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Introduktion: HIV/AIDS orsakas av ett virus som kallas humant immunbristvirus, viruset är 

kroniskt och smittar via kroppsvätskor och blod. År 2015 levde 36,7 miljoner människor i 

världen med HIV. Sjukvårdspersonal har skyldighet att ge lika vård till alla patienter oavsett 

sjukdom. Attityder kan ändra eller skapa känslor, beteenden och tankegångar hos personer. 

Då sjuksköterskestudenter är framtidens vårdgivare är det viktigt att belysa attityderna. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS. Metod: Litteraturstudien grundades utifrån Polit och Becks (2012) 

niostegsmodell. Tio artiklar inkluderades i resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier 

framkom: undvikande och vägran, empati samt vilja och ovilja. Resultatet visade att 

sjuksköterskestudenterna hade låg nivå av undvikande och vägran. Sjuksköterskestudenterna 

upplevde rädsla vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna 

visade hög vilja och empatiska tendenser då de hade attityden att alla patienter hade rätt till 

lika vård. Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskestudenter hade en hög nivå av empati 

och en låg nivå av undvikande. Undvikandet påverkades av risken att bli smittad samt 

stigmatisering. Rädslan av att bli smittad var hög, trots rädslan hade sjuksköterskestudenterna 

en hög nivå av vilja. Utmärkande för resultatet var att sjuksköterskestudenter vill, men vågar 

inte med anledning av rädslan.  
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Introduktion 
Globalt var i slutet av år 2015 36,7 miljoner människor i världen smittade av humant 

immunbristvirus [HIV] och 1,1 miljoner människor avled på grund av HIV eller relaterade 

orsaker (World Health Organisation [WHO] 2016a). År 2015 levde 6500 personer i Sverige 

med HIV (Folkhälsomyndigheten 2015a). HIV är ett retrovirus som lagras i arvsmassan i 

kroppen. Viruset är kroniskt och smittar via kroppsvätskor och blod (WHO 2016a). Acquired 

immunodeficiency syndrome [AIDS] är det mest avancerade stadiet av HIV (Smith 1998; 

WHO 2016a). Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor har en rädsla vid omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS (Breault & Polifroni 1992; McCann & Sharkey 1998; Mill et al. 

2013). Enligt Hamama et al. (2014) har sjuksköterskor med erfarenhet av omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS en mer empatisk attityd än sjuksköterskor som inte har tidigare 

erfarenhet. Zanna och Rempel (1988) menar att en attityd består av vad vi känner, vad vi 

tänker och vad vi är benägna att göra. Enligt hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) har all 

sjukvårdspersonal skyldighet att erbjuda professionell och noggrann vård till alla patienter 

oavsett sjukdom.  

 

HIV och AIDS 
Smittsamheten är som högst första veckorna efter exponering av viruset samt i sjukdomens 

slutskede då AIDS utvecklats. Infektion av HIV- viruset bidrar till att immunförsvaret 

succesivt försvagas. Viruset angriper celler i immunsystemet och leder till immunbrist (WHO 

2016a). HIV- viruset skadar immunförsvaret i hög hastighet genom att skada T-celler. 

Kroppen försöker hela tiden producera mer T-celler för att stå emot HIV- virusets snabba 

utrotning av T-cellerna. Med tiden kommer immunförsvaret förlora förmågan att upprätthålla 

produktionen i förhållande till nedbrytningen, då ökar risken för den HIV-drabbade att 

utveckla AIDS (Smith 1998). Kriterierna för AIDS är förekomst av minst en eller fler av de 

20 opportunistiska infektionerna som kan uppstå eller förekomst av HIV-relaterad cancer 

(Smith 1998; WHO 2016a). Exempel på AIDS definierande sjukdomar är herpes simplex, 

pneumoni, salmonella sepsis eller lymfom. Symtom på sjukdomsprogression från HIV-

infektion till AIDS kan vara lymfadenopati (lymfkörtelförstoring), nattliga svettningar, 

oförklarlig feber eller viktminskning. Påståendet att AIDS är en direkt komplikation till följd 

av T-cellernas död är en grov förenkling då diagnostiseringen med AIDS innebär att T-

cellerna motsvarar färre än 14 % av alla lymfocyter eller när personen diagnostiseras med en 

eller flera AIDS definierande sjukdomar (Smith 1998). WHO (2016a) beskriver att 

utvecklingen från HIV till AIDS kan ta mellan 2-15 år beroende på individen, även Smith 

(1998) beskriver immunologiska och biologiska faktorer som tillsammans med HIV 

infektionen orsakar AIDS. 

 

HIV är ett blodburet virus som främst smittar via sexuella kontakter och injektionsmissbruk 

(WHO 2016c).  HIV är en sjukdom som innefattar anmälningsplikt och 

smittspårningsskyldighet (SFS 2004:168). HIV räknas till de allmänfarliga sjukdomarna, 

vilket innebär att personer som misstänker att de bär på en allmänfarlig sjukdom snarast måste 

uppsöka läkare för undersökning (SFS 2004:168). Av de människor som lever med HIV bor 

25.6 miljoner i SubSahariska Afrika, det vill säga cirka 70 % av alla som bär på viruset 

(WHO 2016a). Enligt WHO (2016a) finns inget botemedel mot HIV- viruset. Dock beskriver 

Folkhälsomyndigheten (2015b) att det idag finns effektiva läkemedel mot HIV- viruset och 

behandlingen har visats minska sjukligheten och därmed dödligheten. Behandlingen har även 

visats ge effekt som minskar smittsamheten hos personer som lever med HIV och på så sätt 
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minskar även risken för smittspridning globalt. WHO (2016b) beskriver att globalt är det 

endast 46 % av alla människor i världen som lever med HIV som får behandling. 

Folkhälsomyndigheten (2015a) redogör att 95 % av de människor som lever med HIV i 

Sverige har en behandling som är välfungerande. 

Sjuksköterskeutbildning globalt  
WHO (2009) redogör för hur behovet av globala standardiseringar ökar inom 

sjuksköterskeyrket delvis på grund av ökade komplexa ohälsotillstånd men också för att 

sjukvården blir mer komplex. Deng (2015) synliggör hur sjuksköterskeutbildningen i USA är 

uppdelad i sju steg som på ett eller annat sätt är sammankopplade med varandra. Studenterna 

kan på så sätt fortsätta sin utbildning för att nå en högre nivå. I utbildningen förekommer 

mycket fokus på praktik som gör att sjuksköterskestudenternas förmåga till eget ansvar ökar. I 

Kina finns fem olika steg i sjuksköterskeutbildningen och även om utbildningsystemet har 

utvecklats mycket senaste åren är vidareutbildningar begränsade därför krävs det fortsatt 

utveckling av sjuksköterskeutbildningen i Kina. Relationen mellan klinisk utbildning och 

teori är ofullständig vilket är ett allvarligt problem. På australienska universitet finns bland 

annat grundutbildningar där fokus ligger på farmakologi, geriatrik, patologi och akutsjukvård. 

En stor andel av sjuksköterskorna i Australien har en vidareutbildning. I Storbritannien 

undervisas en traditionell medicinsk utbildning där många baskurser ingår i läroplanen men 

endast en liten del av utbildningen består av klinisk utbildning (Deng 2015). Eftersom det är 

stora nivåskillnader på sjukvårdspersonalens kunskap i olika länder och att alla har rätt till 

lika vårdkvalité är behovet av globala standardiseringar inom sjuksköterskeutbildningarna 

nödvändigt. Det förekommer stora nivåskillnader på sjuksköterskeutbildningar i världen, att 

få titeln legitimerad sjuksköterska kan i vissa länder innefatta en universitetsutbildning och i 

andra länder räcker det med ett utbildningsprogram på gymnasialnivå (WHO 2009). 

