till hiv/aids positiva patienter var mycket 

varierande. Attityder som rädsla, oro, osäkerhet, ovillighet att vårda, samt avsaknad av empati 

var vanligt förekommande attityder vid vård och bemötande av hiv/aids positiva patienter. 

(Lohrmann et al. 2000, (Röndahl et al. 2002; Mbanya et al. 2001; Lohrmann et al. 2000; 

Välimäki et al. 1998; Wissen & Siebers, 1993; Wissen & Woodman, 1994; Uwakwe, 2000; 

Plant & Foster, 1992; Ellis et al. 1990; McCann & Sharkey, 1998).  Även olika fördomar som 

att hiv/aids positiva fått vad de förtjänat och att homosexuella personer oftare är bärare av 

hiv/aids än heterosexuella personer, förekom hos vårdpersonal och vårdstuderande (Mbanya 

et al, 2001; Välimäki et al 1998). Överlag kände inte vårdpersonal och studerande sig illa till 

mods vid vårdandet av homosexuella personer med aids, med det fanns även en del 

vårdpersonal och studerande som kände sig illa till mods vid vårdandet av denna patientgrupp 

(Lohrmann et al. 2000; Röndahl et al. 2002; Lohrmann et al. 2000; Välimäki et al. 1998; 

Wissen & Siebers, 1993; Wissen & Woodman, 1994; Uwakwe, 2000; Plant & Foster, 1992; 

Ellis et al. 1990; McCann & Sharkey, 1998). Vidare framkom att kunskapsnivån hos 

vårdpersonal och vårdstuderande hade inverkan på attityderna, högre kunskapsnivå medförde 

positivare attityder och bemötanden hos vårdpersonal och studerande (Herlitz, 2000; Mbanya, 

2001; Välimäki et al. 1998; Wissen & Woodman, 1994; Plant & Foster, 1992; McCann & 

Sharkey, 1998; Muinonen et al. 2002).  

 

Barriärer som identifierades av vårdpersonal och som påverkade vårdkvaliteten för människor 

med hiv/aids var ovilligheten att ge vård till människor kända att vara hiv- infekterade. Många 
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människor med hiv/aids har blivit stigmatiserade av samhället, och därför i större grad utsatt 

av vårdpersonal att vara homosexuella. Andra barriärer som framkom var att människor som 

befann sig i riskzon för att få hiv/aids, och de människor som redan smittats hade en 

begränsad tillgång till hälso- och sjukvård på grund av sociala och ekonomiska faktorer 

(Robinson, 1998). Barriärer till vård är med andra ord något som blockerar kommunikationen 

och förhållningssättet i patientrelationer (Robinson, 1998; Randell & Donald, 1997). Det 

framkom vidare att vård av aidssjuka patienter var en bidragande orsak till stress och 

utbrändhet hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal, vilket påverkade 

omvårdnadshandlingarna negativt (Robinson, 1998; Witt Sherman, 2000; Hayter, 1999).  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten som framkommit i denna studie belyser väl litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Vid jämförelse mellan allmänhetens och vårdpersonals kunskap och attityder 

framkom att allmänhetens kunskap om hivsjukdomen är relativt låg och att missuppfattningar 

var vanligt förekommande (Herlitz, 2000; Serlo & Aavarinne, 1999). Vårdpersonals kunskap 

om hiv var däremot goda beträffande både högriskgrupper, sjukdomsförlopp, 

överföringsmetoder samt skyddsåtgärder (Mbanya, 2001; Flaskerud, 1988) Även om 

kunskapen var god, rådde missuppfattningar om överföringsmetoder hos både vårdpersonal 

och allmänheten, vilket var vanligast förekommande bland lågutbildade personer (Herlitz, 

2000; Serlo & Aavarinne, 1999; Mbanya, 2001; Flaskerud, 1988). Beträffande attityder 

förekom både rädsla, oro, osympati samt osäkerhet hos allmänheten, vilket även var vanligt 

förekommande attityder hos vårdpersonal. Även kunskap om hiv hade stor inverkan på 

attityderna hos både allmänheten och vårdpersonalen (Herlitz, 2000; Mbanya, 2001; Välimäki 

et al. 1998; Wissen & Woodman 1994; Plant & Foster, 1992; McCann & Sharkey, 1998; 

Muinonen et al. 2002). Uppsatsförfattarna håller med om det faktum att kunskapen har en stor 

inverkan på attityderna hos vårdpersonalen. Därför är det viktigt att personal som arbetar 

inom vården har kunskaper om hiv/aids för att undvika att patientvården påverkas negativt. 

