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Sammanfattning  
 
Bakgrund: HIV är förkortning på humant immunbrist virus som vid fortskridning av 
sjukdomsförloppet benämns AIDS. HIV smittas via blod, samlag, organtransplantation och 
vid födsel om modern är HIV positiv. HIV/AIDS är ett globalt problem och personer med 
HIV/AIDS behöver omfattande omvårdnad. Personer med HIV/AIDS blir ofta utpekade av 
samhället och omvårdnaden kan bestå av att tillgodose såväl fysiska som psykiska behov. 
Sjuksköterskan har en skyldighet att arbeta utifrån den etiska koden, personcentrerat och 
enligt omvårdnadens värdegrund. Detta innebär att alla människor ska bli behandlade rättvist 
och med respekt för att i högsta möjliga mån främja hälsa och lindra lidande.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters inställning till att vårda 
personer med HIV. 
Metod: En integrerad litteraturstudie med kvalitativ ansats som inkluderat kvalitativa och 
kvantitativa artiklar.  
Resultat: Resultatet baserades på 3 kvalitativa och 11 kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen 
genererade i fem kategorier som i sin tur skapade två huvudfynd: Inställning till att vårda 
med kategorierna: Vilja att vårda, & Fördomar och Faktorer som påverkar inställningen till 
att vårda med kategorierna: Kunskap & erfarenhet, Rädsla, & Empati. Resultatet visade att 
majoriteten av studenterna hade en positiv inställning, en vilja att vårda och visade empati för 
personer med HIV/AIDS. Hos en del av sjuksköterskestudenterna rådde det en ovilja att 
vårda som i sin tur kunde kopplas till rädsla, okunskap och fördomar. Studenter med större 
kunskap hade en större vilja att vårda personer med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna 
uttryckte ett behov av mer utbildning om omvårdnad för personer med HIV/AIDS. 
Slutsats: Sjuksköterskestudenter har generellt en positiv inställning till och en vilja att vårda 
personer med HIV/AIDS. Ändock finns det rädsla och en ovilja att vårda hos en del av 
sjuksköterskestudenterna. Sjuksköterskestudenterna önskar mer utbildning och kunskap om 
omvårdnad för personer med HIV/AIDS.   
 
Nyckelord: attityd, hiv, humant immunbrist virus, inställning, omvårdnad, 

sjuksköterskestudenter
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Inledning 

Enligt World Health Organization (WHO, 2016) rapporterades det 2015 att 36,7 miljoner 

personer i världen lever med humant immunbrist virus [HIV]. HIV är idag ett globalt 

folkhälsoproblem. I mitten av 2016 hade 18,2 miljoner mottagit behandling mot HIV. Det 

globala målet för 2030 är att alla med HIV ska få behandling (ibid.). 

 

Flera tidigare studier har undersökt attityder till personer med HIV bland 

sjuksköterskestudenter (Brown et al., 2006; Pickles et al., 2017; Suominen et al., 2009). 

Enligt en studie utförd i Australien på sjuksköterskestudenter visades det att kunskapen om 

smittningsväg för HIV/AIDS var låg. Den låga kunskapen resulterade i fördomar kring att 

personer med HIV/AIDS var antingen prostituerade, droganvändare eller dåliga personer. 

Dessa fördomar var förankrade i kultur och tro. En del av studenterna var villiga att ta till sig 

kunskap och skapa en ny uppfattning och en del av studenterna ansåg att det var svårt att se 

förbi personliga grundläggande värderingar i sin profession (Pickles, King & Lacey 2017). 

Många av sjuksköterskestudenterna förmodade att HIV/AIDS enbart var sexuellt överförbart. 

Slutsatsen som drogs hos dessa studenterna var att alla personer med HIV/AIDS var 

promiskuösa. Kunskap om HIV/AIDS smittningsvägar öppnade upp för en större vilja att 

utföra omvårdnad till personer med HIV/AIDS (Brown et al., 2006). Inställningen hos 

sjuksköterskestudenter från Finland, Estland och Litauen visades vara generellt lika mellan 

länderna (Suominen et al., 2009) men faktorer som erfarenhet hade en positiv inverkan på 

inställningen. De studenter som hade barn hade en negativ inverkan på inställningen, dock är 

forskning som fokuserar på sjuksköterskestudenters inställning till att vårda personer med 

HIV begränsad (ibid). 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar och intention i sitt yrke att forma en vårdrelation till patienten 

där bedömning av behov av vård, lidande och hälsa ska ske för att skapa en upplevelse av 

trygghet (Watson, 2002). Genom att sammanställa den begränsade mängd forskning som 

finns inom området kan en djupare förståelse fås om sjuksköterskestudenters inställning till 

vård av personer med HIV. En sådan sammanställning kan bidra med kunskap att användas 

för att identifiera svårigheter och förbättra omvårdnaden av personer med HIV.	 
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Bakgrund 

HIV och AIDS 

Humant immunbristvirus bryter ner kroppens T-lymfocyter som är en stor del av vårt 

immunförsvar. Konsekvensen av detta är att kroppen blir utsatt för många allvarliga 

sjukdomar. Viruset finns i alla kroppsvätskor såsom saliv, urin, och blod. Viruset överförs via 

blod, samlag, från mamma till barn vid graviditet och födsel samt organ och 

vävnadstransplantation. Viruset överförs inte via sociala kontakter och det förekommer sällan 

att viruset överförts vid stickskador. AIDS står för acquired immunodeficiency som på 

svenska översätts till förvärvat immunbristsyndrom. AIDS är ingen sjukdom utan är en 

beteckning på en HIV-infektion som har fått allvarliga kliniska konsekvenser (Andreassen, 

Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). 

 

Omvårdnad av patienter med HIV 

Att bli diagnostiserad med HIV kan vara traumatiskt skriver Andreassen et al. (2011). Att bli 

utpekad av samhället är en vanligt förekommande företeelse. Ångest, avståndstagande, 

upplevelse av att vara oren, depression och känsla av isolering är vanligt förkommande hos 

nydiagnostiserade personer med HIV. Som sjuksköterska är det av essens att stötta patienter  

till att leva ett normalt liv till högsta möjliga mån. Information och samtal om den rådande 

livssituationen bör ges över längre tid i rätt mängd, på rätt tid samt individanpassat. Personen 

med HIV kan behöva hjälp och stöttning med att tillgodose grundläggande behov, i vilken 

utsträckning beror på hur allvarliga konsekvenser HIV-smittan förorsakat. Personer med HIV 

har vanligtvis nedsatt aptit och behovet av symtomlindrande behandling är stort (ibid.). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2017) har utfärdat en kompetensbeskrivning som lyder 

att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra detta genom personcentrerad vård. Sjuksköterskan 

ska också kunna i dialog med patient ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling samt också ha förmåga att kommunicera med patienter på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (ibid). 
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Skyldighet som sjuksköterska 

Sjuksköterskan är skyldig att följa Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30): 1§ där målet med 

hälso-och sjukvården är att ge en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ge respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans 

värdighet (ibid). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening övers., 2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden som är: Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa där hon ska uppvisa professionella 

värden som innefattar respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. ICN:s etiska 

kod innebär också att sjuksköterskan aktivt ska medverka till att utveckla och upprätthålla 

omvårdnadens värdegrund (ibid.). 

. 