Sjuksköterskeutbildning i Sverige 
Enligt högskolelagen (SFS 1992:1 434) skall utbildningar på högskolenivå bedrivas på ett 

sådant sätt att en hög kvalité uppnås både inom forskning och utbildning. Studenterna skall 

ges möjlighet till inflytande och skall rustas för kommande problem i yrket. Enligt 

högskoleförordningen (SFS 1993:100) innebär en sjuksköterskeexamen i Sverige att 

studenten innehar 180 högskolepoäng. Studenten ska också uppvisa goda förmågor i bland 

annat hälsofrämjande arbete, samverkan med olika professioner och identifiering av behov 

hos patienter. Enligt Öhlén et al. (2001) skall hälften av sjuksköterskeutbildningen innehålla 

klinisk utbildning. Lärosätena har friheten att själva styra över innehållet i utbildningen inom 

ramen för de kriterier som beskrivs i högskolelag och högskoleförordning (SFS 1992:1 434; 

SFS 1993:100).  

Omvårdnad 
Omvårdnad är komplext, en människa kan ha hälsa trots en sjukdomsdiagnos men också 

ohälsa utan sjukdomsdiagnos (Asp & Fagerberg 2002). Även delaktigheten är en viktig del i 

omvårdnaden för att personen skall känna optimal livskvalité (Asp & Fagerberg 2002; SFS 

2010:659). En helhetssyn eller en holistisksyn innebär att människan består av ett stort antal 

delar som måste undersökas och förstås för att få insikt om helheten. Medvetenhet om att 

kropp, själ och ande samverkar underlättar omvårdnaden.  Det är av stor vikt att vårdpersonal 

tillämpar både ett gott bemötande och ett arbetssätt som främjar helhetssynen. Helhetssynen 

är relativ, det vill säga att beroende på tid, rum och individens inre och yttre gränser kan 

omvårdanden tillämpas med varierande tillvägagångssätt (Eriksson 1987). För att bedriva god 

omvårdnad och förstå omvårdnadens komplexitet krävs en högre utbildning inom ämnet (Asp 

& Fagerberg 2002) och all sjukvårdspersonal har skyldighet att erbjuda professionell och 

noggrann vård till alla patienter oavsett sjukdom (SFS 1982:763; Etiska koden för 
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sjuksköterskor [ICN] 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) har alla 

människor rätt till vård på lika villkor. Samtidigt beskriver smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

att hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att uppmärksamma samt vidta särskilda 

åtgärder vid smittsamma sjukdomar. Smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella skall erhålla 

evidens, vara av god kvalité och användas med respekt samt integritet gentemot individen. 

Vidare redogör ICN (2014)  att sjuksköterskor skall främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande då det är sjuksköterskans ansvarsområden.  Behovet av 

omvårdnad är globalt och patienter har rätt till egna val. För att främja patientens val har 

sjuksköterskor ansvar för att ge korrekt information om sjukdomstillstånd samt om andra 

faktorer som rör den enskildes vård.  

Attityder 
Attityder är ett komplext begrepp och kan definiera sammanfattande värderingar, antingen 

konkreta eller abstrakta till exempel en person eller en känsla (Zanna & Rempel 1988; 

Atkinson et al. 2000; Bohner & Wänke 2002). Atkinson et al. (2000) menar att även om 

attityder uttrycker känslor är de ofta sammankopplade med tankemönstret. Liknande 

definition av attityd beskrivs av Nationalencyklopedin [NE] (2017) då inre attityder skapas 

genom tankar och yttre attityder skapas till följd av beteenden. Andra studier beskriver att 

attityden påverkar val i livet när människan utsätts för olika situationer i vardagen (Zanna & 

Rempel 1988; Atkinson et al. 2000; Bohner & Wänke 2002). Zanna och Rempel (1988) 

menar att attityder ofta har ursprung i ett tidigare beteende samt med avseende till vilket 

förhållande beteendet uppstod. Övergripande kan attityder vara en bedömning av olika 

händelser av en individs upplevda omgivning. Det krävs endast en minimal beteendepåverkan 

hos en individ för att skapa en attityd utifrån en situation. Altmann (2008) redogör för att 

attityder kan vara medvetna eller omedvetna samt att attityder kan vara en inställning eller 

känsla. NE (2017) menar också att attityder är inställningar och framkommer när en person är 

för eller emot något.  Dock redogör Webb och Askham (1987) att attityder ofta uttrycks i 

negativa utfall. Genberg et al. (2009) beskriver att HIV/AIDS har visats skapa negativa 

attityder hos allmänheten som framförallt inte har kunskap om ämnet eller talar om ämnet, 

samtidigt som allmänheten med mer kunskap och som vågar ta upp ämnet till samtal har en 

mer positiv attityd. 

Sjuksköterskors attityder 
Enligt McCann och Sharkey (1998) kan attityderna hos sjuksköterskor vid omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS bero på hur patienten blev smittat av viruset. En del sjuksköterskor 

hade attityden att patienter med HIV/AIDS skulle behandlas på samma sätt som andra 

patienter. Andra sjuksköterskor hade attityden att patienter med HIV/AIDS fick skylla sig 

själva. Breault och Polifroni (1992) beskrev i en studie från USA att det fanns en rädsla bland 

sjuksköterskor att vårda patienter med AIDS på grund av att det fanns en oro att utsätta sin 

närmaste familj för risk. Rädslan hos sjuksköterskor vid omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS beskrevs även av McCann och Sharkey (1998) där rädslan också kopplades till 

ökad stigmatisering av personer med HIV/AIDS. Mill et al. (2013) redogjorde för hur 

sjuksköterskor i södra Afrika hade attityder till att alla patienter skall vårdas på samma villkor 

oavsett om de var HIV -positiva eller inte. Hamama et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor 

som har erfarenhet av att regelbundet vårda patienter med HIV/AIDS i mindre utsträckning 

tar avstånd från patienter med HIV/AIDS.  

Problemformulering 
Viruset är kroniskt och år 2015 levde 36,7 miljoner människor i världen med HIV och 1,1 

miljoner människor avled till följd av HIV och AIDS. Enligt smittskyddslagen har människor 

som misstänker att de bär på eller blivit utsatta för HIV- viruset skyldighet att uppsöka läkare 
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för undersökningen då HIV är en allmänfarlig sjukdom. Alla människor har rätt till lika vård 

och sjukvårdspersonal har skyldighet att förse lika vård. Det finns stora skillnader mellan 

sjuksköterskeutbildningar globalt vilket kan påverka sjuksköterskestudenternas attityder.  

Sjuksköterskor har olika attityder till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Känslor, 

beteenden och tankegångar kan förändras hos en människa till följd av olika attityder. 

Eftersom det inte finns något botemedel mot HIV- viruset och antalet smittade hela tiden ökar 

är det viktigt att studera sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna är framtidens yrkesverksamma sjuksköterskor och 

kommer lägga grunden för framtida attityder gentemot omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS. Därför är det viktigt att belysa sjuksköterskestudenternas attityder då attityderna 

kan påverka omvårdnaden.  

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS. 
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Metod 
Enligt Polit och Beck (2012) innebär en litteraturstudie granskning av befintlig forskning för 

att få ett helhetsperspektiv inom ett specifikt område. För att hitta ändamålsenlig information 

krävs ett systematiskt arbetssätt där kritisk granskning och sammanställning av kvantitativa 

och kvalitativa forskningsartiklar redovisas. Tillsammans med tidigare forskningsresultat 

utvecklas förståelsen inom ämnet och ett resultat som beskriver syftet besvaras (Polit och 

Beck 2012). 