Förutfattade meningar och felaktigt bemötande leder till att relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta kan i sin tur leda till att patienterna 

anmäler vårdpersonalen. 

 

I många studier framkom att vårdpersonal och vårdstuderande hade goda kunskaper om 

hiv/aids gällande högriskgrupper, smittspridning, sjukdomsförlopp samt skyddsåtgärder 

(Lohrmann, 2000; Mbanya, 2001; Flaskerud, 1988; Uwakwes, 2000; Välimäki et al. 1998).  
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I Plant & Fosters (1992) studie framkom däremot att sjuksköterskorna var oroliga över sina 

bristande kunskaper om hiv/aids, och orsaken till detta ansågs vara bristande yrkesträning. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna i Plant & Fosters (1992) studie inte kunde vårda människor 

med hiv/aids på ett effektivt sätt. Det är beklagande att sjuksköterskor inte får tillräcklig 

utbildning för att kunna vårda hiv/aids patienter, vilket resulterar i att patienter blir lidande i 

onödan och inte får den vård och omsorg de behöver. Att få en god och trygg omvårdnad är 

speciellt viktigt för aidspatienterna vid livets slutskede. Därför borde det satsas mer på 

fortbildning inom hiv/aids vården. I Mbanya och medarbetares studie (2001) framkom att 

några av deltagarna trodde aids var häxkraft, samt att det var något som gick i arv från 

föräldrar till barn. Flaskerud (1988) kom fram till att sjuksköterskor ansåg det viktigt med 

information för att vårda patienten och dennes anhöriga på ett bra sätt, medan Mbanya (2001) 

påtalade vårdpersonals behov av information för att förhindra hiv/aids- spridningen. 

Uppsatsförfattarna håller helt med Flaskerud (1988) om att information om hiv/aids är av stor 

vikt för att kunna vårda patienter och anhöriga på ett tillfredställande sätt. Detta påtalas även 

flertalet gånger i denna studie, då kunskap ofta ses som nyckeln till en god vård. Vårdpersonal 

och vårdstuderande var medvetna om betydelsen av skyddsåtgärder. Däremot var det inte all 

vårdpersonal som använde skyddande klädsel eller regelbundet bar handskar vid hanterandet 

av olika kroppsvätskor. Överlag användes dock skyddande klädsel och handskar vid varje 

tillfälle då det fanns en underliggande riskaktivitet i vården av hiv/aids patienter (Wissen & 

Siebers, 1993; Wissen & Woodman, 1994; Plant & Foster, 1992; Mbanya, 2001; Uwakwes, 

2000 & Lohrmann, 2000), men i Uwakwes studie (2000) framkom att majoriteten vidtog 

samma försiktighetsåtgärder till alla patienter oavsett om de var hiv- infekterade eller inte. 

Uppsatsförfattarna ser det som positivt att vårdpersonal är medvetna om betydelsen och 

överlag använder skyddsåtgärder, då alltid risken finns att smittad. Skyddsåtgärder borde 

därför vara ett måste vid riskfyllda aktiviteter, för att när en person väl blivit smittad finns 

ingen chans att bli frisk igen. Det framkom i uppsatsförfattarnas studie att kunskap hade 

betydelse för attityderna. Det framkom bland annat i Uwakwes (2000) studie, då 

sjuksköterskornas attityder förbättrats efter utbildningskursen, till skillnad från Mbanya 

(2001) som påstod att kunskapen överlag inte har någon påverkan på attityderna.  

 

Beträffande vårdpersonalens och vårdstuderandes attityder och bemötande till hiv/aids 

positiva patienter, var attityderna varierande. I Mbanya och medarbetares (2001) studie 

framkom att äldre sjuksköterskor hade positiva attityder mot hiv/aids än underhållspersonal 

som hade negativa attityder mot hiv/aids. En del av de negativa attityderna som framkom hos 
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vårdpersonal och vårdstuderande i artiklarna, var rädsla, oro, osäkerhet, ovillighet att vårda 

hiv/aids patienter samt att de kände sig illa till mods när de vårdande hiv/aids patienter, 

oavsett om de tillhörde högriskgrupp eller inte ( Röndahl et al. 2002; Mbanya et.al, 2001; 

Lohrmann et.al, 2000; Välimäki et.al, 1998; Wissen & Woodman 1994; Wissen & Siebers 

1993; Uwakwe, 2000; Plant & Foster, 1992; Ellis et al. 1990; McCann & Sharkey, 1998). 