Omvårdnadens värdegrund 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a) innebär omvårdnadens värdegrund att 

frambringa ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga omvårdnadsarbetet genom att skapa 

ett dokument som utgör en gemensam etisk plattform för dagens sjuksköterskor. Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2016a) menar att tanken med värdegrunden är att den ska ge 

sjuksköterskan vägledning i mötet med personer som är i behov av vård, i samtal om etiska 

ställningstaganden och uppmuntra till reflektion. Föreningen menar att en reflektion över det 

etiska förhållningssättet i relation till patienter och närstående handlar om att utmana sin egen 

värdegrund. Genom en sådan reflektion kan man utveckla, fördjupa och tänka om i 

förhållande till sina tidigare värderingar (ibid). 

 

Centrala värden för omvårdnad 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening(2016a) utmärks de centrala värdena för omvårdnad av: 

respekt för det sårbara, respekt för värdighet, respekt för integritet och respekt för 

självbestämmande/autonomi. Respekt för sårbarhet av att människan är känslig och mottaglig 

innebär att människan är skör, ömtålig och i risk för lidande. Vårdaren ska göra det bästa den 

kan för att värna om människans sårbarhet. Respekt för värdighet innebär att alla människor 

har olika typer av värdighet, men att vara bara människa är en värdighet i sig. Varje människa 

har rätt att forma sitt eget liv och få bekräftelse för den unika person som människan är. I 

praktiken handlar detta om att inneha viljan att respektera människans värdighet genom att 
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oavsett yttre omständigheter bemöta en person med full respekt för dennes värde och att 

skapa ett meningsfullt liv på dennes egna villkor, så länge den inte kränker andra. Integritet 

innebär att varje människa har ett egenvärde som person. Det som utmärker integriteten till 

skillnad från värdighet är att den inte upphör för att man själv inte förmår att hävda den, utan 

att alla människor har integritet oavsett intellektuell kapacitet eller fysiskt tillstånd. Det 

innebär att när människan hamnar i behov av vård, blir denne beroende av vårdarna där den 

som vårdar har skyldighet att bevara människans integritet även om denne inte har förmåga 

att själv bestämma det (ibid.). 

 

Inställning och Attityd 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket (2015) är innebörden av ordet 

attityd en inställning till något. Uttrycket attityd är enligt Karlsson (2007) ett begrepp som har 

innebörden: “tankemässigt och känslomässigt placera människor, händelser och föremål 

någonstans på en värderingsskala” (s.628). Värderingsskala inom attityd menar en skala som 

har bra, dålig, positiv eller negativ som sina extremer. Det kan enkelt förklaras genom att i 

vårt tänkande utgörs attityder av tre saker: benämningar sätts på objekt, en värdering på 

objekten sätts och att det är kunskaper som styrker värderingen (ibid). Den engelska termen 

Attitude of Health Personell definieras på svenska enligt MeSH (2017) till: Inställning hos 

hälso- och sjukvårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem. Den här studien har  

som avsikt att använda uttrycket inställning som synonym till begreppet attityd då begreppen 

har identisk betydelse.  

 

Teoretisk referensram  

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård frånskiljer sig begreppet patientcentrerad vård där man objektifierar och 

minskar personen till enbart mottagare av sjukvård menar (Ekman et al., 2011). Begreppet 

personcentrerad vård belyser vikten av att personen ses som en människa med vilja, känslor 

och behov (ibid.). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) kan personcentrerad vård 

beskrivas som den vård som strävar efter att synliggöra hela personen där andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov prioriteras i lika stor utsträckning som de 

medicinska och fysiska behoven. Vidare beskriver SSF(2016b) att den personcentrerade 

vården innebär att respektera och bekräfta upplevelser hos den enskilde personen, samt 

upplevelsen av den enskildes sjukdom. Sjuksköterskans syfte med den personcentrerade 
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vården är att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder just för den enskilde 

individen. Enligt Ekman et al., (2011) ska sjuksköterskan ge personen möjlighet i form av en 

sjukdomsberättelse bygga ett partnerskap för samarbete, jämställdhet och kompetens som 

uppmuntrar personen att aktivt delta att hitta lösningar på individens problem. SSF (2016b) 

skildrar huvudpunkter i personcentrerad vård: Språket i personcentrerad vård, omvårdnad i 

personcentrerad vård, och personcentrerad vård i sjuksköterskeprofessionen.  

 

Språket i personcentrerad vård  

Svensk sjuksköterskeförening (2016b) beskriver att språket är en bidragande faktor till att 

konstituera den verklighet vi upplever. Det vill säga, att genom det vi säger kan uppfattas 

som att sätta “etikett” på något eller någon och kan enkelt upplevas i negativ bemärkelse 

(ibid.). Den personcentrerade vården innebär ett lärande från båda parter genom 

kommunikation. Att skapa en gemensam förståelse av sjukdomsupplevelsen genom att lyssna 

och berätta i syfte att ge både den professionella och personen i fråga en bra grund för 

planering av vård och behandling (Ekman et al., 2011).  

 

Omvårdnad i personcentrerad vård 

Utifrån det personcentrerade synsättet skapas till en viss del människors identitet i mötet med 

andra, det innebär att det är viktigt som sjuksköterska att reflektera över omvårdnadens “hur” 

och “var” (SSF, 2016b). Det vill säga att vad sjuksköterskor gör och hur dom gör det har en 

avgörande betydelse för om omvårdnaden blir personcentrerad. För att ge personen bästa 

förutsättningar för att göra omvårdnaden personcentrerad ska man låta individen göra 

evidensbaserade val i relation till sin hälsa samt inte moralisera kring personens val (ibid.). 

Ekman et al. (2011) menar att det personcentrade tillvägagångssättet går ut på att sätta 

personens uppfattningar om dennes livssituation och tillstånd i centrum. Patientberättelsen är 

den sjuka personens personliga upplevelse om hur sjukdomen har för inverkan på dennes liv 

och är utgångspunkten för ett partnerskap i vården.  

 

Personcentrerad vård i sjuksköterskeprofessionen  

Den personcentrerade vården för sjuksköterskan innebär att hon sätter personen i behov av 

vård i centrum framför sjukdomen, att man ser på personen på ett värdefullt sätt. 

Sjuksköterskan ska öppna för möjligheten att personen ska få leva det liv denne vill leva, det 
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sätter också krav på sjuksköterskan att inneha god kunskap om personens sjukdom, 

värderingar och behov. Personcentrerad vård kan relateras till sjuksköterskestudenters 

inställning till att vårda personer med HIV på grund av de skyldigheter de bör ha enligt den 

personcentrerade vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b; Ekman et al., 2011).  

 

Utmaningar i personcentrerad vård 

Enligt Ekman et al. (2011) är vårdpersonal till stor del idag positiva till utövandet av 

personcentrerad vård. Den stora utmaningen för dagens hälso- och sjukvård är inte att 

övertyga personalen att praktisera personcentrerad vård. Svårigheterna som existerar är att 

personal upplever tidspress både gällande samtal med personen och att dokumentera detta. 

Prioriteringen idag är att uppmärksamma och dokumentera de medicinska behoven vilket 

resulterar i att den personcentrerade vården kan åsidosättas. Slutsatsen dras då att vårdgivare 

idag erkänner personcentrerad vård som en viktig del i vårdandet men anser inte det 

tillräckligt viktigt att sätta personen före sjukdomen. Dagens hälso- och sjukvård måste 

upprätta rutiner som främjar, integrerar och skyddar den personcentrerade vården i daglig 

praxis (ibid.).  