 

Polit & Beck (2012) beskriver hur en litteraturstudie skall utgå ifrån ett metodiskt arbetssätt 

och uppgifterna i modellen delas in i nio olika steg: 

 

1.     Formulera och fördjupa frågeställningar och syfte. 

2.     Formulera en sökstrategi genom att välja databaser och sökord. 

3.     Identifiera, söka upp och ta del av primärkällor. 

4.     Undersöka relevansen och lämpligheten i funna artiklar. 

5.     Läsa det funna materialet. 

6.     Sammanfatta och tolka informationen från artiklarna. 

7.     Kritisera och värdera artiklarna. 

8.     Analysera, integrera information och söka efter teman eller kategorier. 

9.     Förbereda systematisk och kritisk sammanfattning. 

 

I processen finns möjlighet att gå tillbaka till tidigare steg om informationen är bristfällig. 

Arbetsmodellen för litteraturstudien beskrivs med hjälp av de nio punkterna ovan, fritt 

översatt till svenska utifrån Polit och Beck (2012). 

Litteratursökning 
Steg 1 inledde litteraturstudien enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell för 

litteraturstudier. I steg 1 formulerades syftet med studien och därefter skapades 

problemformuleringar utifrån syftet. I steg 2 enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell 

valdes databaser och sökord. Databassökningarna gjordes i lämpliga databaser CINAHL och 

PubMed, då CINAHL och PubMed behandlar ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström 

2016) och CINAHL och PubMed är speciellt användbara för sjuksköterskor (Polit och Beck 

2012). Sökord som användes i CINAHL var AIDS patients, Attitude to AIDS, Students, 

Nursing, HIV-infections, HIV-infected patients, Nursing students och Attitudes. Sökord som 

användes i PubMed var HIV- infection, HIV, Acquired immunodeficiency syndrome, Students, 

nursing, Nursing students och attitude. 

 

Inklusionskriterier- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier - vid artikelsökningen har artiklar från 2008-01-01 till 2016-12-31 

inkluderats. Artiklarna skall vara skrivna på engelska samt vara peer-reviewd. Relevant 

persongrupp för databassökningen var sjuksköterskestudenter. Under databassökningen 

valdes ”all adults” i CINAHL och ”adults 19+” i PubMed. Exklusionskriterier -  

vetenskapliga reviewartiklar har exkluderats eftersom Polit och Beck (2012) menar att 

vetenskapliga reviewartiklar kan användas för att öka förståelsen för ämnet, men har 

begränsad användbarhet i en litteraturstudie.  

Sökord 

I databassökningen ingick sökord i CINAHL som Major Headings och i PubMed som 

Medical Subject Headings men också fristående sökord. Enligt Polit och Becks (2012) 

niostegsmodell innebär steg 3 att söka efter relevant forskning. För att se omfattningen av 
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forskningsområdet söktes sökorden först var för sig och sedan i kombination med varandra.  

 

Sökord som användes i CINAHL var AIDS patients, Attitude to AIDS, Students, nursing som 

Major Headings och HIV-infections, HIV-infected patients som Major Headings och Explode. 

Explode innebär enligt Polit och Beck (2012) att alla referenser som är indexerade med 

termen eller referenser som är indexerad med närliggande termer hämtas. Nursing students 

och Attitudes söktes som fristående. De valda sökorden HIV-infections, HIV-infected patients, 

AIDS patient och Attitude to AIDS kombinerades med OR (sökning 8 i tabell 1). Sedan 

kombinerades Nursing students och Student, nursing med OR (sökning 9 i tabell 1). Sedan 

kombinerades sökningarna 8, 9 samt Attitudes med AND (sökning 10 i tabell 1). Slutligen 

lades ett filter på med ”peer-reviewd”, ”English Language”, ”All Adult” samt år 2008-2016, 

vilket gav 28 träffar. Polit och Beck (2012) redogör för hur databassökningen avgränsas vid 

användandet av AND och hur databassökningen expanderas vid användningen av OR. 

 

Sökord som användes i PubMed var HIV- infection, HIV, Acquired immunodeficiency 

syndrome, och Students, nursing som Medical Subject Headings samt Nursing students och 

attitude som fristående. De valda sökorden HIV- infection, HIV, Acquired immunodeficiency 

syndrome kombinerades med OR (sökning 7 i tabell 2). Sedan kombinerades Nursing students 

och Students, nursing med OR (sökning 8 i tabell 2). Sökningarna 7, 8 och Attitude 

kombinerades med AND (sökning 9 i tabell 2). Slutligen markerades ”English”, ”adult: 19+” 

samt år 2008-2016, vilket gav 44 träffar. För att få en överskådlighet av databassökningarna 

skapades en sammanställning (Tabell 3). 

 

Tabell 1. Databassökning och urval i CINAHL. Sökningen gjordes 161214. 

Sök Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 

 

Urval 3 

S1  HIV-

infections*(MH) 

52232    

S2 HIV- infected 

patients* (MH) 

9444    

S3 AIDS patients 

(MH) 

2316    

S4 Attitude to 

AIDS (MH) 

3096    

S5 Students, 

nursing (MH) 

19785    

S6  Nursing 

students 

43147    

S7 Attitudes  172871    

S8 S1 OR S2 OR 

S3 OR S4 

58756    

S9 S5 OR S6 43147    

S10 S7 AND S8 

AND S9  

28 18(1) 7 6 

Totalt   17 7 6 

() = Varav intern dubblett 

(MH) = Major Heading 

* = Explode 
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Tabell 2. Databassökning och urval i PubMed. Sökningen gjordes 161214. 

Sök Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 HIV-infection 

(MeSH) 

247933    

S2 HIV (MeSH) 87946    

S3 Acquired 

Immunodeficiency 

syndrome (MeSH) 

74230    

S4 Students, nursing 

(MeSH) 

19580    

S5 Nursing students  35980    

S6 Attitude 318724    

S7 S1 OR S2 OR S3 278830    

S8 S4 OR S5 35980    

S9 S6 AND S7 AND 

S8 

44 25 ((10))  7 4 

Totalt   15 7 4 

(()) = Varav extern dubblett  

(MeSH) = Medical Subject Headings 

 

Tabell 3. Sammanställning av urvalen. 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL 17 7 6 

PubMed 15 7 4 

Totalt 32 14 10 

 

Urvalsprocessen 

Urval 1 

Urvalsprocessen bearbetades utifrån steg 4 enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. 

Databassökningen gav 72 träffar, de 72 artiklarna lästes utifrån titel, syfte och abstrakt och 43 

artiklar framkom. Artiklarna kontrollerades mot inklusions- och exklusionskriterier samt att 

artiklarna överensstämde med litteraturstudiens syfte. Under urvalsprocessen föll en intern 

dubblett samt tio externa dubbletter bort. Totalt ingick 32 relevanta artiklar i urval 1.  

Urval 2 

Urvalsprocessen fortsatte med steg 5 enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell, de 32 

relevanta artiklarna från urval 1 lästes i sin helhet. I steg 6 enligt Polit och Becks (2012) 

niostegsmodell sammanfattades och tolkades informationen i artiklarna och sedan framkom 

14 stycken artiklar ut som besvarade syftet med litteraturstudien. De exkluderade artiklarna 

svarade inte mot litteraturstudiens syfte på så sätt att attityder till omvårdnad inte hade 

studerats. Antingen handlade artiklarna endast om attityder mot att testa sig för HIV/AIDS 

eller så var deltagarna i studierna inte sjuksköterskestudenter. Det fanns också artiklar där 

deltagarna i studien representerade en för stor bredd av olika hälsoprofessioner samt där fokus 

låg på andra sjukdomar än HIV/AIDS.  
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Urval 3 

Granskning av artiklarna gjordes i steg 7 enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Guide 

to an Overall Critique of an Quantitative Research Report samt Guide to an Overall Critique 

of an Qualitativ Research Report användes till granskningen (Polit & Beck 2012). Efter 

granskningen föll fyra artiklar bort i urval 3. Första artikeln uppfyllde inte alla kriterier i 

forskningsprocessen. Metoden var kortfattad och kopplingen mellan resultatet och tabeller var 

otydlig. Andra artikeln var kortfattad och uppfyllde inte alla kriterier i forskningsprocessen. 

