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Abstrakt 

Bakgrund: Sjukdomar som orsakas av blodburen smitta har ökat i världen vilket kan ses 

som ett problem inom sjukvården (Wilburn, 2004). Den blodburna smittan som har ökat är: 

HIV/AIDS och Hepatit B och C. Syftet: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter som bär på blodburen smitta. Metod: En litteratur studie med deskriptiv 

design. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i 2 huvudkategorier; Känslor 

respektive Hantering, och 5 subkategorier: Att vara otillräcklig och frustrerad, Att känna 

emotionell stress, Att vara rädd, Att känna empati och positiva känslor, Att vilja vårda 

eller inte vårda. Diskussion: Brist på kunskap och information om blodburen smitta visade 

sig ha betydelse för sjuksköterskornas upplevelser. Slutsatser: Det finns ett behov av 

utbildningar och information för vårdpersonal om blodburen smitta och även tillgång till 

bra skyddsutrustningar för personal, vilket kan bidra till att minska rädsla att bli smittad 

och även minska stigmatisering av dessa patienter. 

 

  

 

Nyckelord: Upplevelser, HIV/AIDS infektion, Sjuksköterska, Hepatits B, Hepatitis C. 
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Abstract 

Background: Diseases caused by blood-borne infection have increased in the world which 

can be seen as a problem in the health care system (Wilburn, 2004). The blood-infections 

that have increased are: HIV/AIDS and Hepatitis B and C. Aim: To describe nurses’ 

experiences of caring for patients carrying blood-borne infections. Method: A literature 

study with a descriptive design. Results: The analysis of the articles resulted in 2 main 

categories Feelings and Handling, and 5 subcategories: to be inadequate and frustrated, 

feeling emotionally stressed, to be afraid, to feel empathy and positive emotions, wanting 

or not wanting to care for. Discussion: Lack of knowledge and information showed to 

have been the major factor to the nurses’ experiences. Conclusions: There is a need for 

education and information for health care professionals about blood-borne infections and 

also access to good protective equipment for staff, which can help to reduce the fear of 

becoming infected, and also reduce the stigma of these patients.  

 

Keywords: Experiences, HIV/AIDS infections, Nurse, Hepatitis B, Hepatitis C



Rossette Kiingi 

 

4 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .............................................................................................................................. 6 

2. BAKGRUND ............................................................................................................................. 6 

2.1 Blodburen smitta .............................................................................................................. 6 

2.2 HIV/AIDS ........................................................................................................................... 6 

2.3 Hepatit B och Hepatit C .................................................................................................... 7 

2.4 Prevention ........................................................................................................................ 7 

2.5 Sjukdom och stigmatisering.............................................................................................. 7 

2.6 Sjuksköterskans Omvårdnadsansvar. ............................................................................... 8 

3. PROBLEMFORMULERING ....................................................................................................... 9 

4. SYFTE .................................................................................................................................... 10 

5. METOD .................................................................................................................................. 10 

5.1 Design ............................................................................................................................. 10 

5.2 Sökstrategi ...................................................................................................................... 10 

5.3 Urval ................................................................................................................................ 10 

5.4 Dataanalys ...................................................................................................................... 11 

5.5 Etiska Överväganden ...................................................................................................... 11 

6. RESULTAT .............................................................................................................................. 11 

6.1 Känslor ............................................................................................................................ 11 

6.1.1 Att vara otillräcklig och frustrerad ........................................................................... 11 

6.1.2 Att känna emotionell stress ..................................................................................... 13 

6.1.3 Att vara rädd ............................................................................................................ 13 

6.1.4 Att känna empati och positiva känslor .................................................................... 13 

6.2 Hantering ........................................................................................................................ 14 

6.2.1 Att välja att vårda eller inte vårda ........................................................................... 14 

7. Syntes ................................................................................................................................ 14 

8 DISKUSSION ........................................................................................................................... 15 

8.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 15 

8.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 18 

8.3 SLUTSATS ............................................................................................................................ 19 

8.4 Klinisk Nytta .................................................................................................................... 20 

9. REFERENSER ......................................................................................................................... 21 



Rossette Kiingi 

 

5 

 

Bilaga 1 Cinahl .......................................................................................................................... 26 

Bilaga 1 forts. Pubmed ............................................................................................................. 27 

Bilaga 2 Artikelmatris ............................................................................................................... 28 

Bilaga  3   Granskningsmall för kvalitativa artiklar. .................................................................. 42 

Bilaga 3. Forts. Granskningsmall för kvantitativa artiklar. ....................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rossette Kiingi 

 

6 

 

1. INLEDNING 

 Av blodburen smitta är Human immunodefiency virus (HIV) samt Hepatit B och Hepatit 

C det vanligaste förekommande. HIV kan orsaka sjukdomen Aquired immundefiency 

(AIDS) och Hepatit B respektive Hepatit C orsakar hepatit som är inflammation i levern. 

(Folkhälsomyndigheten, [FMI] 2014). 

Idag lever cirka 39 miljoner människor med HIV/AIDS infektion i världen. Sedan första 

fallet diagnostiserades 1981 har 36 miljoner avlidit i denna sjukdom (World Health 

Organisation, [WHO] 2014).  Enligt Folkhälsomyndighetens (2014) rapport fanns i slutet 

av året 2011, 9891 personer som bar på HIV och 2428 fall av AIDS i Sverige. Varje år 

rapporteras 50 nya fall av HIV/AIDS i Sverige. År 2013 rapporterades att det fanns drygt 

20,000  fall av Hepatit B respektive C i Sverige (Smittskyddsinsitutet,[SMI] 2013). 