 

 

Sjuksköterskeutbildning 

Sjuksköterskeutbildningen är i behov av en global standardisering menar WHO (2009) då 

sjuksköterskeutbildningen ser olika ut runt om i världen. I många länder krävs det enbart 

utbildning på gymnasienivå för att verka som sjuksköterska, i andra länder är det krav på 

högskole- och universitetsutbildning. Den första universitetsutbildningen för sjuksköterskor 

grundades i Nya Zeeland och har sedermera spridit sig till övriga delar av världen och 

slutligen till några länder av västvärlden och i Europa. Dock skiljer sig definitionen av 

universitetsutbildningen åt och programmets längd varierar mellan 2 till 5 år. En global 

standardisering av den grundläggande sjuksköterskeutbildningen är av vikt för att uppnå den 

högsta möjliga utbildningsnivån för sjuksköterskan för att förenkla strävandet av de globala 

målen samt möjligheten att rekrytera globalt (ibid.).  



 

 
 

7

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters inställning till att vårda personer 

med HIV. 

Metod 

Design 

För att kunna svara på studiens syfte har en integrerad litteraturstudie använts, där både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier kan inkluderas. Den integrerade metoden 

kan användas vid litteraturstudier för att ge en större förståelse för ämnet i fråga. Studien har 

haft som syfte att arbeta efter kvalitativ ansats då detta är förenligt med en integrerad 

litteraturstudie (Whittemore & Knalf, 2005). Kvalitativ ansats innebär att forskningen bygger 

på ett successivt framväxande där fenomenet upptäcks och tydliggörs (Olsson & Sörensen 

2011).  

 

 

Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier för den här studien var att artiklarna ska ha varit publicerade mellan åren 

2000 - 2017. Detta för att resultatet skulle bli så relevant som möjligt i nutid. Artiklarna ska 

ha varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och antingen vara på engelska eller svenska. 

Studien har avsett att studera artiklar om HIV. För att inte riskera att relevant information 

uteblir har även artiklar som handlar om både HIV och AIDS inkluderats. De valda artiklarna 

har varit peer-reviewed och Olsson och Sörensen (2011) beskriver att vetenskapliga artiklar 

bör vara peer-reviewed då de blivit granskade genom sakkunnig bedömning eller en 

akademisk granskning och då blir artiklarna mer tillförlitliga som relevant data. 

 

Datainsamling för studien har skett med hjälp av databaser innehållande publicerade 

vetenskapliga artiklar. Sökord som använts är: Nurs, Studen, Attitud, Approach, Perception, 

Prejudice, Perspective, Hiv, Human Immunodeficiency Virus. Dessa sökord har kombinerats 

med AND och OR för att specificera sökningen och få ett mer specifikt resultat. 

Högertrunkering, vilket innebär att man lägger till en asterisk (*) ger möjligheten att även 

söka flera möjligheter på ändelser av orden har använts för att bredda sökningen ytterligare 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Sökningen har skett i de två databaserna CINAHL 
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och PubMed eftersom de är mest relevanta då de innefattar kunskap relaterad till syftet. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) skriver att CINAHL är en databas som till cirka 65 

procent handlar om omvårdnad och som blivit godkända för indexeringen av organisationen 

bakom databasen. PubMed är en referensdatabas som är världens största inom medicin och 

tillhör den primära databasen Medline (ibid). Samtliga sökbegränsningar utfördes i slutet av 

sökningen (se bilaga 1). 

 

Resultatet av sökningarna blev totalt 125 artiklar där de artiklar som fanns i dubbla upplagor 

exkluderades så att endast en av upplagorna återstod i den första delen av sökningen. 

Artiklarna sorterades sedan utifrån rubrik och abstrakt där artiklar som ej kunde besvara 

studiens syfte avlägsnades vilket resulterade att 84 artiklar valdes bort. Därefter lästes 

återstående 26 artiklar på fulltextnivå som sorterade ut att ytterligare 12 artiklar exkluderades. 

Återstående 14 artiklar bedömdes kunna bidra med data utifrån syftet och valdes för vidare 

kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ska valda artiklar kvalitetsgranskas för att 

kunna användas och då krävs vetenskapliga undersökningsmetoder. Insamlat material ska 

kritiskt värderas med ett systematiskt tillvägagångssätt för att underlätta tolkningen och 

sammanställningen av bevis på ett konsekvent och opartiskt sätt (ibid). Enligt Whittemore 

och Knalf (2005) finns ingen referensram i hur kvalitet ska värderas i en integrerad 

litteraturstudie, eftersom olika studier oftast har olika design. Whittemore och Knalf (2005) 

föreslår att det är mest lämpligt att kvalitetsgranskningen utgå utifrån specifika kriterier. 

Kriterier som valts ut för den här studien är att kvalitativa studier har granskats med hjälp av 

ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier respektive kvantitativa studier granskats med 

hjälp av ett granskningsprotokoll för kvantitativa studier. Enligt Whittemore och Knalf 

(2005) ska all insamlad data från databassökningen ingå i en integrerad litteraturstudie 

oavsett kvalitet, dock ska de studier som har lägre kvalitet inte ta lika stor del av resultatet. 

De granskningsprotokoll som har använts är utgivna av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (se bilaga 2 och 3) 

 

Frågorna på respektive granskningsprotokoll har vid behov justerats när en viss fråga inte var 

lämplig för den enskilde studien för att inte påverka studiens kvalitétsresultat negativt. 

Granskningsprotokollen bestod av frågor som kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. Alla 
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frågor som kunde besvaras med “ja” tilldelades 1 poäng. När samtliga frågor var besvarade 

för varje studie räknades poängen ihop och omvandlades till procentenheter för att ge varje 

studie representativt hur hög procentenhet varje studie gav för att ge möjligheten att jämföra 

studierna med varandra (Willman, Stolts & Bahtsevani, 2006). Studiernas kvalitet delades in i 

60–69% var låg kvalité, 70–79% var medel kvalité och 80–100% var av hög kvalité. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av samtliga författare på samtliga studier för att sedan 

diskuteras och jämföras. Redovisning av kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 4. 

 

 

Dataanalys 

Fjorton artiklar valdes ut för det sammanlagda arbetsunderlaget i föreliggande studie och 

följande resultatpresentation. Den analys som använts är tillämpad av Whittemore och Knalfs 

(2005) metodartikel som beskriver hur en innehållsanalys baserad på integrativ 

litteraturstudie går till. Whittemore och Knalf (2005) förklarar att innehållsanalysen utgår 

från 3 steg att följa som består av: Datareduktion, dataöversikt och datajämförelse. Vidare 

beskriver Whittemore och Knalf (2005) att oavsett om det är en allmän litteraturöversikt eller 

en integrativ litteraturstudie så måste studierna först läsas igenom i sin helhet för att 

sammanhanget ska bli förstått, Underkategorier ska extraheras och kodas i en lättöverskådlig 

tabell för att underlätta analysens hantering av data, detta för att underlätta 

datajämförelseprocessen. Följande ska dokumentation genomföras för varje studie kort och 

kärnfullt i exempelvis en översikt i syfte för validering, och säkerhet att allt väsentligt har 

uppfattats (ibid). I föreliggande studie har artikelöversikten även används till att redovisa 

kvalitetsgranskningen (se bilaga 4). 

 

Whittemore och Knalf (2005) beskriver vidare att nästa steg i analysen är att identifiera olika 

textenheter i studiernas resultat som kan besvara studiens syfte som sedan ska kunna ställas 

mot varandra för att jämföras, detta steg är benämnt ”datareduktion”. Textenheter togs ut från 

de vetenskapliga artiklarna, översattes till svenska och kodades i ändamål för att kunna spåras 

tillbaka till respektive vetenskaplig artikel. De utvalda textenheterna bör kortas ned på ett sätt 

utan att kärnan i innehållet går förlorat och för att underlätta analysarbetet menar Whittemore 

och Knalf (2005). Nästa steg av dataanalysen ska ses som ett jämförelsesteg där de förkortade 

textenheterna som handlar om samma sak ska föras samman till kategorier, detta steg är 

benämnt “datajämförelse”. Detta bör utföras genom att textenheterna läses upprepande 
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gånger för att identifiera likheter och skillnader och vid tveksamheter kontrollera 

primärkällorna, det vill säga de vetenskapliga artiklarna (Whittemore & Knalf, 2005). De 

textenheter som liknade varandra skapade fem kategorier som används som huvudrubriker i 

resultatpresentationen. Redovisning av textenheter, översättning och kategorisering redovisas 

i bilaga 5.  