Tredje artikeln handlade om kunskapen innan och efter sjuksköterskeutbildning vilket inte var 

relevant för syftet och resultatet var otydligt. I fjärde artikeln fanns inte attityd som nyckelord 

och urvalet var begränsat. Artikeln hade kortfattat och otydligt resultat. I urval 3 framkom tio 

artiklar som användes till litteraturstudiens slutliga resultat vilka har samlats i en matris 

(Bilaga 1). 

Databearbetning 
Steg 8 i Polit och Becks (2012) niostegsmodell innebär att analysera informationen och söka 

efter teman eller kategorier. Övergripande i litteraturstudien har samarbete vidtagits för att få 

en djupare förståelse. Samarbete har vidtagits genom aktivt deltagande från båda parter och 

ingen uppdelning av arbetsuppgifter har gjorts. Under analysen markerades relevant text 

utifrån syftet med litteraturstudien, därefter plockades den relevanta texten ut och ett 

dokument i Word skapades. För att få en överskådlighet skrevs informationen ut i 

pappersformat och tre huvudkategorier framkom utifrån likheter och skillnader i materialet. I 

Steg 9 enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell sammanställdes resultatet för 

litteraturstudien på ett systematiskt och kritiskt sätt.  

Forskningsetiska ställningstagande 
Vid en litteraturstudie skall urvalet av källor ske systematiskt och urvalet skall presenteras 

korrekt, vilket görs med hjälp av en tabell över databassökningen. Litteraturstudier utgår 

endast från vetenskapliga artiklar och artiklarna ska vara etiskt granskade (Forsberg och 

Wengström 2016). Enligt Polit och Beck (2012) skall litteraturstudier vara objektiva och 

material som inte överensstämmer med syftet eller övrigt material måste trots allt inkluderas. 

Egna inställningar och attityder får inte spegla resultatet (Polit och Beck 2012). Enligt 

Vetenskapsrådet (2016) är det obligatoriskt att redovisa forskningsresultat offentligt för att 

forskningen ska kunna upprepas och granskas. Förfalskning, plagiering eller förvrängning av 

sanningen får aldrig förekomma.  

 

Artiklarna som användes till resultatet granskades för att undersöka om studien erhållit 

godkännande av en etisk kommitté eller godkännande av lärosätena där studenterna studerade. 

Deltagarna hade försäkrats om att svaren i studien behandlades antingen anonymt eller 

konfidentiellt och deltagarna fick information om att studien var frivillig. Genom att alla 

artiklar som användes i litteraturstudiens resultat redovisades i en artikelmatris, ökade 

trovärdigheten till litteraturstudien. Objektivitet i skrivandet har vidtagits på så sätt att ingen 

information har undanhållits eller förvrängts.  Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av 

omvårdnad till patienter med HIV/AIDS. Däremot fanns en viss kunskap om HIV/AIDS och 

attityder till patienter med HIV/AIDS. Medvetenhet om förförståelserna har underlättat för att 

reducera risken att förförståelsen inverkat på litteraturstudiens resultat. Enligt Sjöström och 

Dahlgren (2002) måste både likheter och skillnader redovisas samt ska det valda sättet att 

redovisa resultatet vara relevant även för utomstående. Kunskap, föreställningar och personlig 

bakgrund kan spegla hur människor ser på världen och därmed måste alla aspekter granskas 

och inkluderas för att inte förförståelser skall styra resultatet.  
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Resultat  
I resultatet användes tio artiklar varav nio med kvantitativ metod och en med mixad metod. 

För att redovisa resultatet har tre huvudkategorier framkommit undvikande och vägran, 

empati samt vilja och ovilja.   

Undvikande och vägran 
Sjuksköterskestudenter hade attityder som visade undvikande och vägran till omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS (Li et al. 2006; Veeramah et al. 2008; Mahat & Sanzero Eller 2009; 

Souminen et al. 2009; Pickels et al. 2011; Ouzouni & Nakakis 2012; Özakgül et al. 2014; 

Souminen et al. 2015). Sjuksköterskestudenter som hade vägran till omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS indikerade negativa attityder (Pickels et al. 2011; Özakgül et al. 2013).  

 

Sjuksköterskestudenter visade överlag en låg nivå av undvikande vid omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS. Undvikandet syntes bland annat genom att sjuksköterskestudenterna hade 

attityden att patienter som smittats av HIV/AIDS genom drogmissbruk inte var lika förtjänta 

av vård som de patienter som smittats av HIV/AIDS via blodtransfusion (Li et al. 2006; 

Veeramah et al. 2008). Vidare hade sjuksköterskestudenter en låg nivå av undvikande vid 

omvårdnad av patienter med HIV/AIDS dock syntes inget samband mellan attityderna och 

erfarenheten samt kunskapen (Pickels et al. 2011).  

 

Låg nivå av undvikande och vägran synliggjordes då mindre än 4 % av 

sjuksköterskestudenterna i England, Nepal, Grekland, Finland, Estland och Litauen skulle 

eller hade tidigare undvikt eller vägrat omvårdnad till patienter med HIV/AIDS (Veeramah et 

al. 2008; Mahat & Sanzero Eller 2009; Suominen et al. 2009; Ouzouni & Nakakis 2012). 

Samtidigt visade cirka 22 % av sjuksköterskestudenterna undvikande attityder till omvårdnad 

av patienter med HIV/AIDS (Ouzouni och Nakakis 2012). Cirka en tredjedel av 

sjuksköterskestudenterna visade sig ha en vägran till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS 

(Özakgül et al. 2014; Suominen et al. 2015). Vidare beskrev Atav et al. (2015) hur vägran 

synliggjordes då sjuksköterskestudenterna hänvisade patienter med HIV/AIDS till andra 

kolleger eller hade uppfattningen att endast specialister skulle ge omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna skulle även överväga att byta yrke eller inriktning om 

de tvingades att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS.  

 

Orsaken till undvikande grundade sig ofta i rädsla till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS 

(Li et al. 2006; Veeramah et al. 2008; Özakül et al. 2013; Atav et al. 2015). Li et al. (2006) 

beskriver att sjuksköterskestudenter som hade undvikande attityder, undvek bland annat på 

grund av rädsla för att bli smittade av HIV/AIDS samt föra vidare smittan. Medan Atav et al. 

(2015) beskriver hur sjuksköterskestudenter undvek högrisk patienter så som 

drogmissbrukare, eftersom risken att då bli smittad var högre. Vidare redogör Veeramah et al. 

(2008) att undvikande attityder synliggjordes genom frågor om rädsla för att bli smittad av 

patienter med HIV/AIDS. 

 

Trots att undvikandet och vägran till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS var låg, visade 

studier att sjuksköterskestudenter hade rädsla till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS 

(Veeramah et al. 2008; Akin et al. 2013; Özakgül et al. 2013; Atav et al. 2015; Suominen et 

al. 2015). Rädslan för att bli smittad med HIV/AIDS associeras som negativa attityder till 

patienter med HIV/AIDS (Veeramah et al. 2008; Akin et al. 2013; Özakgül et al. 2013; Atav 

et al. 2015; Suominen et al. 2015).  
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Sjuksköterskestudenterna hade attityder som visade rädsla att bli smittad vid omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS (Veeramah et al. 2008; Özakgül et al. 2013; Suominen et al. 2015). 