Författarna till denna studie kan se ett klart samband till varför äldre sjuksköterskor har 

positivare attityder till hiv/aids patienter än underhållsarbetare som inte arbetar i den direkta 

patientvården. Detta anser uppsatsförfattarna ha att göra med antalet yrkesverksamma år. 

Vårdpersonal som arbetat länge och hunnit skaffat sig kunskaper och erfarenheter från 

hiv/aids patienter ser troligtvis på dessa patienter med en annan människosyn, vid jämförelse 

med de som har kortare yrkeserfarenhet samt inte arbetare i den direkta patientvården. I 

Mbanyas (2001) studie framkom dessutom att ett fåtal deltagare ansåg att hiv/aids patienter 

var värda sitt öde. Majoriteten av vårdpersonal i artiklarna skulle dock fortsätta att ge vård 

och omvårdnad till hiv- positiva patienter. Det är frustrerande att vårdpersonal överhuvudtaget 

kan tycka att personer med hiv/aids är värda sitt öde, då de själva valt att arbeta inom sådant 

yrke där en god människosyn och närhet med människor är en förutsättning. Vårdpersonal 

som inte kan fullfölja de författningar som finns om vård på lika villkor för alla människor, 

borde inte arbeta inom vården och specie llt inte med hiv och aidssjuka patienter som förtjänar 

att få ett värdigt slut i livet.  

 

Röndahl och medarbetare (2002) fann att majoriteten av vårdpersonalen och vårdstuderande 

uttalade empatiska attityder till hiv-positiva homosexuella personer. Lohrmann och 

medarbetares (2000) fann också att majoriteten av studenterna inte kände sig illa till mods, 

trots patienternas sexuella läggning. I Välimäki och medarbetares (1998) studie belystes dock 

homofobi och att vårdpersonal uttryckte stora homofobiska attityder mot aids och 

homosexualitet, medan flertalet vårdpersonal i Wissen & Woodmans (1994) studie föredrog 

att vårda homosexuella män, framför intravenösa drogmissbrukare. Ellis & Stubbs (1990) 

fann dock en stark negativitet hos vårdpersonalen mot individer som utgjorde en minoritet, 

sexuellt överbelägna, samt de som tillhörde någon högriskgrupp för att få hiv/aids. Deltagarna 

hade extremt negativa attityder mot homosexuella, bisexuella, drogmissbrukare, aids-

smittade, samt mot prostituerade. Sammanfattningsvis framkom i Ellis & Stubbs, 1990; 

Lohrmann et.al, 2000; Välimäki et.al, 1998; Mbanya et.al, 2001; Wissen & Woodman, 1994 

studier att desto större fördomarna var mot högriskgrupperna, desto större var okunnigheten 

om hiv/aids. Uppsatsförfattarna är av den åsikten att homosexuella personer inte borde bli 
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utpekade att vara smittade av hiv/aids och sprida smittan i större utsträckning än 

heterosexuella, när vetenskaplig forskning visat att heterosexuella står för den största 

smittspridningen av hiv-viruset. Denna förutfattade mening tror uppsatsförfattarna skulle 

kunna försvinna genom ökade kunskaper om hiv/aids i samhället och inom vårdsektorn.  

Alla människor har fått ett liv att leva och har ett ansvar över sitt liv. Oavsett om livet blir 

lyckat eller misslyckat, borde alla ha samma rätt att bli behandlade med respekt för den man 

är som person och inte för de misstag som begåtts.  

 

Robinson (1998) har funnit barriärer till att vårda människor med hiv/aids. De barriärerna var 

ovillighet att vårda, stigmatisering av hiv/aids positiva patienter, samt att människor som 

befinner sig i riskzon för att få hiv och de som redan är smittade har begränsad tillgång till 

hälso- och sjukvård. Randell & Ronald (1997) har också funnit barriärer till hiv/aids patienter, 

men då kommunikativa barriärer, som påverkar kommunikationen negativt i patientrelationen. 

Uys (2002) har funnit ekonomiska barriärer i vårdandet av patienten. Medan problemet för 

sjuksköterskorna i Irwin (1998) studie bestod av otillräcklig yrkeserfarenhet och därmed 

bristande kunskaper för att kunna ge en effektiv vård till hiv/aids patienter. Uppsatsförfattarna 

anser att vårdpersonalen måste vara medvetna om att det finns olika barriärer som kan 

påverka omvårdnadshandlingarna till hiv/aids patienter på ett negativt sätt och inverka i 

patientrelationen. Medveten personal kan handla på ett professionellt sätt och inte låta 

barriärerna styra över personalens handlingar, utan sätta patienten och dennes behov i fokus. 