 

Whittmore och Knalf (2005) beskriver det slutgiltiga steget i dataanalysen som den fas där 

sammanfattning och slutsatser dras samt kontroll av data mot primärkällor och ett resultat 

skapas, detta för att öka studiens reliabilitet. För att förenkla resultatredovisningen och för att 

inte övertolkning skulle ske, sammanfattades analysdata till konklusioner i form av brödtext 

utifrån varje skapad kategori som slutligen skapade underlag för resultatet. Artikelfördelning 

i resultatet till respektive kategori redovisas i bilaga 6. 

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters inställning till att vårda personer 

med HIV.  Resultatet i studien baserades på två huvudområden: inställning till att vårda samt 

faktorer som påverkar inställningen till att vårda och har fem tillhörande kategorier: vilja att 

vårda, fördomar, kunskap och erfarenhet, rädsla, och empati.  

 

 

Inställning till att vårda  

Vilja att vårda  

Majoriteten av studenterna erhöll en vilja att vårda personer med HIV/AIDS. De studenter 

som besatt en generell positiv inställning till personer med HIV/AIDS hade också en större 

vilja att vårda personerna i fråga. Merparten av studenterna ansåg att personer med 

HIV/AIDS inte skulle bli nekade vård eller skulle neka till att vårda dessa personer. (Akin et 

al., 2013; Lohrman et al., 2000; Natan et al., 2015; Ouzouni & Nakakis, 2012; Peate et al., 

2012; Stravropoulu et al., 2011; Suominen et al., 2015a; Suominen et al., 2015b). Enligt 

Natan et al. (2015) var det endast något mer än en tredjedel av studenterna som ville vårda 

personer med HIV/AIDS.  
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Enstaka studenter erhöll en negativ inställning till att vårda personer med HIV/AIDS och 

skulle vägra att ge vård. En fjärdedel av studenterna skulle undvika patienten, upplevde 

bekymmer inför och var tveksamma till att vårda personer med HIV/AIDS (Akin et al., 2013; 

Natan et al., 2015; Ouzouni & Nakakis, 2012; Suominen et al., 2015b).  

 

De vanligaste omvårdnadsåtgärderna studenterna var villiga att utföra var vardagliga 

omvårdnadsåtgärder såsom att servera måltider, ta vitala parametrar, tvättning, och 

omklädning med tillgång till rätt skyddsåtgärder. Färre antal hade en lägre vilja vid andra 

omvårdnadsåtgärder som att administrera blodtransfusion eller starta iv-vätskor. Enstaka 

studenter hade en vilja att delta i kirurgiska processer eller vilja att rengöra instrument efter 

ingrepp samt endast få hade vägrat skaka hand eller rört en person med HIV/AIDS (Beaktas 

& Kulakac, 2007; Lohrman et al., 2000; Natan et al., 2015; Peate et al., 2012; Suominen et 

al., 2015a; Suominen et al., 2015b). 

 

Det framkom att en mindre del inte ville vårda personer med HIV/AIDS på grund av dessa 

personers ökade fysiska och psykologiska behov (Lohrman et al., 2000; Madumo & Peu, 

2006; Peate et al., 2012; Suominen et al., 2015a). Civilstatus påverkade inställningen till att 

vårda i olika riktningar. Studenter utan livspartner eller studenter som levde med en 

livspartner vars värderingar var positiva gentemot personer med HIV/AIDS hade en större 

vilja att vårda. Gifta studenter hade en lägre positiv inställning och även en lägre vilja att 

vårda. (Natan et al., 2015; Peate et al., 2012).  

 

Mindre än hälften ville ha rätt att neka personer med HIV/AIDS eller ansåg att det borde vara 

frivilligt (Lohrman et al., 2000; Natan et al., 2015; Peate et al., 2012; Suominen et al., 2015a). 

Suominen et al. (2015a) skriver att studenter ansåg att de som vårdar personer med 

HIV/AIDS skulle få mer betalt.  

 

Fördomar  

Hur personerna med HIV/AIDS blivit överförda viruset påverkade studenternas inställning 

till att vårda. Negativa attityder mot droganvändare, prostituerade och homosexuella kunde 

ses hos en liten del av studenter då de ansåg att dessa personer själva har ådragit sig 

sjukdomen, till skillnad från de som smittats via blodtransfusion (Beaktas & Kulakac, 2007; 

Lohrman et al., 2000; Peate et al., 2012; Suominen et al., 2015a). Majoriteten ansågs sig inte 

att HIV/AIDS var skamfullt eller att homosexuella förtjänar sin sjukdom (Beaktas & 
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Kulakac, 2007; Ouzouni & Nakakis, 2012; Suominen et al., 2015a). Enligt (Natan et al., 

2015; Röndahl et al., 2003) fanns det negativa attityder mot homosexuella och andra negativa 

värderingar, men lät inte dessa påverka omvårdnaden av personer med HIV/AIDS. “All 

patients have the right to the same care no matter what illness they have. My personal values 

do not affect my work” (Röndahl et al., 2003, s.459). Försiktighet bör tas vid interaktionen 

med personer med HIV/AIDS för att de inte ska känna sig åsidosatta på grund av deras status 

(Msiska, Smith, Fawcett & Mkwinda 2014).  

 

 

Faktorer som påverkar inställningen till att vårda 

Kunskap och erfarenhet 

Studenter som hade en större kunskap om HIV/AIDS hade också en större vilja att vårda 

dessa personer. Kvinnliga, äldre och icke-religiösa studenter besatt mer kunskap om 

HIV/AIDS (Beaktas & Kulakac, 2007; Lohrman et al., 2000; Natan et al., 2015; Ouzouni & 

Nakakis, 2012; Suominen et al., 2015a). Merparten av studenterna uppgav att de var 

missnöjda med utbildningen relaterat till brist på kunskap om omvårdnad till personer med 

HIV/AIDS, hälften upplevde osäkerhet inför dessa patienter. Studenterna uttryckte åsikter om 

att utbildningen gällande HIV/AIDS inte var tillräcklig eller obefintlig (Madumo & Peu, 

2006; Natan et al., 2015; Ouzouni & Nakakis, 2012; Stravropoulu et al., 2011)  

 

Under utbilningen ökade kunskapen och acceptansen, dock var det en liten del som ändock 

kände sig oförberedda under sista året (Frain, 2017; Madumo & Peu, 2006; Msiska et al., 

2014; Uys., 2000). Införandet av föreläsningar om HIV/AIDS gjorde att många av 

studenterna gick från att känna sig helt oförberedda till förberedda (Frain, 2017). 

 

During first year, my approach was that of fear because I learnt that HIV is 

not only transmitted through sexual intercourse but also blood... Later my 

knowledge improved. I realised that if I used proper aseptic techniques, I 

would not be at risk of being infected. (Msiska et al., 2014, s. 1249) 

 

Studenterna såg HIV/AIDS som en stor utmaning som är svår att hantera. Studenterna 

uttryckte att det är viktigt att lära sig behandla dom likvärdigt andra patienter (Frain, 2017; 

Madumo & Peu, 2006; Msiska et al., 2014; Röndahl et al., 2003; Uys., 2000). Studenterna 
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upplevde en frustration över att inte få tillräcklig handledning under praktisk utbildning då 

den i vissa fall var otillräcklig (Madumo & Peu, 2006; Natan et al., 2015; ). Enligt Akin et al., 

(2013) fanns inga skillnader mellan erfarenhet, utbildning och kunskapsnivå gällande till 

personer med HIV/AIDS. 