Sjuksköterskestudenter visade även rädsla vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS trots 

tidigare erfarenhet (Özakgül et al. 2013). Sjuksköterskestudenter redogjorde, trots självskattad 

god kunskap att cirka hälften upplevde rädsla för att bli smittade vid omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS. Vidare uttryckte sjuksköterskestudenter att yrket som framtida 

sjuksköterskor medförde en hög risk att bli smittad av HIV/AIDS (Atav et al. 2015). 

Tolkningen om att sjuksköterskestudenterna upplevde rädsla och oro visades i studierna 

genom frågor som indikerade rädsla för att bli smittad vid omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS (Veeramah et al. 2008; Atav et al. 2015; Suominen et al. 2015). 

Sjuksköterskestudenterna beskrev också en rädsla att överföra smittan vidare till sin familj 

efter omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Veeramah et al. 2008; Suominen et al. 2015). 

Majoriteten av sjuksköterskestudenterna hade en oro vid omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS. Oron grundade sig i att sjuksköterskestudenterna tyckte att HIV- positiva 

patienter skulle vårdas i enrum om de hade svårigheter att upprätthålla lämplig hygien eller 

utgjorde en risk för att kontaminera omgivningen (Akin et al. 2013). 

Empati 
Studier visade att sjuksköterskestudenter överlag hade empatiska attityder (Li et al. 2008; 

Veeramah et al. 2008; Pickels et al. 2011; Akin et al. 2013; Özakgül et al. 2013; Atav et al. 

2015). Empati hade ett samband med positiva attityder, det vill säga desto mer empati desto 

mer positiva attityder (Veeramah et al. 2008; Pickles et al. 2011; Özakgül et al. 2013). 

Majoriteten av sjuksköterskestudenterna hade empatiska attityder till omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS, på så sätt att sjuksköterskestudenterna tyckte att alla patienter hade rätt till 

lika vård.  En stor andel av sjuksköterskestudenterna skulle även göra allt de kunde för att 

förse bästa möjliga omvårdnad till patienter med HIV/AIDS (Li et al. 2008; Veeramah et al. 

2008; Akin et al. 2013). Sjuksköterskestudenter uttryckte empati genom ömmande och 

oroande känslor vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Atav et al. 2015).  

Vilja och ovilja 
Sjuksköterskestudenter hade överlag vilja till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Li et 

al. 2008; Mahat & Sanzero Eller 2009; Suominen et al. 2009; Ouzouni & Nakakis 2012; Akin 

et al. 2013). Viljan att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS hade ett samband med 

positiva attityder samtidigt som oviljan att ge omvårdnad hade ett samband med negativa 

attityder (Li et al. 2008; Suominen et al. 2009; Suominen et al. 2015).  

 

Sjuksköterskestudenterna hade mer positiva attityder om de kände någon med HIV/AIDS, 

tidigare givit omvårdnad eller tidigare blivit tillfrågade att ge omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS (Suominen et al. 2009). Sjuksköterskestudenter uttryckte vilja att hjälpa patienter 

med HIV/AIDS i hög utsträckning (Ouzouni & Nakakis 2012; Akin et al. 2013). Det fanns 

inget samband mellan viljan att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS och kunskapen 

om HIV/AIDS (Li et al. 2008; Akin et al. 2013; Suominen 2015). Majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade positiva attityder och hög vilja till omvårdnad vid 

måltidssituationer samt sänghygien. Dock syntes en negativ attityd och lägre grad av vilja till 

omvårdnad vid toalettbesök samt moment där risken för stickskador och blodstänk var hög 

(Li et al. 2008).  

 

Till skillnad från sjuksköterskestudenterna i tidigare studier där viljan och positiva attityder 

hade ett samband såg Mahat och Sanzero Eller (2009) att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade viljan att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS dock var 

attityderna överlag negativa på grund utav att stigmatisering och skam gentemot patienter 
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med HIV/AIDS kvarstod. I en studie av Suominen et al. (2015) hade 80 % av 

sjuksköterskestudenterna en ovilja till att ge omvårdnad till patienter med HIV/AIDS och 

hälften kände ovilja på grund av otillräcklig kompetens för att möta patienter med HIV/AIDS 

komplexa fysiska och psykiska behov.   
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS. I resultatet framkom olika attityder. Det framkom tre 

huvudkategorier undvikande och vägran, empati samt vilja och ovilja. Då andra studier både 

har styrkt och motsagt litteraturstudiens resultat har beslutet tagits att diskutera alla 

kategorier.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade överlag en låg nivå av undvikande och vägran till omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS. Martin och Bedimo (2000) styrker litteraturstudiens resultat då bland annat 

sjuksköterskor i tre delstater i USA också hade låg nivå av undvikande och vägran. 

Karakteristiskt för vägran i studien var en hög nivå av undvikande och att inte ha givit 

omvårdnad till patienter med HIV/AIDS senaste åren. I litteraturstudiens resultat framkom 

endast en liten nivå av vägran hos sjuksköterskestudenterna. Motsägelsefullt beskriver 

Röndahl et al. (2003) att sjuksköterskestudenter skulle vägra att ge omvårdnad till patienter 

med HIV/AIDS. Viktigt att notera var att studien grundades i att undersöka om 

sjuksköterskestudenterna skulle avstå omvårdnad till patienter med HIV/AIDS, om det gavs 

möjlighet. Tillskillnad från litteraturstudiens resultat där frågorna inte indikerade möjligheten 

att avstå utan endast om sjuksköterskestudenterna tidigare hade vägrat eller skulle vägra 

omvårdnad till patienter med HIV/AIDS. Resultatet kunde därför sett annorlunda ut om 

sjuksköterskestudenter hypotetiskt fått möjligheten till undvikande och vägran. I en israelisk 

studie framkom det att hälften av sjuksköterskestudenterna hade attityden att 

sjukvårdspersonal bör ha rätten till att vägra omvårdnad till patienter med HIV/AIDS (Natan 

et al. 2015). 

 

Orsaker till varför sjuksköterskestudenterna har undvikande och vägrande attityder framkom i 

litteraturstudien genom rädsla för att bli smittad vid omvårdnad samt stigmatisering av 

personer som fått HIV/AIDS på grund av drogmissbruk eller prostitution. Resultatet visade att 

sjuksköterskestudenter globalt upplevde rädsla vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS på 

grund av risken att bli smittad. Sjuksköterskestudenters rädsla att bli smittade vid omvårdnad 

av patienter med HIV/AIDS beskrevs även i en studie från Sverige där en tredjedel av 

deltagarna uttryckte rädsla. Det framkom även att sjuksköterskestudenter upplevde mer rädsla 

än sjuksköterskor vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Röndahl et al. 2003). I 

litteraturstudien uttryckte sjuksköterskestudenterna rädsla genom attityden att omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS ansågs vara ett högriskarbete. Ett samband mellan undvikande och 

rädsla syntes i resultatet genom att undvikande attityder genererade rädsla för att bli smittad 

vid omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Likartade attityder syntes i Nazik et al. (2012) 

där över hälften av sjuksköterskestudenterna delade uppfattningen om att omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS är ett högriskarbete.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskestudenter upplevde rädsla vid omvårdnad av 

patienter med HIV/AIDS trots självskattad god kunskap samt tidigare erfarenhet. Vilket kan 

kopplas samman med andra studier där det presenteras att attityderna är oberoende av 

kunskapen eller att kunskapen har en minimal påverkan på attityderna (Froman & Owen 

1997; Qu 2010). Motsägelsefullt beskriver Yiu et al. (2010) att rädslan är beroende av 

kunskapen eftersom attityderna förbättrades efter att sjuksköterskestudenterna fått utbildning, 

både praktisk och teoretisk och rädslan för att bli smittad vid omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS minskade. Orsakerna till varför attityder påverkas av kunskap i vissa fall och i 

vissa fall inte är intressant att diskutera samt om fördomar och stigmatisering som finns kvar 

sedan uppväxten kan påverka attityderna. Zanna och Rempel (1988) beskriver just hur 
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attityder kan påverkas av tidigare beteenden och hur bedömningen av omgivningen skapar 

attityder.  