Varje dag som sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med blodburen smitta finns 

det en potentiell risk att de smittas. Det är därför angeläget att personal inom sjukvården 

har god kunskap om sjukdomar som smittas via blod, behandlingsformer, smittvägar, samt 

hur man kan skydda sig (Wilburn, 2004).  

2. BAKGRUND 

2.1 Blodburen smitta 

Folkhälsomyndigheten (2014) definierar blodburen smitta som ett smittämne som överförts 

till en person, direkt via blodprodukter, blod eller slemhinna. Smittan kan överföras via 

oskyddat sex, exponering av smittoämne i sår eller slemhinnor, från mor till barn under 

graviditet och förlossning eller genom att dela sprutor med någon som bär på smittan 

(Folkhälsomyndigheten, [FMI] ,2014). Stick och skärskador är den vanligaste smittvägen för 

personalen inom vården (Wilburn, 2004). Det förliggande arbete begränsas med studier av 

blodburna smitta som Hepatit B respektive C och HIV och dess sjukdomar. 

 

2.2 HIV/AIDS 

HIV är ett virus som kopierar in sig i arvsmassan och kan därför inte läka ut, vilket innebär en 

livslång infektion som det idag inte finns något vaccin eller bot mot. Däremot finns det idag 

effektiva behandlingar som stärker immunförsvaret och håller virusnivåerna nere. AIDS är 

slutstadiet när immunförsvaret är helt nedbrutet av HIV- infektionen. Vanliga symptom som 

patienterna får vid AIDS är: skador på slemhinnorna, feber, avmagring, lunginflammation, 
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svampinfektioner, bältros, samt diarréer (Folkhälsomyndigheten [FMI], 2014; World Health 

Organisation [WHO] 2014). 

2.3 Hepatit B och Hepatit C 

Hepatit B (HBV) och Hepatit C (HCV) är ett globalt problem och är den vanligaste orsaken 

till leverskada. Dessa virus ger upphov till en infektion i levern och leder till sjukdomar som 

levercirros, levercancer eller leversvikt, det finns inget botemedel men sjukdomsutvecklingen 

kan bromsas. Hepatit C har en lägre smittorisk än Hepatit B på grund av att det krävs stora 

mängder blod för att få smittan (Folkhälsomyndighet [FMI], 2014 och World Health 

Organisation[ WHO], 2014). 

2.4 Prevention 

Enlig Smittskyddslagen (2004:168 kap.1, 3§) räknas HIV/AIDS, Hepatit B och C som 

allmänfarliga, ”Vilket innebär att det kan vara livshotande, ge långvarig sjukdom och orsaka 

svårt lidande”. Lagen föreskriver att smittan/ sjukdomarna är anmälningspliktiga vilket bland 

annat innebär att smittan måste spåras (Socialstyrelsen, 2014). 

Enligt Arbetsmiljöverkets (2014) rekommendationer ska sjuksköterskan vid allt arbete med 

blod eller andra kroppsvätskor bedöma, planera och organisera arbetet så att smittorisken blir 

så liten som möjligt. Omvårdnadsarbete ska med god hygienisk arbetesmiljöpraxis tillämpas, 

och skyddshandskar skall användas (Arbetsmiljöverket, 2014). 

Vårdpersonal utsätts dagligen för en potentiell risk att bli smittad via blod 

(Folkhälsomyndigheten[FMI], 2014). Vårdpersonal kan bli smittad genom till exempel 

nålstick, skärskador av olika slag, vid operationer och omläggningar eller blödningar i 

traumatiska situationer (Wilburn, 2004). Risk för att bli smittad kan förebyggas med hjälp av 

skyddsutrustning och ett genomtänkt arbetssätt (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

 

2.5 Sjukdom och stigmatisering 

Sjukdomar orsakade av blodsmitta har kopplats till skam, fattigdom, fördomar och rädsla, 

mycket på grund av myter om sjukdomarnas smittvägar, deras förlopp och behandlingar 

(Smittskyddsinstutet[SMI], 2013). Att bära på blodsmitta kan förändra livet och planerna för 

framtiden. Blodsmitta kan därför jämställas med att leva med en kronisk sjukdom, med 

kontroller och behandlingar resten av livet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 
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Rädsla att inte bli tagen som samma person som innan sjukdomen kan leda till att patienter 

undviker att berätta om sjukdomen. Detta kan leda till isolering och konsekvenser som nedsatt 

självförtroende, ensamhet, och ovisshet. Människorna som bär på blodburen smitta känner sig 

ha sämre livskvalitet, särskilt när det gäller sociala relationer. Upplevelser som att inte få stöd 

från sina vänner, att känna sig utpekad uppkommer hos den smittade när allmänheten har fått 

kännedom om deras blodsmitta (Xiaoyan & Sato, 2001). Brist på kunskap och myter om 

sjukdomar orsakade av blodsmitta bidrar till att folk har fördomar och ser ner på 

patientgruppen, vilket är en av anledningarna till stigmatisering av dessa patienter (Conrad, 

Garett, Dunne & Macdonald, 2006). 

 

Stigmatisering betyder att en person inte accepteras av den sociala omgivningen på grund av 

att de avviker från det normala samhällets förväntningar. Resultat blir fördömande och 

okunskap från människor i omgivningen (Almstedet & Pettersson, 2010; Goffman, 1982). 

Goffman (1982) beskriver begreppet stigma som någonting som symboliserar något ovanligt 

eller nedsättande i en persons status. Goffman (1982) beskriver tre olika typer av stigma; 

kroppsliga stigmat, som till exempel ett fysiskt handikapp, karaktär stigma som psykisk 

sjukdom, homosexualitet eller missbruk, och gruppstigma som etnicitet, nation och religion 

eller kön. 