 

Studenter som hade tidigare erfarenhet av att vårda personer med HIV/AIDS hade större vilja 

och ökad förståelse för personer med HIV/AIDS behov av stöd. Äldre studenter med 

livserfarenhet tenderade också att ha större vilja att vårda (Msiska et al., 2014; Natan et al., 

2015; Peate et al., 2012; Suominen et al., 2015b). Erfarenhet av att vårda en släkting visades 

vara positivt för inställningen (Msiska et al., 2014).  

 

Rädsla 

Flertalet studenter upplevde ingen rädsla inför vårdandet av personer med HIV/AIDS 

(Lohrman et al., 2000; Peate et al., 2012; Stravropoulu et al., 2011). Majoriteten var rädda för 

att bli smittade av att vårda personer med HIV/AIDS. Stickskada orsakade störst rädsla hos 

studenterna, detta sågs även hos studenter som var längre fram i utbildningen. Rädslan 

grundades i att HIV är obotligt och kan leda till en dödlig utgång. Rädsla för att sprida 

sjukdomen vidare, inte bara till sig själv utan även patienter och närstående fanns hos 

studenterna. Rädsla kunde ses hos studenter som var i utbildningens början. (Beaktas & 

Kulakac, 2007; Madumo & Peu, 2006; Msiska et al., 2014; Natan et al., 2015; Röndahl et al., 

2003; Suominen et al., 2015a; Stravropoulu et al., 2011; Uys., 2000) 

 

Studenterna uttryckte att rädsla kunde minskas om det fanns tillgång till bättre handledning 

och skyddsåtgärder. De uppgav även att rädsla för smitta hindrade arbetet (Madumo & Peu, 

2006; Uys., 2000;). “Participants admitted that fear of contracting the disease caused an 

inability to nurse with passion” (Madumo & Peu, 2006, s. 90). Ett fåtal studenter hade 

förvisat en familjemedlem ur hemmet om denne var smittad med HIV/AIDS (Ouzouni & 

Nakakis, 2012). 

 

Empati  

Många av studenterna ansåg att personer med HIV/AIDS ska ha rätt till samma vård och bli 

behandlade som alla andra (Beaktas & Kulakac, 2007; Madumo & Peu, 2006; Msiska et al., 
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2014; Natan et al., 2015; Röndahl et al., 2003). Studenterna uttryckte att det är viktigt i 

omvårdnaden att ge personer med HIV/AIDS mentalt stöd, ömhet och kärlek. Det är viktigt 

att ett ömsesidigt förtroende byggs och att visa medlidande för att skapa en god relation i 

syfte att lindra ångest och dämpa rädsla (Beaktas & Kulakac, 2007; Madumo & Peu, 2006; 

Msiska et al., 2014). 

 

We should not discriminate against a patient with AIDS, she has the right to care ... so the 

first thing that I was doing is to develop a therapeutic nurse/client relationship. This is 

important because it instils trust in the client, the client opens up to me... I allay fears. 

(Msiska et al., 2014, s. 1249). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte besvarades genom en integrerad litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Anledningen till att en integrerad litteraturstudie valdes var för att sammanställa resultat från 

tidigare genomförda empiriska studier och därmed få en bredare förståelse för 

sjuksköterskestudenters inställning till att vårda personer med HIV. Syftet med att integrerad 

metod har använts grundar sig i att det öppnar upp möjligheten för att kunna använda 

kvalitativa och kvantitativa studier som underlag (Whittemore & Knalf, 2005). Studien har 

haft som syfte att arbeta efter kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats har valts på grund av att den 

integrerade litteraturstudien av Whittemore och Knalf (2005) utgår efter ett kvalitativt synsätt 

som innebär att forskningen bygger på att successivt framväxande där fenomenet upptäcks 

och tydliggörs (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

Någon avgränsning på länder gjordes inte då enligt WHO (2016) är HIV ett utbrett problem i 

världen. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters inställning till att vårda 

personer med HIV, vilket möjliggjorde att undersöka inställningen hos 

sjuksköterskestudenter från olika länder, vilket gjorde att begränsningar på länder ansågs 

irrelevant. Dock kan resultatet ha påverkats på grund av att olika länder har olika kursplaner 

på hur sjuksköterskeutbildningen ser ut, samt de kulturella skillnaderna mellan de olika 

länderna.  
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Enligt Whittemore och Knalf (2005) är strategiska sök-strategier viktigt i en integrerad 

litteraturstudie för att få fram ett väsentligt och korrekt resultat. Whittemore och Knalf (2005) 

menar också att i den integrerade litteraturstudien ska så mycket relevant dataunderlag som 

möjligt ingå i studien. Sökningen genomfördes utifrån välplanerade sökord i två olika 

databaser. Författarna ansåg att detta var en utmaning då de olika söktermerna ledde till 

mycket orelevant litteratur, felsökningar som antingen kunde leda till för många träffar för att 

kunna sorteras, eller för få träffar för att få ut ett tillräckligt stort resultat. Då båda författarna 

var oerfarna att söka i de två olika databaserna fanns också oro inför att resultatet inte är 

tillräckligt omfattande. Pilotsökning har även gjorts med cinahl headings och mesh-terms i 

båda databaserna. Denna sökning resulterade i betydligt färre träffar och har därför valts att 

inte användas då resultatet av sökningen inte ansågs tillförlitlig av författarna. Detta 

baserades på en jämförelse av antal träffar vid sökning i fritext som genererade i ett större 

antal träffar än med cinahl headings och mesh-terms. Den slutgiltiga sökningen i databaserna 

finns dokumenterad i text och tabellform för att läsaren ska se tillvägagångssätt och för att 

kunna återskapa sökningen.  

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ska valt dataunderlag kvalitetsgranskas för att 

säkra kvalitén. Whittemore och Knalf (2005) beskriver att det inte finns någon referensram i 

hur kvalitet ska värderas i en integrerad litteraturstudie eftersom metoden inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier.  I litteraturstudien har de vetenskapliga artiklarna 

granskats med olika granskningsprotokoll för respektive metods design i syfte för att öka 

kvaliténs trovärdighet. Kvalitetsgranskningen genomfördes av båda författarna för att sedan 

diskuteras för att uppnå rätt kvalitetsbedömning. Enligt Whittemore och Knalf (2005) ska 

samtliga artiklar inkluderas oavsett kvalitet. Resultatet av kvalitetsgranskningen genererade i 

två artiklar med låg kvalitet samt resterande 12 medelhög eller hög kvalitet. Inkluderandet av 

de två artiklarna med låg kvalitet kan ha påverkat resultatet. Författarna har som metoden 

beskrivit låtit artiklarna med låg kvalitet ta mindre del av resultatet och anser inte att detta 

påverkat resultatet negativt. Artiklarna har även varit vetenskapligt granskade av databaserna 

och en bidragande faktor kan även vara författarnas tolkning av granskningsprotokollen som 

medfört att artiklarna klassats som låg kvalitet.   