 

Studier har visat att sjuksköterskestudenter under klinisk utbildning påverkas av handledare, 

patienter samt andra studenter. Sjuksköterskestudenterna blev känslomässigt påverkade under 

sin kliniska praktik och utvecklade olika tillvägagångssätt för att hantera känslomässiga 

påfrestningarna, till exempel genom avståndstagande (Arieli 2013). Å andra sidan beskriver 

Froman och Owen (1997) samt Martin och Bedimo (2000) att nivån av undvikande till 

omvårdnad av patienter med HIV/AIDS kan bero på kunskapsnivån om HIV/AIDS. Tidigare 

studier beskriver att sjuksköterskor upplever rädsla vid omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS (Breault & Polifroni 1992; McCann och Sharkey 1998), vilket är intressant att ta i 

beaktning då Arielie (2013) beskriver hur sjuksköterskestudenter kan påverkas av sina 

handledare.  

 

Litteraturstudiens resultat visade övergripande empatiska attityder genom att de flesta 

sjuksköterskestudenter ansåg att alla patienter oavsett sjukdom hade rätt till lika vård och 

sjuksköterskestudenterna skulle också gör allt för att förse bästa möjliga omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenter som har empatiska attityder till omvårdnad 

av patienter med HIV/AIDS överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Froman & 

Owen 1997; Martin & Bedimo 2000; Röndahl et al. 2003; Bektas & Kulakaç 2007). I Sverige 

finns lagstiftning som säger att all sjukvårdspersonal har skyldighet att ge lika vård till alla 

patienter oavsett sjukdom eller skada (SFS 1982:763). Globalt har strategier och mål 

utformats för olika vårdprofessioner med avsikt att förbättra människors rätt till hälsa. För att 

uppnå förbättring krävs tillgänglighet, ansvarstagande och en icke diskriminerande attityd 

från vårdpersonal (WHO 2015) och diskriminering på grund utav människors hudfärg, kön 

eller hälsotillstånd får inte ske (WHO 2015; United Nations 2016). Trots att alla människor 

har rätt till lika vård är det av stor vikt att sjuksköterskor tillämpar ett individanpassat 

bemötande till patienter, då Eriksson (1987) menar att omvårdnad är relativ, det vill säga trots 

att patienter har samma diagnos kan behovet av omvårdnad variera.  

 

Resultatet visade att de flesta sjuksköterskestudenter hade en vilja till omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS. Även andra studier styrker att sjuksköterskestudenter har vilja till 

omvårdnad av patienter med HIV/AIDS (Oyeyemi et al. 2005; Sehume et al. 2012). Trots en 

hög nivå av vilja i litteraturstudiens resultat fanns en andel som påvisade hög ovilja att ge 

omvårdnad till patienter med HIV/AIDS, en hög ovilja till att ge omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS sågs även i Natan et al. (2015). Fortsättningsvis finns intresse i att studera varför 

sjuksköterskestudenters attityder som vilja och ovilja varierar mellan olika delar av världen. I 

litteraturstudiens resultat syntes en ovilja hos sjuksköterskestudenter att utföra omvårdnad då 

risken för stickskador och blodstänk var hög. Liknande attityder beskrivs även av Natan et al. 

(2015) då den självskattade viljan att vårda patienter med HIV/AIDS i framtiden halverades 

då det blev nödvändigt att involveras i omvårdnad där risken för blodstänk och exponering av 

kroppsvätskor var hög. Vilja redovisades även i en studie där sjuksköterskestudenter hade en 

hög vilja till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS, även vid moment som innefattade risk 

för blodstänk och exponering för kroppsvätskor (Välimäki et al. 2010). Litteraturstudiens 

resultat visade inte på något samband mellan viljan till omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS och kunskapen om HIV/AIDS. Andra studier motsäger litteraturstudiens resultat 

eftersom tydliga samband synliggjorts mellan kunskap och viljan till omvårdnad av patienter 

med HIV/AIDS (Välimäki et al. 2010; Natan et al. 2015). I samma studier påvisades även att 

ålder och erfarenhet var positivt korrelerat med viljan till omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS (Välimäki et al. 2010; Natan et al. 2015). 
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Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Användandet av 

niostegsmodellen underlättade arbetet med litteraturstudien på så sätt att ett systematiskt och 

strukturerat arbetssätt kunde genomföras. En svaghet med användandet av niostegsmodellen 

var det engelska språket vilket ökade risken för tolkningsfel. För att minska tolkningsfelen har 

noggrannhet i översättningen vidtagits och lexikon har använts kontinuerligt.  

 

En av inklusionskriterierna var ”all adults” och ”adults 19+”, trots inklusionskriterierna fanns 

artiklar i resultatet där deltagarna var under 18 år. Orsaken till att litteraturstudien innefattade 

sjuksköterskestudenter under 18 år berodde på att utbildningsnivån varierade i olika länder. I 

vissa länder krävdes endast avklarad gymnasieutbildning för att erhålla arbetsuppgifter som 

betecknar sjuksköterskans kompetens.  Valet att inte exkludera sjuksköterskestudenter under 

18 år grundade sig i att de trots låg ålder var sjuksköterskestudenter och hade attityder som 

var viktiga att belysa. Orsaken till att litteraturstudiens resultat innehöll artiklar som även 

inkluderade barnmorske- och distriktsjuksköterskestudenter baserades på att majoriteten av 

deltagarna i studierna var sjuksköterskestudenter. Artiklarna svarade även väl på 

litteraturstudiens syfte och kunde därför inte exkluderas. Valet att endast inkludera artiklar 

skrivna på engelska grundades i att trots att de skandinaviska språken är snarlika svenskan var 

risken för tolkningsfel hög. Inga artiklar på svenska framkom i databassökningen och därmed 

gjordes valet att exkludera artiklar skrivna på det svenska språket.  

 

Två stycken databaser användes till databassökningen, CINAHL och PubMed. I och med 

användandet av två databaser ökade chanserna för fler relevanta vetenskapliga artiklar. 

PubMed är dock inriktad till både omvårdnad och medicin därför var det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt i granskningen för att behålla omvårdnadsperspektivet. Sökorden 

valdes utifrån lämpligheten relaterat till syftet. För att hitta rätt sökordskombinationer testades 

olika sökord för att finna optimalt sökresultat. Användandet av MESH-termer i PubMed och 

Major Headings i CINAHL underlättade databassökningen då sökorden blev nyckelord i 

sökträffarna. Användandet av ”Explode” i CINAHL ökade bredden på databassökningen.  En 

styrka med litteraturstudien var att alla sökord kombinerades och sökningen blev därmed mer 

strukturerad än om alla sökorden inte kombinerats.  