 

Att utsättas för stigmatisering kan orsaka emotionellt lidande. Personer kan välja att dölja det 

avvikande för att undvika stigmatisering från omgivningen (Abel, Rew, Gortner & Delville , 

2004; Goffman, 1982). Om inga åtgärder tas för att förhindra stigmatisering av personer med 

HIV/AIDS, Hepatit B respektive C finns det risk för att vårdlidande kommer att uppstå hos 

dessa patienter (Almstedt & Pettersson, 2010; Goffman, 1982). 

 

Riksförbundet för HIV-positiva i Sverige arbetar gemensamt med kommuner, landsting, 

myndigheter, riksdag och regering mot det övergripande målet att motarbeta stigmatisering av 

HIV-positiv och motverka negativa attityder mot dem. Man vill också bevaka HIV-positivas 

rättigheter i samhället, samt minska självstigmatisering, öka självkänslan och synliggöra de 

HIV-positivas situation i samhället (Riksförbundet för HIV-positiva, 2013).  

 

2.6 Sjuksköterskans Omvårdnadsansvar. 

Enligt 2§ kap.2, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdensområde (1998:531) 

styrs sjuksköterskans profession av lagar, och föreskrifter som ligger till grund för 
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sjuksköterskans arbete (Sveriges Riksdag, 2014). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

(2005) för sjuksköterskor beskrivs att ”sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde 

och vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet” (Socialstyrelsen, 2005, s 8). Omvårdnaden ska ske ur ett helhetsperspektiv utifrån 

patientens somatiska, psykiska och sociala situation.  

 

Sjuksköterskan har enligt The lnternational Council of Nurses, [ICN] (2000) koder som ligger 

till grund för sjuksköterskearbetet. Koderna ger etisk och juridisk vägledning i 

sjuksköterskans arbete. En av koderna är att ha ett professionellt förhållningssätt och 

respektera allas människovärde. Lika värde ska ges till alla patienter oavsett diagnos, hudfärg, 

etniskt ursprung samt ekonomisk och social status (Svenska sjuksköterskeförening 2008). 

 

Enligt 2§ kap.1 av Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) är målet en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Kvalitén av vården ska vara god och ska tillgodose 

patientens behov av trygghet. Behandlingen ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (Sveriges Riksdag, 2014). 

Alla människor är unika, därför skall mötet med varje patient utformas individuellt utifrån 

patientens behov och det tillstånd patienten befinner sig i när den söker vård. Därmed ska 

sjuksköterskan ge lika god och respektfull vård till alla oavsett om patienten bär på blodsmitta 

eller inte (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

 HIV/AIDS och Hepatit B respektive C är globalt förekommande sjukdomar orsakade av 

blodsmitta/sjukdomar (Smittskyddsinstitutet, [SMI], 2013). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, Kap 1, 2§) har sjuksköterskan ansvar att ge alla människor vård på lika villkor 

oavsett vilken sjukdom de bär på, ras eller nation. I och med invandring från länder där det 

finns ett högt antal personer med blodburen smitta, ökar även antal personer med blodsmitta i 

Sverige. Det kommer därför att bli vanligare att vårda patienter med blodsmitta inom den 

svenska sjukvården. I föreliggande studie ska sjuksköterskans upplevelser beskrivas av att 

vårda patienter som bär på blodburen smitta. Litteraturstudien kan vara till hjälp för 

vårdpersonal i sitt arbete med patienter med blodsmitta samt att sjuksköterkor ska kunna 

arbeta efter sina etiska koder.   
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4. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som bär 

på blodburen smitta; HIV/AIDS och Hepatit B respektive C. 

 

5. METOD 

 

5.1 Design 

Detta är en litteraturstudie med deskriptiv design. En kvalitativ ansats valdes då studien ville 

beskriva sjuksköterskors upplevelser (Polit & Beck, 2012).  

 

5.2 Sökstrategi 

Sökning av artiklar har utförts i databaserna Pub Med och Cinahl (se sökmatris, bilaga 1). 

I databasen Pub Med användes sökorden: HIV/AIDS infections, nurses, nurse-patient 

relations, nurses role, hepatitis B, hepatitis C. Mesh-termarna från ordet experience* var 

perception, adaption+ psychological, emotions, communication. I Cinahl används sökorden 

från Cinahl headings: blood borne pathogens, human Immunodeficiency virus, acquires 

immunodefiency syndrome, hepatitis B, hepatitis C, nurses, perception och emotions. I båda 

databaserna utfördes sökningar i olika kombinationer med begränsningar och fritextsökning, 

Peer reviewed, engelska, svenska samt år 2004-2014. Manuella sökningar genomfördes 

genom att läsa referenslistor från andra studier. 

 

5.3 Urval 

Urvalet av artiklarna utfördes genom att först läsa titlar för att avgöra om de var relevanta för 

studien. Vid urval 2 lästes abstrakt och de artiklar som ansågs stämma överens med syftet 

med studien, lästes i sin helhet. Artiklarna som exkluderades överensstämde inte med syfte 

eller var inte vetenskapliga. Vid urval 3 lästes resultatdelen i artiklarna för att undersöka om 

de stämde överens med syfte, de övriga exkluderades. Granskningsmall av Carlsson och 

Eimans (2003) användes, artiklarna har bedömts som låg, medel eller hög kvalitet. Artiklarna 

med medel och hög kvalitet togs med i studien. 