 

Analys för litteraturstudien är tillämpad av Whittemore och Knalf (2005) som också är den 

minst utvecklade och mest svåra delen i metoden. I den första delen som är benämnd 

“Datareduktion” delades varje artikel in i två underkategorier baserat på årtalen 2000-2008 
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och 2009-2017 i syfte för att underlätta analysens hantering av data (Whittemore & Knalf, 

2005). Detta steg i analysen sågs som relativt enkelt, men författarna såg inte syftet med detta 

steg till just den här studien då det i resultatet ändå skulle skrivas samman, men vid studier 

som inkluderar mer omfattande data kan det underlätta analysens gång. Efter indelning av 

underkategorier extraherades, översattes och reducerades textenheter ur varje artikel som 

kunde besvara syftet (Whittemore och Knalf, 2005). För lättare hantering användes kodning 

och verifiering som kontrollerades mot primärkällan upprepade gånger mot respektive 

textenhet i syfte för att säkerställa att textenheterna stämde överens mot primärkällan. Detta 

för att översättning, sammanhang ska vara korrekt och för att undvika feltolkning. För att 

underlätta tolkning och tillvägagångssätt har Fribergs Dags för uppsats (2012) använts som 

stöd till analysarbetet då den på ett pedagogiskt sätt går igenom integrativ analys av 

Whittemore och Knalf (2005). Författarna anser att litteraturstudien är reproducerbar och att 

resultatet skulle kunna bli den samma med reservation för samma förutsättningar.  

 

Vidare forskning på den integrerade litteraturstudien bör genomföras då det inte finns 

tillräckligt mycket beskrivning av tillvägagångssätt för metodens analys, vilket kan resultera i 

att den tolkas på fel sätt och kan då ge ett felaktigt resultat. Dock anser författarna att denna 

metod bör vara en tydligare valmöjlighet att använda på ett bra sätt för studenter då den 

öppnar upp möjligheten att kombinera olika typer av studier.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att inställningen till att vårda personer med HIV/AIDS varierar hos 

sjuksköterskestudenterna. Flera av studierna demonstrerar att det finns en övervägande 

positiv inställning och en vilja att vårda personer med HIV/AIDS. Ändock visade resultatet 

att det finns sjuksköterskestudenter som inte har en vilja att vårda personer med HIV/AIDS 

som önska rätten att neka dessa personer vård. Detta frångår de skyldigheter som en 

sjuksköterska har i sin profession, att arbeta personcentrerat (Hälso- och sjukvårdslagen, 

2017:30, 1§; Svensk sjuksköterskeförening övers., 2014.). Behovet av vård för den enskilde 

ska vara i fokus oavsett diagnos (Ekman et al., 2011). Personer inom vården ska ses och 

behandlas på ett värdefullt och rättvist sätt då alla ska mottaga samma vård. Sjuksköterskan 

har ett delat ansvar med samhället att främja insatser som tillfredsställer människors behov av 

hälsa och socialt liv, speciellt för utsatta och sårbara grupper (Hälso- och sjukvårdslagen, 
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2017:30, 1§; Svensk sjuksköterskeförening övers., 2014.).   

 

Vilken typ av omvårdnadsåtgärd som skulle utföras var avgörande för 

sjuksköterskestudenternas vilja att utföra dessa. Färre sjuksköterskestudenter kunde tänka sig 

att utföra omvårdnadsåtgärder som involverade risk för kontakt med blod. Detta 

överensstämmer med studien Durkin publicerade år (2004) som visar att 

sjuksköterskestudenter var minst bekväma att starta intravenösa vätskor, administrera blod 

eller byta förband på ett operationssår.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskestudenters fördomar påverkade inställningen till att vårda. 

Prostituerade, homosexuella och droganvändare ansågs vara mindre förtjänta av vård då det 

själva orsakat sitt sjukdomstillstånd. Studenter som inte besitter fördomar om personer med 

HIV/AIDS beskriver att man bör vara aktsam över hur man uttrycker sig och agerar för att 

inte uppfattas på fel sätt. Tidigare studie visar att fördomar och stigmatisering är vanligt 

förekommande inom hälso- och sjukvården. Studien bekräftar att personer med HIV/AIDS 

som blivit utsatta för fördomar och stigmatisering angående hur det blivit smittade med HIV, 

tenderar att vara uppmärksamma på vårdarens attityder vilket kan göra dem defensiva 

(Wagner, McShane, Hart, Margolese, 2016). Sjuksköterskan ska arbeta för att skapa 

möjligheter för individen att leva sitt liv efter eget tycke och behag och ska inte moralisera 

kring individers val (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Individer ska ses som människor 

med vilja, känslor och behov utöver sin sjukdom (Ekman et al., 2011).  

 

I resultatet speglas studenters förmåga till empati och förståelse av effekten som uppstår vid 

deras handlande. Ömhet, medlidande och kärlek bidrog till en god relation med personen med 

HIV/AIDS som sedan utgör grunden för att kunna arbeta personcentrerat. Att arbeta 

personcentrerat innefattar att ha ett personcentrerat språk. Genom att skapa en gemensam 

förståelse av sjukdomsupplevelsen genom att lyssna och berätta kan ge både den 

professionella och personen med HIV en bra grund för planering av vård och behandling. Det 

vi säger kan tolkas på olika sätt och skapa en antingen negativ eller positiv effekt hos 

mottagaren (SSF, 2016b; Ekman et al., 2011) Det vi gör och hur det görs är en avgörande 

faktor för omvårdnaden vilket ses tydligt i kategorierna fördomar och empati som motpoler 

till varandra.  

 

Kunskap om och erfarenhet av HIV/AIDS visades sig påverka inställningen till att vårda 
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positivt. Studenter som träffat personer med HIV/AIDS hade en större vilja att vårda, likaså 

studenter med större kunskap. Litteraturöversikt utförd av Pickles, King, & Belan (2009) 

demonstrerar att okunskap är en av de tyngst vägande faktorerna som bidrar till negativ 

inställning, ovilja att vårda och rädsla (ibid.). Ett samband kan ses i resultatet att rädsla är 

kopplat till okunskap då rädsla upplevdes starkast under utbildningens början.  

 

Det framkommer att ovilja att vårda kan bero på att sjuksköterskestudenter inte kan tillgodose 

personer med HIV/AIDS ökade psykologiska och fysiologiska behov. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016b) redogör att ett personcentrerat arbetssätt ställer krav på att 

sjuksköterskan ska ha goda kunskaper om personens behov och värderingar. Att inte vilja 

vårda personer med HIV/AIDS relaterat till okunskap och ovilja är därav inte förenligt med 

det som förväntas av en sjuksköterska.  

 

Många av studenterna var inte helt tillfredsställda med utbildningens utbud och kände att det 

saknades information om omvårdnad av personer med HIV/AIDS samt bristande handledning 

under praktiken. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) menar att det måste finnas ett intresse 

och en vilja hos sjuksköterskan att sätta sig in personens perspektiv för att få en helhets bild 

av den rådande situationen. Ekman et al. (2011) säger att viljan att utföra och kunskapen om 

personcentrerad vård existerar hos sjuksköterskor dock råder svårigheter. Svårigheter som 

tidspress begränsar möjligheten att utföra personcentrerad vård för sjuksköterskan och rutiner 

och förbättringsarbete bör införas så att den personcentrerade vården inte åsidosätts (ibid.).  

Resultatet visar en övervägande önskan och vilja hos sjuksköterskestudenterna att bedriva 

personcentrerad vård på bästa möjliga sätt. Dock uttrycker sjuksköterskestudenterna att i 

vissa fall fattas det verktyg för att kunna genomföra detta på den nivå som är förväntad och 

önskvärd.  

Självständighet  

Studien har i överlag utförts gemensamt av Julia Sjövall Månsson och Stephanie Ahlbeck. 

Inledningen har skrivits tillsammans av båda författarna, i bakgrunden har Stephanie. A 

skrivit om HIV och AIDS, Omvårdnad av patienter med HIV och Sjuksköterskeutbildning. 