 

I databearbetningen användes Guide to an Overall Critique of an Quantitative Research 

Report samt Guide to an Overall Critique of an Qualitativ Research Report (Polit & Beck 

2012) för att granska artiklarna på ett kritiskt sätt.  Fördelen med granskningsmallarna var att 

de underlättade för att kontrollera om artiklarna höll hög forskningskvalitet. Då en av 

artiklarna hade en blandning mellan kvalitativ- och kvantitativmetod, så kallad mixad-metod, 

medförde blandningen att granskningen försvårades då artikeln granskades utifrån båda 

granskningsmallarna och uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa delarna i artikeln 

skedde. Trots svårigheterna i granskningsprocessen valdes artikeln att inkluderas i resultatet 

då den innehöll relevant information utifrån syftet med litteraturstudien. Forsberg och 

Wengström (2016) anser att användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar är till 

fördel för en litteraturstudie. Litteraturstudien innehåller nio stycken artiklar med kvantitativ 

metod och en artikel med mixad-metod.  Trots det höga antalet kvantitativa artiklar till 

litteraturstudiens resultat anses resultatet spegla syftet på ett relevant sätt, då syftet med 

litteraturstudien var att belysa attityder och inte en djupgående beskrivning om varför 

attityderna finns. 

 

Artiklarna som ingick i litteraturstudiens resultat hade studerat sjuksköterskestudenter från 

olika länder i världen. Turkiet och Amerika(n=1), Nepal(n=1), Grekland(n=1), Finland, 
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Estland, Lettland(n=1), Turkiet(n=2), Ryssland (n=1), Kina (n=1), Australien (n=1) och 

England(n=1). Eftersom litteraturstudiens resultat täcker sjuksköterskestudenters attityder i 

stora delar av världen kan resultatet implementeras globalt. Dock är det viktigt att poängtera 

att litteraturstudien är begränsad då en stor andel industrialiserade länder ingår vilket försvårar 

för implementering i utvecklingsländer.  

 

Genomgående i litteraturstudiens har svårigheter att definiera attityder förekommit. 

Framförallt vid översättning av innebörden från engelska till svenska och vid 

kategorikonstruktionen. Kategorierna har framkommit ur resultatet men de var svåra att 

identifiera. Resultatkategorierna beskriver attityder på så sätt att empati är ett tankemönster 

och undvikande och vägran samt vilja och ovilja är beteenden. Rädsla och oro är en känsla 

som ligger till grund för undvikande och vägran och är därför en bidragande orsak till att 

sjuksköterskestudenter har undvikande attityder. Trots svårigheter har beslutet tagits att 

behålla begreppet attityder, då det definieras väl i introduktionen och endast genom att 

uppmärksamma attityderna kan attityderna förbättras.  

 

Klinisk betydelse 
Sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden och sjuksköterskestudenter skall i 

framtiden axla omvårdnadsansvaret. HIV/AIDS är ett stort problem i stora delar av världen 

och då inget botemedel finns krävs expertis och ansvar för att ge personer med HIV/AIDS 

lika god omvårdnad som andra patienter. Litteraturstudiens resultat visade att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade en rädsla till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskestudenter under utbildningen får både teoretisk och praktisk 

utbildning om olika blodsmittor för att göra sjuksköterskestudenterna förberedda på 

situationer som kräver extra försiktighet och skapa en trygghet istället för en rädsla.  För att 

minska risken för undvikande och vägran till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS skall 

det tidigt i utbildningen framgå att sjuksköterskor har ett ansvar att ge lika vård till alla, 

oavsett sjukdom. I litteraturstudien framkom tydliga empatiska attityder och viljan att vårda 

var stor. Tack vare empatiska attityder och viljan att vårda finns stora möjligheter för 

sjuksköterskestudenter att få mer positiva attityder till omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS och förhoppningsvis kommer patienter med HIV/AIDS i framtiden slippa skam 

och stigmatisering i omvårdnaden. 

Förslag till fortsatt forskning 
I och med litteraturstudiens resultat syntes ett behov av fortsatt forskning om hur attityderna 

kan förbättras, till exempel hur kunskap och utbildning kan påverka attityderna. Genom 

förbättring av sjuksköterskestudenters attityder till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS 

kan attityder så som undvikande och vägran minskas. Tidigare forskning har en kvantitativ 

ansats därför finns fortsatt intresse att fånga ett kvalitativt perspektiv med hjälp av intervjuer. 

Genom kvalitativ forskning landar fokus på sjuksköterskestudenternas egna upplevelser av 

attityderna och resultatet blir mer individfokuserat. 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskestudenter hade en hög nivå av empati och en 

låg nivå av undvikande. Undvikandet påverkades av risken att bli smittad samt stigmatisering. 

Rädslan för att bli smittad var hög, trots rädslan hade sjuksköterskestudenterna en hög nivå av 

vilja till omvårdnad av patienter med HIV/AIDS. Utmärkande för resultatet var att 

sjuksköterskestudenter vill, men vågar inte med anledning av rädslan. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris 

 

 

Författare, 

utgivningsår 

& land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Akin et al. 

(2013).   

 

 

 

Turkiet 

Turkish nursing 

student´s knowledge 

of and attitudes 

towards patients with 

HIV/AIDS 

Syftet med studien var att 

undersöka 

sjuksköterskestudenters 

kunskap och attityder 

gentemot patienter med 

HIV/AIDS samt hur kunskap 

och attityd påverkar varandra.  

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes, där 

580 sjuksköterskestudenter 

deltog. 63,5 % i svarsfrekvens. 

Studenterna studerade vid tre 

olika skolor lokaliserade i två 

olika städer i Turkiet och 

studenterna var minst 18 år.  

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter.  

Resultatet visade att attityderna var 

generellt positiva men det fanns en 

oro och en tveksamhet i att jobba 

med patienter som hade HIV/AIDS. 

Cirka 50 % av studenterna föredrog 

till viss del eller helt att avstå 

omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS.  

 

 

 

 

Atav et al. 

(2015). 

 

 

 

USA 

Turkish and American 

Undergraduate 

Student´s Attitudes 

Toward HIV/AIDS 

Patients: A 

Comparative Study 

Syftet med studien var att 

jämföra turkiska och 

amerikanska studenters 

attityder till personer med 

HIV/AIDS. 

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett strategiskt 

urval gjordes, där 613 

sjuksköterskestudenter deltog. 

85,7 % i svarsfrekvens. 

Studenterna studerade antingen 

vid ett universitet i Istanbul eller 

vid ett universitet i New York. 

Medelåldern för kvinnorna i 

studien var 21.79 och männens 

medelålder var 26,85. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter.  

Resultatet grundades i tre olika 

kategorier, rädslan att bli smittad, 

negativa känslor samt vägran att 

vårda. Överlag hade amerikanska 

studenter en mer positiv attityd än 

turkiska studenter. Dock hade cirka 

50 % av studenterna i båda 

länderna en attityd att om det fanns 

ett val skulle de inte välja att vårda 

patienter med HIV/AIDS. Manliga 

studenter hade en mer positiv 

attityd än kvinnliga studenter.  
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Li et al. 

(2008).  

 

 

 

Kina 

Chinese nursing 

student´s HIV/AIDS 

knowledge, attitudes 

and practice 

intentions 

Syftet med studien var att 

förstå brister i kunskap om 

HIV/AIDS och attityder vid 

omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS. 

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett strategiskt 

urval gjordes, där 204 

sjuksköterskestudenter deltog i 

studien. 100 % i svarsfrekvens. 

Studenterna studerade vid tio 

olika skolor och rekryterades till 

studien under deras sista praktik 

på Xiangya Hospital of Central 

South University I Kina.  

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter. 

Resultatet visade att de flesta av 

studenterna uttryckte sympati samt 

empati gentemot patienter med 

HIV/AIDS. 89 % av studenterna 

hade en positiv attityd till att ge 

bästa möjliga omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS. Studien 

visade inget signifikant samband 

mellan kunskapsnivån och 

attityderna. Dock fanns en viss 

stigmatisering mot de patienter som 

blivit smittade på grund av 

drogmissbruk eller homosexuella 

relationer.  

Mahat & 

Sanzero 

Eller. (2009). 