Det resulterade i 27 vetenskapliga studier utförda i Kina, Thailand, Taiwan, Finland, Estland, 

Litauen, Ryssland, USA, Kanada, Storbritannien, Sydafrika, Uganda, Kenya, Botswana, 

Turkiet, Iran, Nigeria, Jordanien, Tyskland, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania. De valda 
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artiklarna visas i artikelmatris (se bilaga 2). Både kvalitativa och kvantitativa, metoder har 

använts i artiklarnas studier och bedömdes som relevanta till syftet, granskningsmall visas i 

(bilaga 3). 

  

5.4 Dataanalys 

Författaren läste artiklarna i sin helhet för att få en övergripande uppfattning av innehållet. 

Meningsbärande enheter togs fram som svarade till syftet. Skillnader och likheter i de 

meningsbärande enheterna identifierades, därefter kodades dessa. Kategorier och 

subkategorier skapades utifrån koderna. Koderna analyserades och omarbetades, sedan 

identifierades 2 huvudkategorier och 5 subkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

5.5 Etiska Överväganden 

Författaren strävade efter att genom hela arbetet noggrant översätta och tolka studiematerielet, 

samt sökte förståelse för helheten i varje studie, letade efter artikelförfattarnas verkliga 

mening i deras studier. Alla artiklar innehöll enligt författarna ett godkännande av etisk 

kommitté eller skriftligt medgivande där det krävdes. Under genomförandet av förliggande 

litteraturstudie fanns en medvetenhet om författarens förförståelse, för att förhindra att 

resultattolkningen skulle påverkas (Polit och Beck, 2012). 

6. RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

blodburen smitta.  

Resultatet framträdde i 2 huvudkategorier och 5 subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Känslor Att vara otillräcklig och frustrerad 

 Att känna emotionell stress 

 Att vara rädd 

 Att känna empati och positiva känslor 

Hantering Att vilja vårda eller inte vilja vårda 

6.1 Känslor 

6.1.1 Att vara otillräcklig och frustrerad 

Sjuksköterskorna berättade om känslorna av otillräcklighet och frustration över att vara 

tvungna att kompromissa med resurser i sitt yrkesutövande när de vårdade patienter med 
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blodburen smitta. Upplevelse av att vara professionell när omvårdnadsarbete skulle utföras 

var svårt, eftersom sjuksköterskorna var tvungna att hjälpa till ekonomisk för att bidra till de 

väsentliga saker patienterna behövde. Detta var ett stort dilemma eftersom de inte hade råd att 

hjälpa alla patienter de vårdade (Fournier, Kipp, Mill & Walusimbi, 2007; Harrowing & Mill, 

2010; Sadoh, Sadoh, Adeniran, Oladimeji & Sotiloye, 2014). 

 

Bristen på adekvat skyddsutrustning förorsakade att patienter inte fick den vård de behövde. I 

Harrowing et al (2010) studie framkom det att känslor av otillräcklighet ständigt hängde över 

sjuksköterskorna, likaså tankar om man hade gjort rätt prioritering. De berättade också om 

fattiga patienter som inte hade råd att betala mediciner, mat, sängkläder och detta upplevdes 

som ett problem i deras intension att ge god omvårdnad (Fournier et.al, 2007; Harrowing et.al, 

2010; Muhonja,Ngángaá, Wanzala & Omolo, 2013 ;Sadoh et al, 2014;). 

Sjuksköterskorna upplevde frustration på grund av de ökade arbetsbördor som patienter med 

HIV/AIDS medförde, den höga arbetsbelastningen orsakade att andra patienter fick sämre 

vård (Chaiwarith, Ngamsrikam, Fupinwong & Sirisanthana, 2012; Delobelle, Rawlinson, 

Ntuli, Malatsi, Decock & Deporter, 2009). 

Brist på fysiska och mänskliga resurser och brist på utbildning till vårdpersonal ledde till 

frustationer och känslor av otillräcklighet. Dålig kvalité på skyddsutrustning, brist på 

handskar, förkläden och visir ökade risken för oavsiktlig exponering av HIV(Smith, 

2005;Sowell, Philips & Kenneth, 2010).  

 

Sjuksköterskor upplevde frustration över att kvinnor med hepatit B vägrade vaccinera sina 

barn mot hepatit B. Av studien framkom det att sjuksköterskorna tyckte kvinnorna var 

felinformerade gällande biverkningar som man kan få efter vaccination (Yang, Cheung, 

Samuel, Chang & Chao, 2013). Det förekom även att patienterna var otacksamma och 

behandlade sjuksköterskorna respektlöst vilket irriterade dem (Smith 2005). Sjuksköterskor 

upplevde att de blev orättvist anklagade för den dåliga kvaliteten av den givna vården 

eftersom omständigheterna var utanför deras kontroll (Harrowing et.al, 2010). 

Vårdpersonal som hade kort arbeteslivserfarenhet och aldrig hade varit i kontakt med 

blodsmittade patienter kunde vara okunniga och fördomsfulla. De mer erfarna 

sjuksköterskorna med lång arbeteslivserfarenhet upplevde frustation över den fördomsfulla 

yngre vårdpersonalen. Vid sådant beteende visade sig tydlig stigmatisering av patienterna från 

yngre vårdpersonal (Holzmer, Makoae,  Diamini, Thohi, Chirwa, Naidoo, & Uys, 2009). 
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6.1.2 Att känna emotionell stress  

Att se patienter med en obotlig sjukdom försämras under en lång tid gav upphov till känslor 

av modlöshet, trötthet, utmattning och orsakade emotionell stress hos sjuksköterskorna 

(Delobelle et.al, 2009; Mullins, 2009; Smith, 2005). Det var oerhört känslomässigt dränerande 

för sjuksköterskorna när patienterna led och dog till följd av HIV/AIDS och samtidigt se hur 

deras partners led. Sjuksköterskorna upplevde sig slutkörda både fysiskt och psykiskt och för 

att må bättre själsligt, bytte de ofta arbetsplats (Chaiwarith et.al, 2012; Mullins, 2009;Smith, 

2005). 