Julia S.M har skrivit Centrala värden för omvårdnad och Inställning och Attityd. Den 

teoretiska referensramen Personcentrerad vård har både skrivits och diskuterats fram av båda 

författarna tillsammans. Sökningarna i databaserna gjordes tillsammans. Sökord och artiklar 
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har valts tillsammans. Underkategorisering, uttagande av meningsenheter, reducering har 

utförts tillsammans av författarna, dock har översättningen av valda meningsenheter översatts 

av båda författarna. Kategorier har utarbetats tillsammans för att vara överens om det 

slutgiltiga resultatet. Metoddiskussion har i brödtext skrivits av Julia S.M men diskussion 

över innehåll har diskuterats tillsammans. Resultatdiskussionen har i brödtext skrivits av 

Stephanie. A men också diskuterats tillsammans av båda författarna. Bilagorna har delats upp 

lika mellan båda författarna för att få en sammanhållen dokumentation. Slutsats och 

självständighet är skrivet av båda författarna tillsammans. Författarna är enade om att 

samarbetet har fungerat bra.  

 

Slutsats 

Många av sjuksköterskestudenterna hade en positiv inställning och en vilja att vårda personer 

med HIV/AIDS. En del av sjuksköterskestudenterna hade en negativ inställning till och en 

ovilja att vårda personer med HIV/AIDS. Fördomar, rädsla och okunskap bidrog till oviljan 

att vårda och den negativa inställningen. Sjuksköterskestudenter uttryckte ett behov av mer 

kunskap om omvårdnad för personer med HIV/AIDS och en utökning av utbildningen.  
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Bilaga 1 Databassökningar 

 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Cinahl      

S1. Nurs* 171023 762,203 0 0 0 

S2. Studen* 171023 172,344 0 0 0 

S3. Attitud* 171023 243,446 0 0 0 

S4. Approach* 171023 245,838 0 0 0 

S5. Perception* 171023 111,964 0 0 0 

S6. Prejudice* 171023 6068 0 0 0 

S7. Perspective* 171023 94,512 0 0 0 

S8. Hiv 171023 90,490 0 0 0 

S9. Human 
Immunodeficiency, 
Virus* 

171023 13,253 0 0 0 

S10. Virus*, Human 
Immunodeficiency 

171023 13,254 0 0 0 

S11. Immunodeficiency 
Human, Virus* 

171023 13,255 0 0 0 

S12. S1 AND S2 171023 54,786 0 0 0 

S13. S3 OR S4 OR S5 
OR S6 OR S7 

171023 602,670 0 0 0 

S14. S8 OR S9 OR S10 
OR S11 

171023 90,499 0 0 0 

S18. S12 AND S13 AND 
S14 

171023 125 41 26 14 

PubMed 
 

     

S1. Nurs* 171024 852029 0 0 0 

S2. Studen* 171024 282828 0 0 0 

S3. Attitud* 171024 369003 0 0 0 

S4. Approach* 171024 1441835 0 0 0 

S5. Perception* 171024 369943 0 0 0 

S6. Prejudice* 171024 26876 0 0 0 
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S7. Perspective* 171024 247884 0 0 0 

S8. Hiv 171024 323691 0 0 0 

S9. Human 
Immunodeficiency, 
Virus* 

171024 121087 0 0 0 

S10. Virus*, Human 
Immunodeficiency 

171024 121087 0 0 0 

S11. Immunodeficiency 
Human, Virus* 

171024 121087 0 0 0 

S12. S1 AND S2 171024 46677 0 0 0 

S13. S3 OR S4 OR S5 
OR S6 OR S7 

171024 2262905 0 0 0 

S14. S8 OR S9 OR S10 
OR S11 

171024 264691 0 0 0 

S15. S12 AND S13 AND 
S14 

171024 3 0 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod  

□RCT      □ CCT (ej randomiserad)  

□ Multicenter, antal center ……………. 

□ Kontrollgrupp/er 

 

 Patientkarakteristika  

Antal…………………………………… Ålder…………………………………… 

Man/Kvinna…………………………….  

 

Kriterier för exkludering     Adekvata exklusioner □ Ja □ Nej 

Interventioner…………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

. Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 

Representativt urval? □ Ja □ Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Analyserade i den grupp de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 
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Adekvat statisktisk metod? □ Ja □ Nej  

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet? Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej  

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej  

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej  

 

Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra □ Medel □ Dålig Kommentar 

……………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod 

Beskrivning av studien tex metodval…………………………… 

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Patientkarakteristika Antal………………………… Ålder………………………… 

Man/kvinna………………….  

Är kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Urval  

-Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej -Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Metod för  

-urvalsförförandet tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

-analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Giltlighet  

-Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

-Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej -

Genereras teorin? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Huvudfynd Viket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra □ Medel □ Dålig Kommentar 

……………………………………………………………………………………………
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Deltagare 

(sjuksköterskestudenter) 
Huvudfynd Kvalitet 

Msiska et al. (2014)  
Malawi 

Emotional labour and 
compassionate care: 
Whats the relationship? 

Kvalitativ 
Intervjuer 

30 Deltagarna hade en rädsla för 
att vårda personer med 
HIV/AIDS vilket ledde till att 
deltagarna undvek personer 
med HIV/AIDS. 

Hög 

Lohrman et al. (2000) 
Tyskland 

German nursing 
students' knowledge of 
and attitudes to HIV 
and AIDS: two decades 
after the first AIDS 
cases. 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

180 Kunskapsnivå påverkade 
attityden till HIV/AIDS. En 
positiv attityd genererade i sin 
tur en större vilja att vårda 
personer med HIV/AIDS. 
Erfarenhet visade sig öka 
viljan att vårda personer med 
HIV/AIDS.

Medel 

Peate et al. (2002) 
Storbritannien 

HIV/AIDS and its 
impact on student 
nurses 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

138 Deltagare med högre kunskap 
hade mindre homofobiska 
attityder. Mindre homofobiska 
attityder resulterade i sin tur i 
en större vilja att vårda 
personer med HIV/AIDS.

Hög 

Ouzouni & Nakakis (2012) 
Grekland 

HIV/AIDS knowledge, 
attitudes, and behaviors 
of student nurses.  

Kvantitativ 
Beskrivande 
tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 

279 Deltagare som rapporterade en 
vilja att ta hand om personer 
med HIV/AIDS var betydligt 
mer kunniga och hade en mer 
positiv attityd gentemot 
personer HIV/AIDS. 

Medel 

Bektas & Kulakac (2007) 
Turkiet 

Knowledge and 
attitudes of nursing 
students toward patients 
living with HIV/AIDS 
(PLHIV): A Turkish 
perspective 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
Enkätundersökning 
med öppna och 
stängda frågor. 

227 Studenter som hade tidigare 
erfarenhet av att vårda 
personer med HIV/AIDS eller 
som känner någon som är 
smittad av sjukdomen var mer 
villiga att ta hand om personer 
med HIV/AIDS. 

Låg 
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Författare/år/land Titel Metod Deltagare 

(sjuksköterskestudenter) 
Huvudfynd Kvalitet 

Röndahl et al. (2003) 
Sverige 

Nursing staff and 
nursing students’ 
attitudes towards HIV-
infected and 
homosexual HIV-
infected patients in 
Sweden and the wish to 
refrain from nursing 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
Beskrivande och 
jämförande-studie 
Enkätundersökning 

165 I allmänhet uttryckte alla 
deltagare empati gentemot 
personer med HIV/AIDS och 
homosexuella. Resultaten 
visade också att 26% skulle 
avstå från att vårda dessa 
patienter om möjligheten 
fanns.