 

 

 

USA 

HIV/AIDS and 

universal precautions: 

knowledge and 

attitudes of Nepalese 

nursing students 

Studiens syfte var att studera 

nepalesiska 

sjuksköterskestudenters 

kunskap och attityd om 

HIV/AIDS och 

sjusköterskestudenternas 

fördomar.  

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes, där 

127 nepalesiska 

sjuksköterskestudenter deltog. 

100 % i svarsfrekvens. 

Studenterna som deltog i studien 

var mellan 15-38 år och befanns 

sig i olika stadier i utbildningen. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter i klassrummen 

på varje skola.  

Resultatet visade att studenterna 

hade brist på kunskap samt hade 

negativa attityder. 91 % av 

studenterna hade viljan till att ge 

omvårdnad till patienter med 

HIV/AIDS. Att personligen känna 

någon som var smittad med 

HIV/AIDS kunde ändra attityderna 

från negativa till mer positiva.  
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Ouzouni & 

Nakakis. 

(2012).  

 

 

 

Grekland 

HIV/AIDS 

knowledge, attitudes 

and behaviours of 

student nurses 

Syftet med studien var att 

undersöka kunskapen, 

beteenden och attityderna om 

HIV/AIDS bland 

sjuksköterskestudenter i 

Grekland.  

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett strategiskt 

urval gjordes, där 279 

sjuksköterskestudenter deltog. 

77,5 % i svarsfrekvens. 

Studenterna som deltog i studien 

var mellan 18-37 år och 

studerade i första, tredje, fjärde 

eller sjätte terminen på ett 

tekniskt utbildningsinstitut i 

Grekland.  Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av enkäter.  

Resultatet visade att studenterna 

överlag hade god kunskap samt 

positiva attityder mot patienter med 

HIV/AIDS. Dock uppgav cirka 22 

% av studenterna att de skulle 

undvika att ge omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS. Det var 

1,1 % av sjuksköterskestudenterna 

som vägrade ge omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS. 

Pickles et al. 

(2011).  

 

 

 

Australien 

Undergraduate 

nursing student´s 

attitudes towards 

caring for people with 

HIV/AIDS 

Syftet med studien var att 

fastställa de attityder som 

australienska 

sjuksköterskestudenter hade 

vid omvårdnaden av personer 

med HIV/AIDS. 

Kvantitativ studie. Designen var 

en tvärsnittsstudie. Ett strategiskt 

urval där, 396 

sjuksköterskestudenter deltog. 

94.7 % i svarsfrekvens. 

Studenterna som deltog i studien 

var mellan 18-24 år och gick på 

Flinders universitet i södra 

Australien. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av enkäter. 

Resultatet visade att cirka 95 % 

hade positiva attityder till 

omvårdnad av patienter med 

HIV/AIDS. Överlag var 

studenterna empatiska och 

stöttande mot patienter med 

HIV/AIDS.   
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Suominen et 

al. (2009). 

 

 

 

Finland 

Nursing student´s 

attitudes towards 

HIV/AIDS patients in 

Finland, Estonia and 

Lithuania 

Syftet med studien var att 

beskriva och jämföra 

sjuksköterskestudenters 

attityder i Finland, Estland 

och Litauen och upptäcka om 

attityder emot HIV/AIDS 

hade ett samband med olika 

bakgrundsvariabler. 

Kvantitativ studie. Studien 

innefattade studenter från flera 

länder. Ett strategiskt urval 

gjordes, där 471 sjuksköterske-, 

distrikt- och 

barnmorskestudenter deltog, var 

av 82 % var 

sjuksköterskestudenter. 83 % i 

svarsfrekvens. Studenterna som 

deltog i studien var mellan 19-59 

år. Studien gjordes på en 

högskola i Finland, två 

högskolor i Estland, en högskola 

och ett universitet i Litauen. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter. 

Resultatet visade att finska 

sjuksköterskestudenter hade mer 

positiva attityder. Majoriteten av 

studenterna hade en negativ attityd 

till personer med HIV/AIDS på 

grund av att de var rädda för att 

smittas. Viljan att ge omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS samt en 

bekantskap med någon som hade 

HIV/AIDS kunde förknippas med 

en mer positiv attityd. 

Suominen et 

al. (2015). 

 

 

 

Finland 

Russian nursing 

students knowledge 

level and attitudes in 

the context of human 

immunodeficiency 

virus (HIV) – a 

descriptive study 

Syftet med studien var att 

beskriva ryska studenters 

kunskap om HIV/AIDS, deras 

attityder till att vårda patienter 

med HIV/AIDS samt deras 

eventuella homofobiska 

attityder. 

Kvantitativ studie. Ett strategiskt 

urval där 102 

sjuksköterskestudenter deltog. 

95,3 % i svarsfrekvens. 

Studenterna som deltog var 

minst 18 år och de rekryterades 

från tre skolor i en stad där det 

var vanligt med HIV/AIDS i 

Ryssland. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av enkäter.  

Resultatet visade att 62 % av 

sjuksköterskestudenterna var 

oroliga för att bli smittade vid 

omvårdnaden av patienter med 

HIV/AIDS. Viljan att ge vård hade 

sin grund i 

sjuksköterskestudenternas attityd 

och överlag hade de en ganska 

negativ attityd. Cirka 60 % av 

sjuksköterskestudenterna hade en 

negativ attityd till de personer som 

fått HIV/AIDS på grund av 

sexuella kontakter. 
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Veeramah et 

al. (2008). 

 

 

 

England 

 

Exploring knowledge 

and skills on HIV in 

student nurses and 

midwives 

Syftet med studien var att 

beskriva kunskapen, 

kompetensen till och attityder 

gentemot patienter med 

HIV/AIDS hos sista års 

sjuksköterske- och 

barnmorskestudenter. 

Mixad metod. Designen var en 

tvärsnittsstudie. Ett strategiskt 

urval gjordes, där 34 

sjuksköterskestudenter och 13 

barnmorskestudenter deltog. 76 

% i svarsfrekvens. Studenterna 

som deltog var mellan 26-46 år 

och de rekryterades från ett 

universitet i England. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter där sista frågan 

var öppen och analyserades 

utifrån en innehållsanalys. 

Resultatet visade att överlag hade 

studenterna positiva attityder och 

en god kunskap om HIV/AIDS. En 

stor andel av studenterna kände 

empati för patienter med 

HIV/AIDS och tyckte att alla 

människor förtjänade samma vård 

medan cirka 30 % uppgav att de tog 

avstånd från patienter med 

HIV/AIDS.  

Özakgul et al. 

(2013). 

 

 

 

Turkiet 

Attitudes towards 

HIV/AIDS patients 

and empathic 

tendencies: A study of 

Turkish 

undergraduate nursing 

students 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen mellan 

demografiska faktorer, 

kännedomen om HIV/AIDS, 

attityden kring HIV/AIDS och 

empatiska benägenheter hos 

sjuksköterskestudenter. 

Kvantitativ studie. Designen var 

icke-experimentell. Ett 

strategiskt urval gjordes, där 614 

sjuksköterskestudenter deltog. 

76.08 % i svarsfrekvens. 

Studenterna var mellan 17-45 år 

och rekryterades från ett 

universitet i den största staden i 

Turkiet och från ett universitet i 

en mindre stad i Turkiet. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av enkäter. 

Resultatet visade att attityder var 

relaterade till kunskap och viljan att 

vara nära patienten. Desto mer 

positiv attityd 

sjuksköterskestudenterna hade 

desto större empatisk benägenhet 

gentemot patienter med HIV/AIDS 

visades. Studenterna som hade 

erfarenhet av omvårdnad till 

patienter med HIV/AIDS hade en 

mer positiv attityd.  

 

 