6.1.3 Att vara rädd 

En del sjuksköterskor upplevde rädsla för att själva bli infekterade eller för att föra över smitta 

till andra patienter (Chan, Rungpueng, & Reidpath, 2009; Fournier et.al 2007; Harrowing, 

et.al 2010; Juan, Wu, Wu, Chang, Chao, 2004; Moyad, Zeinab, 2011; Sadoh et.al, 2004). 

Samtidigt övervägde sjuksköterskorna att lämna yrket av rädsla för att själva bli smittade i sin 

yrkerutövning, de fruktade konsvenser av HIV smittan. Rädsla att själva bli smittade 

medförde negativa attityder hos sjuksköterskorna (Aghamolaei, Sedigheh, Hasani, & Zare, 

2009; Tificituzi, Özein & Nurdan, 2009; Weber, Eberle, Bogner, Schrimpf, & Wagner, 2012). 

Om sjuksköterskorna fick kännedom om smittan innan vårdtillfället kände de sig tryggare då 

de fick tid att förebreda sig och vidta skyddsåtgärder (Aghamolaei et.al 2009; Deloblle et.al 

2009; Hodgson 2006). 

 

Trots risken av att bli smittad beskrev några sjuksköterskor att de hade accepterat risken för 

smitta eftersom de upplevde det som en del av omvårdnaden (Smith, 2005; Hamama. 

Tartakvosky, Eroshina, Patrakov, Golubkova, Bogushevich & Shardina, 2014). Erfarenhet av 

att tidigare ha vårdat patienter som bär på blodsmitta ledde till mindre rädsla hos 

vårdpersonalen, de kände sig trygga i sin yrkesutövning (Chen & Han, 2010).  

6.1.4 Att känna empati och positiva känslor 

Sjuksköterskornas känslor för patienterna karaktäriserades av empati, medlidande, respekt och 

värdighet(Delobelle et.al 2009; Harowing et.al, 2010; Hodgson, 2006; Lin, Li,Wan & Wu, 

2012; Smith, 2005; Yang et.al 2013). I Delobellle et.al (2009) studie visade det sig att 

personal med lång utbildning och lång arbetslivserfarenhet hade mer empati. 

Sjuksköterskorna kände mer tillfredsställelse när de såg patienters tacksamhet och upplevde 
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det som en belöning (Smiths, 2005; Souominen, Koponen, Mockiene, Raid,Istomania & 

Vehkaluoto, 2010). 

6.2 Hantering 

6.2.1 Att välja att vårda eller inte vårda 

Viljan att vårda patienter med HIV/AIDS, var beroende av vilka omvårdnadsåtgärder som 

skulle utföras (Välmäki, Makkoneen, Vehkaluoto, Mockiene, Istomina & Suominen, 2008). 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att ge god omvårdnad för patienternas välbefinnande 

och välmående (Lin et.al. 2012). Det ”undvikande beteende” från vårdpersonalen var relaterat 

till fördomar och stigmatisering mot patienter med blodburen smitta, detta ansågs som något 

negativt i personalgruppen (Chan et.al, 2009; Ruud, Sunitha, Sirinivas & Toverud, 2012; 

Weber et.al, 2013). 

 

Det framkom att stigmatisering från sjuksköterskorna mot patienter med HIV-infektion 

grundade sig i förmodade eller verkliga högriskbeteenden som injektionsmissbruk, 

prostitution eller sexuell läggning (Berner, Von Hippel, Kippax & Preacher, 2010; Chan et.al, 

2009; Li, Li, Wu, Lin & Wen, 2009; Lin et.al, 2012; Tifictuzi et.al, 2009). I en studie utförd i 

Thailand var den dominerande uppfattningen bland kvinnliga sjuksköterskor att de kvinnliga 

patienterna med HIV/AIDS brutit mot könsnormer och var därmed ”skyldiga”, för att bära på 

smitta, medan män ansågs vara oförsiktiga och manligt dumma (Chan et.al, 2009). 

 

7. Syntes 

Sjuköterskornas upplevelser av att vårda patienter med blodburen smitta var relaterad till 

rädsla av att bli smittad. Känslorna av otillräcklighet, emotionell stress och hög arbetsbörda 

var några av de negativa upplevelserna. Även brist på skyddsutrustning, brist på kunskap och 

information om blodburen smitta påverkade mötet mellan sjuksköterskan och patienten. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Resultatdiskussion 

Patienter med blodburen smitta ökar i världen vilket innebär att det finns ett behov av ökad 

kunskap om de sjukdomar smittan kan leda till (Wilburn, 2004). Ökad kunskap kan också 

leda till att stigmatisering av patienterna minskar (Almstedt & Pettersson, 2010; Goffman, 

1982). 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

blodburen smitta. Resultat har visat både positiva och negativa upplevelser av att vårda 

patienter som bär på blodburen smitta. De negativa upplevelserna var relaterade till rädslan av 

att själv bli smittad, negativa attityder eller fördomar om hur patienterna hade fått smittan. 

Även hög arbetsbelastning på grund av personal brist, brist på kunskap samt brist på resurser i 

form av material var andra negativa faktorer. Även om det fanns risk av att själv bli smittad, 

var det positivt att personalen visade empati och kände sig nöjda när patienterna mådde bra.  