Medel 

Natan et al. (2015) 
Israel 

Nursing Students’ 
Willingness to Care for 
Human 
Immunodeficiency 
Virus–Infected Patients 
in the Future 

Kvantitativ  
Beskrivande och 
jämförande-studie 
Enkätundersökning 

200 Resultaten tyder på att lämplig 
utbildning och erfarenhet av 
att vårda HIV-infekterade 
patienter är avgörande för att 
förbättra elevernas vilja att ta 
hand om dessa patienter.

Hög 

Frain (2017) 
Usa 

Preparing every nurse 
to become an HIV 
nurse. 

Kvantitativ 
Beskrivande studie 
med före-efter 
resultat. 
Enkätundersökning 

28 Kunskapen om HIV/AIDS 
höjdes efter föreläsningar. 
Förslaget att införa sådana här 
metoder i kursplanen då det är 
avgörande för att förbereda 
sjuksköterskestudenter att 
vårda personer med 
HIV/AIDS.  

Hög 

Suominen et al. (2015a) 
Ryssland 

Russian nursing 
students’ knowledge 
level and attitudes in the 
context of 
immunodeficiency virus 
(HIV)- a descriptive 
study. 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

102 Attityderna var relativt 
negativa och det visade att det 
också fanns homofoba 
attityder. Studenternas vilja att 
vilja vårda HIV- och AIDS 
patienter var tydligt relaterat 
till vilken attityd de har. 

Hög 

Akin et al. (2013) 
Turkiet 

Turkish nursing 
students’ knowledge of 
and attitudes towards 
patients with HIV/AIDS 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

580 De hade i allmänhet positiva 
attityder gentemot personer 
med HIV/AIDS. Men de 
uttryckte bekymmer och var 
tveksamma inför att arbeta 
med personer med HIV/AIDS.

Medel 
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Författare/år/land Titel Metod Deltagare 
(sjuksköterskestudenter) 

Huvudfynd Kvalitet 

Stavropoulou et al. (2011) 
Grekland 

Student Nurses’ 
Perceptions on Caring 
for People with HIV   

Kvantitativ 
Enkätundersökning 
med öppna och 
stängda frågor 

100 Majoriteten av deltagarna hade 
en vilja att ta hand om personer 
med HIV/AIDS. Men ett antal 
av dem uppgav att de var 
väldigt rädda för att utföra 
omvårdnadsåtgärder till 
personer med HIV/AIDS

Låg 

Uys (2000) 
Sydafrika 
 

The perceptions Of 
KwaZulu-Natal nursing 
Students about The 
discipline 

Kvalitativ 
Intervjuer 

12 Sjuksköterskestudenterna ansåg 
att utmaningar för framtiden 
inom professionen var att uppnå 
god vårdkvalité, förbättra 
träningsmöjligheter, att 
uppmärksamma professionens 
värde och förmåga att leda och 
hantering av problemet med 
HIV/AIDS.

Hög 

Madumo & Peu (2006) 
Sydafrika 

The views of 
undergraduate nursing 
students on caring for 
patients with 
HIV/AIDS. 

Kvalitativ 
Intervjuer 

12 Omvårdnad av personer med 
HIV/AIDS framkallade känslor 
såsom rädsla, ilska och 
frustration hos 
sjuksköterskestudenter. 
Studenterna uttryckte behov av 
att införskaffa sig kunskap och 
minskad stigmatisering.

Medel 

Suominen et al. (2015b) 
Ryssland 
 
 
 
 

Willingness to take care 
of HIV positive people: 
Responses from Russian 
nursing students. 

Kvantitativ 
Enkätundersökning 

102 Deltagarnas vilja att ta hand om 
personer med HIV/AIDS var 
låg, men ganska hög när man 
frågade om specifika 
omvårdnadsåtgärder. 
Deltagarna var mindre villiga 
att utföra omvårdnad som 
innebar infektionsrisk.

Medel 
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Bilaga 5 Exempel på meningsenheter 

 
Meningsenheter(eng.) (Meningsenheter(sve.) Reducering Kategori

Forty-four percent expressed high 
willingness to work with HIV-
infected patients in the future. 

Fyrtiofem procent uttryckte stor 
vilja att arbete med HIV-smittade 
personer i framtiden. 

Nästan hälften ville 
arbeta med HIV-
smittade personer i 
framtiden.  

Vilja att 
vårda  

38% expressed high willingness to 
perform nursing procedures 
involving HIV-infected patients. 

38% uttryckte stor vilja att utföra 
omvårdnadsåtgärder som involverar 
HIV-smittade patienter.  

En liten del ville 
utföra omvårdnad 
till HIV-smittade 
patienter  

Vilja att 
vårda  

17% expressed high willingness to 
take part in surgical nursing 
procedures involving contact with 
body fluids of HIV-infected 
patients.  

17% uttryckte stor vilja att delta i 
kirurgiska omvårdnadsåtgärder som 
involverar kontakt med 
kroppsvätskor från HIV-smittade 
patienter. 

Enstaka ville delta i 
kirurgiska processer 
gällande HIV-
smittade patienter.  

Vilja att 
vårda  

whereas most (80%) agreed that 
HIV-infected patients should be 
treated the same as other patients. 

Medan de flesta (80%) kom överens 
om att HIV-smittade patienter ska 
behandlas på samma sätt som andra 
patienter.  

De flesta var överens 
att HIV-smittade 
patienter ska 
behandlas som andra 
patienter. 

Empati 

about half (48%) agreed that 
medical staff are entitled to refuse 
to care for these patients. 

Ungefär hälften (48%) kom överens 
om att medicinsk personal har rätt 
att vägra att ta hand om dessa 
patienter. 

Nästan hälften kom 
överens om att 
vårdpersonal har rätt 
att vägra att vårda.  

Vilja att 
vårda  

The students’ attitudes toward 
caring for HIV-infected patients 
were found to negatively inclined. 

Studenternas attityder mot att vårda 
HIV-smittade patienter visade sig 
vara negativa.  

Studenterna hade 
negativ attityd mot 
att vårda HIV-
smittade patienter.  

Vilja att 
vårda  

Most (61%) agreed that they are 
concerned about contracting HIV in 
the process of their work.  

De flesta (61%) kom överens om att 
de oroade sig för att få HIV i arbetet. 

De flesta oroade sig 
över att få HIV i 
arbetet.  

Rädsla 

About half of respondents stated 
that they are concerned about 
infecting their family with HIV if 
they care for HIV-infected patients.  

Ungefär hälften av de svarande 
uppgav att de är oroade för att 
infektera sin familj med HIV om de 
bryr sig om HIV-smittade patienter. 

Ungefär hälften var 
oroade att smitta sin 
familj med HIV.  

Rädsla 
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Bilaga 6 Artikelfördelning i resultatet 

  Inställning till 
att vårda 

Faktorer som 
påverkar 
inställningen 
till att vårda 

  

Vetenskapliga studier Vilja att 
vårda 

Fördomar Kunskap och  
erfarenhet 

Rädsla          Empati

Lohrman et al., 2000. x x x x  

Peate et al., 2012. x x x x x 

Uys., 2000. x  x x  

Madumo & Peu, 2006 x x x x x 

Beaktas & Kulakac, 2007. x x x x x 

Rönndahl et al., 2003. x x x  x 

Msiska et al., 2014. x x x x x 

Ouzouni & Nakakis, 2012. x x x x  

Suominen et al., 2015a. x x x x  

Stravropoulu et al., 2011. x  x   

Natan et al., 2015 x x x x x 

Frain, 2017.    x   

Akin et al., 2013. x  x   

Suominen et al., 2015b. x   x  

 