Både Robinson (1998) & Hayter (1999) har funnit stress och utbrändhet hos sjuksköterskor 

relaterat till vård av aidssjuka patienter, vilket även Witt Sherman (2000) har funnit i sin 

studie. Orsaker till utbrändhet hos vårdpersonal enligt Robinson (1998) var att den 

övervägande delen av patienterna som vårdades var unga människor med dålig prognos samt 

rädsla för döden förekom hos personalen. Hayter (1999) fann också ett samband mellan sorg 

och förlust och emotionell utmattning hos sjuksköterskorna. Patienters död var därmed en 

orsak till utbrändhet. I Witt Shermans (2000) studie framkom förutom svårigheter med unga 

människors död, även svårigheter med att stöda och trösta familjer efter patientens död. 

Robinson (1998) fann även positiva aspekter av vårdandet av hiv/aids- patienter som 

intellektuell stimulation och tillfredställelse för vårdgivaren. Uppsatsförfattarna tycker det är 

beundransvärt att en del människor varje dag orkar arbeta med svårt aidssjuka personer på 

hiv/aidsavdelningar, varav många patienter är yngre. Det är inte förvånande att persona len blir 

emotionellt utmattade och utbrända när de ofta får ta hand om anhöriga vars barn blivit offer 

för aidsepidemin och går bort i unga år. För att som vårdpersonal klara av att arbeta under 
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dessa förhållanden, tror uppsatsförfattarna att stöd från arbetskollegor samt handledning blir 

otroligt viktigt, så att vårdpersonalen får chans att bearbeta sina egna känslor.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna har insett att frågeställningarna i studien var för omfattande och 

opreciserade och därmed behövts begränsas till endast sjuksköterskors kunskaper och 

attityder, istället för att belysa all vårdpersonals kunskaper och attityder. Studiens 

frågeställningar var även för lika varandra, vilket skapade svårigheter att identifiera resultatet 

under respektive frågeställning. Frågeställning ett, hade kunnat delas upp i två 

frågeställningar, en som belyste kunskap och en som belyste attityder. Då hade inte 

frågeställningen om hur vårdpersonals omvårdnadshandlingar påverkar vården till hiv/aids 

patienter, behövts ingå i denna studie.  

 

Sökorden som användes gav ett omfattande resultat. Vid många sökningar framkom ett högt 

antal träffar, vilket hade kunnat minskas genom att begränsa sökorden bättre och använda 

andra sökord och sökordskombinationer. Uppsatsförfattarna skulle vidare ha ägnat mer tid åt 

att läsa igenom artiklarnas innehåll och fått en bättre förståelse för dess innehåll, för att 

undvika artiklar som inte fullständigt svarade på studiens syfte och frågeställningar. På grund 

av att artiklarna var skrivna på engelska, kan det finnas en viss risk för feltolkningar. Det 

förekom även en del dubbletter av artiklar, vilket hade kunnat förhindras genom noggrannare 

genomgång av artiklarna. Uppsatsförfattarna är väl medvetna om riskerna att välja ut enstaka 

artiklar från tidigare årtal ur senare tidsintervall, då inte alla artiklar framkommer från tidigare 

årtal. Detta medför att andra värdefulla artiklar, som belyser ämnet vårdpersonals kunskaper 

och attityder, hade kunna hittats och ingått i denna studie. 

 

Granskningsmallarna som använts för att bedöma och säkerställa artiklarnas kvalité, var ett 

viktigt instrument för att få fram artiklar av god kvalitet. Uppsatsförfattarna anser att en 

strategisk poängsättning använts för att kunna dela in artiklarna i olika kvalitetsnivåer på ett 

adekvat sätt. Det vetenskapliga värdet av artiklarna är högt, då ingen artikel som 

kvalitetsbedömts har kvalitetsnivå III. Reliabiliteten i studien kan även bedömas som hög 

genom att flertalet artiklar kommer fram till likvärdiga slutsatser. Signifikansnivåerna (P-

värde) redovisades inte alltid i artiklarna och därmed uppstod svårigheter för 

uppsatsförfattarna att uttala sig om vilken riktning svaren pekar åt.  
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4.4   Slutsats 

Resultatet visade att kunskap spelade en avgörande roll i vårdpersonalens attityder och 

handlanden, desto höge kunskapsnivå desto bättre attityder och handlanden hade personalen 

gentemot hiv/aids- patienterna. Det var vanligt förekommande att vårdpersonal var rädda, 

oroliga, ovilligt inställda till att vårda samt hade förutfattade meningar till denna patientgrupp 

och att detta påverkade deras omvårdnadshandlingar. Uppsatsförfattarna är av den åsikten att 

alla patienter borde bli behandlade lika inom vården oavsett om de är hivsmittade eller inte. 