 

Resultat visar att brist på personal, materiella resurser, kunskap och kort arbetslivserfarenhet 

men även missnöjda patienter och dålig ekonomi, kan leda till sämre vård. På grund av att 

personalen upplevde negativa situationer av att vårda patienterna som bär på blodburen smitta 

visar det sig att detta är en av anledningarna till varför vårdpersonal stigmatiserar denna 

patientgrupp (Fournier,et.al, 2007; Harrowing et.al, 2010). Känslorna av otillräcklighet och 

frustation upplevdes ständigt av sjuksköterskorna i de länder där patienterna inte hade råd till 

sina väsentliga behov, detta visar att det var ett stort dilemma för vårdpersonal, vem skulle 

prioriteras när alla patienterna hade samma sjukdom och samma behov. 

 

Brist på fysiska resurser och den höga arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna kände 

att de inte räckte till och ibland undrade sjuksköterskorna om de hade handlat rätt, men 

oavsett vad sjukköterskorna gjorde blev de anklagade för dålig vård (Harrowing et.al, 2010). 

Frustation av att bli anklagad trots all ansträngning att se till att patienterna fick god vård och 

mådde bra orsakade negativa attityder och stigmatisering mot patienterna, vilket kan ses som 

något negativt mot de etiska koder sjuksköterskan är skyldig att följa. När personal blir 

frustrerad kan det leda till att de inte bryr sig om hur patienterna mår vilket också kan leda till 

vårdlidandet. 
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Sjuksköterskorna i Afrika som vårdade patienter med HIV/AIDS kände sig maktlösa eftersom 

det var brist på allt, även skyddsutrustningar var av dålig kvalité. Denna erfarenhet har gjort 

att sjuksköterskornas upplevelser skiljer sig från hur sjuksköterskorna i länder som har bättre 

förutsättningar upplever hur det är att vårda patienter som bär på blodsmitta. Det 

sjuksköterskorna kallade dålig kvalité på skyddsutrustning i västländerna skulle accepteras i 

de länder där det saknades skyddsutrustningar. Eftersom alla studier pekar på rädsla av att bli 

smittade, skulle rädslan och viljan att inte vårda minska bland sjuksköterskorna i de 

afrikanska länderna om de hade haft tillgång till bra skyddsutrustning och kunskap om 

blodburen smitta. 

 

 Det är viktigt att se till att vårdpersonal får bra utbildning om blodburen smitta, så att 

patienterna ska kunna få god vård och därmed minska stigmatiseringen mot den 

patientgruppen. Med kunskap kan vårdpersonal känna sig trygga att vårda patienterna. Trots 

rädsla att bli smittade utryckte vårdpersonalen både från uländer och västländer empati och 

förståelse för patienternas livssituation och mötte patienterna med respekt (Fournier et.al, 

2007; Harrowing et.al, 2010; Holzemer et.al, 2009; Muhonja et.al, 2013). 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter som bär på blodsmitta påverkas av deras 

kunskap om sjukdomarna som smittan kan leda till. Även sjuksköterskornas tidigare 

erfarenheter, till exempel att ha varit i kontakt med någon med blodburen smitta, 

sjuksköterskans ålder och arbetslivserfarenheter (Chan.et.al, 2009; Fournier.et.al, 2007; 

Harrowing.et.al,2010;Holzemer.et.al.2009;Juan.et.al,2004;Moayad.et.al,;2011;Sadoh.et.al,201

4).Några sjuksköterskor blev emotionellt stressade efter att ha sett patienternas 

sjukdomsförlopp, patienterna som dog till följd av sjukdomen och hur deras närstående led. 

Resultat visade att på grund av den emotionella stressen bytte sjuksköterskorna arbetsplats. 

Bra skyddsutrustningar, kunskap och bra bemanning kan bidra till bättre arbetsmiljö för 

sjukskörterskor och därmed minska risken av den emotionella stressen bland personal. Detta 

bidrar till trygghet och stabilitet i personalgruppen, och minskar även rädslan av att bli 

smittad. Även fördomar och negativa attityder kan minska, såsom stigmatisering av 

patienterna, detta kan i sin tur leda till att vårdpersonal ger bra och säker vård samt följer de 

etiska koderna. 

 I Chan.et.al (2009) och Juan.et.al (2004) studier har resultatet visat att om patienter som bär 

på blodsmitta ska få god vård och känna sig trygga samt att sjuksköterskan ska utöva sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt måste det finnas resurser för dem att utföra sitt arbete. Kunskap 
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är viktigt och därför bör, uppdateringar om sjukdomar orsakade av blodburen smitta ske 

kontinuerligt. Ökad kunskap för vårdpersonal och samhälle kan förhindra fördomar och 

stigmatisering av patienterna som bär på blodsmitta. Bra skyddsutrustningar måste vara 

tillgängliga och i bra kvalité. Vid uppdateringar av skyddsutrustningar bör de gamla 

skyddsutrustningarna doneras till länder som inte ha råd att köpa nya utrusningar. Det vore 

också bra om västerländer har kontakt med uländerna för att hjälpa dem med nya 

forskningsmetoder om hur smitta kan minskas. Västerländerna kan också donera till exempel 

läkemedel vilket kan minska känslan av otillräcklighet och frustationer bland 

sjuksköterskorna i uländer (Fournier et.al., 2007; Harrowing et.al, 2010). 

 

Sjuksköterskorna berättade att trots brist på utbildning och information om blodburen smitta 

hade ändå personalen känslor av empati och viljan att vårda den patientgruppen. När 

patienterna var nöjda med vården de hade fått då upplevde sjuksköterskorna det som en 

belöning. Ett förslag från sjukköterskorna var att om utbildning uppdateras och sköts bra 

kunde patienternas livskvalitet förbättras. Rädsla hos sjuksköterskorna av att bli smittade 

skulle minska, även den negativa attityden som stigmatiseringen av patienterna skulle minska 

(Chan et.al.2009; Fournier et.al, 2007; Harrowing et.al, 2010; Juan et.al, 2004; Moayad et.al 

2011; Sadoh et.al, 2014).  

 

Tyer-Viola (2007) menar att sjuksköterskeutbildningar ska lära ut hur fördomar påverkar våra 

kliniska val och vårt beteende. Att använda sjuksköterskor som är förberedda på att vårda 

patienter med HIV, är enligt Hodgson (2006) och Holzemer, et.al., (2009) det mest effektiva 

sättet att minimera stigmatiseringen mot denna patientgrupp. Vårdpersonal ska vara 

professionell och inte ha personliga uppfattningar i sin yrkesutövning. Att hålla tillbaka egna 

uppfattningar kan vara en utmaning vid mötet med patienten, men personalen ska koncentrera 

sig på att lyssna till patientens berättelse (Nyström, 2009). Att ha ett öppet klimat bland 

personalen och ge stöttning och tillfällen för reflektion är nödvändigt för att personalen ska 

må bra. En bra arbetsmiljö bidrar till att personal trivs på arbetet och sjukskrivningar och 

stress minskar bland personalen. När personalen trivs kommer även patienterna att må bra 

vilket också kan betyda att personalen inte behöver byta arbetsplats (Hodgson, 2006 och 

Smiths, 2005). 

 

Sjuksköterskornas attityd mot patienter som bär på blodsmitta påverkar mötet mellan vårdare 

och patienten. Sjuksköterskornas etiska kod efterföljs inte om sjuksköterskan har negativa 
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attityder eller fördomar. Därför bör sjuksköterskan lägga sina personliga åsikter åt sidan och 

se en patient i behov av vård istället för att se en missbrukare, homosexuell eller en som är 

prostituerad. Delobelle.et.al,(2009) anser att hemlighållande av HIV-status är en drivkraft till 

stigmatisering. Det orsakar stress och moraliska konflikter som ett resultat av brister i 

offentlighetens hantering av HIV/AIDS. För att minska risken för stigmatisering av patienter 

med blodsmitta bör förutfattade åsikter utmanas genom att vårdpersonal ska vara beredda på 

att möta varje patient som den han eller hon är, och se det unika i varje person (Snellman, 

2009). 

 

Resultat har också visat på försiktighetsåtgärder som att informera personal i förväg om 

patienten bär på blodsmitta för att kunna förebreda och minska risken av smitta. Så länge 

vårdpersonal har bra skyddsutrustning, kunskap och tid kan patienterna få bra och säker vård, 

samt att personal känner sig trygga i sin yrkesutövning. Att ha regelbundna kontroller av 

skyddsutrustningar, kontinuerliga utbildningar, och bra bemanning samt att öka 

medvetenheten i samhället om hur man kan skydda sig mot sjukdomar orsakade av 

blodsmitta, kan det leda till att rädsla och stigmatisering av patienter som bär på blodsmitta 

minskar. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa forskningsmetoder används ofta för att beskriva människors upplevelser. Design 

som valdes i förliggande studie har en deskriptive design (Polit och Beck, 2012). I sökningen 

användes ämnesordlistor som MESH i Cinahl och Medical subjekt headings, i Pubmed vilket 

är den mest effektiva sätt att finna de sökord i respektive databas. De är också stora databaser 

som innehåller omvårdnadsforskning. Även fritext sökning utfördes. 

En svaghet i studien är att litteratursökningen gjordes vid två tillfällen av två författare, vilka i 

början av arbetet skrev arbetet tillsammans, detta kan ha påverkats studiens reliabilitet. 

 I sökningarna förekom dubbletter av de artiklar som användes i studien detta är en styrka för 

studiens validitet eftersom det tyder på att de använda sökorden var relevanta samt att de 

kombinerades på rätt sätt. Språket begränsades till svenska och engelska, detta kan ha gjort att 

relevanta artiklar på andra språk missats. De artiklar som använts i studien kom från olika 

världsdelar och bidrog till en global syn på ämnet. Dock var inga studier från Sydamerika, 

Australien eller Sverige.  Det kan ses som en styrka för validiteten i studien att ha artiklar som 

representerar flera olika länder och olika kulturella perspektiv. Det kan också se ut som en 

svaghet eftersom det inte fanns artiklar från Sverige där denna studie är utförd. Flera artiklar 
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handlar om sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med HIV/AIDS. Få studier 

handlar om Hepatit B respektive C och några av artiklarna handlar om stigma mot 

blodsmittade patienter.  

 

Både studier som använt kvantitativ metod och kvalitativ metod har använts i resultatet. De 

kvantitativa studierna gav ett mer generellt perspektiv där många deltagare redovisade sina 

upplevelser medan de kvalitativa gav mer personlig och djupgående information. Språkliga 

missuppfattningar kan ha begåtts då allt översatts från engelska till svenska. 

 

Bland de inkluderade artiklarna fanns en bra spridning så att olika åldersgrupper och kulturer 

fanns representerade. Dock fanns ojämn könsfördelning i studierna med övervägande 

kvinnliga deltagare, men å andra sidan speglar det realiteten inom yrket. Vissa av studierna 

var dock inte utförda enbart på sjuksköterskor utan all vårdpersonal inom ett visst område, 

men då valdes endast sjuksköterskors kommentarer. 