Det är därför viktigt att vara medveten om att förutfattade meningar och attityder till hiv/aids- 

positiva patienter förekommer, vilket också kan påverka vårdpersonals 

omvårdnadshandlingar. Genom kunskap om hiv/aids kan en attitydförändring hos 

vårdpersonal leda till att rädsla för och obehag av att vårda dessa patienter försvinner. Därmed 

minskas risken för att hiv/aids patienter utsätts för stigmatisering. 

 

4.5   Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna litteraturstudies resultat, som beskriver vårdpersonalens kunskaper och attityder 

samt bemötanden till hiv/aids positiva patienter, anses det finnas ett behov av vidare 

forskning, som belyser vårdpersonalens attityder och bemötande ur hiv/aids patienters 

perspektiv. Detta för att få kännedom om hur denna patientgrupp upplever omvårdnaden i sin 

helhet, som är av stort kliniskt värde för att som vårdpersonal kunna ge en så god vård som 

möjligt till vårdtagaren. Det vore även önskvärt med mer forskning nationellt om 

vårdpersonals kunskaper och attityder, samt hur omvårdnaden påverkas, då detta förefaller 

vara bristfällig forskning i Sverige. 
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Bilaga 1. 

 

Protokoll för kvalitetsbedöming av artiklar med kvantitativ och kvalitativ metod 

 

1. Finns ett syfte med studien?            JA  NEJ  

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?           JA  NEJ  

 

3. Är designen lämplig utifrån syftet?           JA  NEJ  

 

4. Har relevanta sökord angivits?   JA  NEJ  

5. Finns relevanta inklusionskriterier?   JA  NEJ  

6. Finns relevanta exklusionskriterier?   JA  NEJ  

 

7. Vilken urvalsmetod användes? 

Randomiserat urval                          

Stratifierat urval    

Kvoturval     

Klusterurval    

Konsekutivt  urval    

Urvalet är ej beskrivet    

 

8. Är undersökningsgruppen representiv?  JA  NEJ  

9. Är artikeln publicerad tidigare än år 1997?  JA  NEJ  

10. Är kontexten (sammanhanget) tydligt angiven?   JA  NEJ  

11. Är antalet som inkluderades i undersökningen angivet? JA  NEJ  

12. Är referenshanteringen korrekt?   JA  NEJ  

 

Mätmetoder 

13. Är mätmetoder korrekt beskrivna?  JA  NEJ  

14. Var reliabiliteten beräknad?            JA  NEJ  

15. Var validiteten diskuterad?            JA  NEJ  
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Analys 

16. Är borttfallet mindre än 30%?   JA  NEJ  

17. Finns en bortfallsanalys?   JA  NEJ

           

Värdering 

18. Kan resultaten generaliseras till annan population?     JA  NEJ     

19. Framkommer klinisk relevans i artikeln  JA  NEJ  

20. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  JA  NEJ  

 

Antal poäng…………. 
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Bilaga 2 

 

Checklista för kvalitetsbedömning av Reviews (litteraturstudier) 

 

1.  Finns ett syfte med studien?            JA  NEJ  

2. Har sökningen i databaser angivits?  JA  NEJ  

3. Har relevanta sökord angivits?   JA  NEJ  

4. Finns relevanta inklusionskriterier?   JA  NEJ  

5. Finns relevanta exklusionskriterier?   JA  NEJ  

6. Hur många artiklar togs med?____   JA  NEJ  

7. Hur många artiklar valdes bort?____Redovisas dessa? JA  NEJ  

8. Besvarar resultatet syftet?   JA  NEJ  

9.Gjordes en metaanalys?   JA  NEJ  

10. Drar författaren slutsatser av resultatet?  JA  NEJ  

11.Kan resultaten ha klinisk betydelse?  JA  NEJ  

12. Ska denna litteraturstudie inkluderas?  JA  NEJ  

 

Antal poäng…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