Studiens resultat är baserad på kvalitativt resultat från 13 artiklar, 11 med kvantitativt resultat 

och 3 med både kvantitativt och kvalitativt resultat. Relaterat till studiens syfte kan det ses 

som en styrka att de flesta artiklarna är kvalitativa. Forsberg och Wengström (2013) menar 

dock att en litteraturstudie bör innehålla både kvalitativa samt kvantitativa artiklar då båda 

dessa metoder används i omvårdnadsforskning. 

Några av artiklarna innehöll mer relevanta resultat än andra och detta kan ses som en svaghet 

för validiteten i studien då vissa artiklar användes i större utsträckning än andra. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det alltid förekommer en viss tolkning då en 

text bearbetas, och att texten kan ha olika betydelse för olika personer. Politi och Beck (2012) 

menar att tidigare studier är det viktigaste underlaget för en litteraturstudie, så länge det är 

möjligt att använda primärkällor. Artiklar har granskats med hjälp av granskningsmall för att 

visa på studiens vetenskapliga relevans (SBU, 2013). 

 

8.3 SLUTSATS 

Studien har beskrivit sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som bär på blodburen 

smitta.  Brist på kunskap och negativa upplevelser har visat att det kan leda till stigmatisering 

av patienter med blodburen smitta. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg i sin roll och 

patienterna ska få god vård är det viktigt att information och utbildningar om blodsmitta 

prioriteras inom sjukvården. Vidare bör det finnas regelbunden uppdatering av utbildningar 

för personal även på avdelningar där det sällan vårdas patienter med blodsmitta. Med 
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kunskap, utbildningar och tillgång till bra skyddsutrustning, kan synen på sjukdomar orsakade 

av blodsmitta förbättras från vårdpersonal. Varje vårdavdelning ska ha det som rutin att 

personal kan och klarar av att använda skyddsutrustning och bra bemanning behövs för att 

minska risk för slarv och stress. Empati, viljan att vårda och förståelse för den patientgruppen 

och trygghet för personal vid omvårdnadstillfället kan förbättras och minska patientlidandet. 

 

Eftersom den patientgruppen blir allt vanligare i svensk sjukvård skulle det behövas forskning 

om sjuksköterskor upplevelser av att vårda patienterna som bär på blodsmitta i Sverige.  

 

8.4 Klinisk Nytta 

Genom att sammanställa den aktuella forskningen kan det bli lättare för personalen inom 

svenska sjukvården att uppdatera sin kunskap i hur de kan förebygga spridning av blodburen 

smitta. Det är inte bara genom tryggare och säker arbetsmiljö som är viktigt, men att även 

patienterna kan få bra och säker vård. Genom att identifiera smitto riskerna och förebygga 

dem ökar chanserna till att kunna ge god omvårdnad, samt minska stigmatiseringen av 

patientgruppen (Chan et.al., 2009; Holzemer, 2009). Varje dag en sjuksköterska kommer i 

kontakt med patienter som bär på blodburen smitta finns det en potentiell risk att de smittas 

(Wilburn, 2004). 

  

Litteraturstudien kan användas för att förbättra rutiner som att ha bra skyddsutrustningar, ser 

till att all personal vet hur den fungerar och uppdatera utbildningar och på det sättet förebygga 

blodsmitta. Det kan även användas till att uppmärksamma fel eller riskerna och sedan åtgärda 

bristerna.  
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Search Nr. Datum Sökord  Träffar Läst titlar Lästa 

abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

S1 2014-02-03 Bloodborne 

Pathogens 

1307    

S2  2014-02-03 Human 

immunodeficiency 

Virus 

2939    

S3  2014-02-03 Aquired 

Immunodeficiency 

Syndrome 

12,796    

S4 2014-02-03 Hepatitis B 4665    

S5 2014-02-03 Hepatitis C 6707    

S6 2014-02-03 S1 or S2 or S3 or 

S4 or S5 

25,934    

S7 2014-02-03 S6 10,121    

S8 2014-02-03 “Nurses” 45,976    
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experiences and 

patients with HIV 

33 33 7 2 

S20 2014-02-03 Nurses and 

experiences and 

patients with 

hepatitis 
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S1 2014-02-03 Nurses and 

attitudes and 

patients with 
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S1 2014-02-03 Nurses and 

attitudes and 

patients with HIV 
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Bilaga 2 Artikelmatris 

Sid 1 (27) 

Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Aghamolaei Teamur, 

Sedigheh SadatTavafian, 

Laleh Hasani Shahram 

Zare (2009) 

 

Attitudes of healthcare 

providers towards 

patients with HIV AIDS 

Bandar Abbas. 

 

Archives of Iranian 

medicine 12:298-301. 

Iran. 

Att undersöka attityder 

hos vårdpersonal 

gentemot patienter med 

HIV/AIDS 

Design:Kvantative 

Tvärssnitt studie. 

Metod:Stratifierat 

provtagnings metod 

Population:250  

Urval:Icke slumpmässigt 

urval 

Datainsamlingsmetod: 

Data samlades in med 

hjälp av en väl 

strukturerad själv 

administered enkät. Det 

består av två delar: 

demografiska poster och 

statments om attityder 

mot HIV-infekterade 

patienter. 

AnalysMetod: 

CronbachsAlpha 

statistisk packet för 

samhällvetenskap (spss) 

version windows 13. 

Strykor: Tydlig Syfte, 

Relevant och tydlig 

beskriven population och 

beskrivning av data 

insamling. 

Studien godkändes av 

forskningsetik 

kommittén i Hormozgan 

University 

Svagheter:Ingen 

förklaring av inklusions- 

och exklusions kriterier. 

 

Kvalitet: Medel 

Intressant slutsats av 

studien var att de flesta 

av de vårdgivarna visade 

positiva attityder till 

patienter med HIV. 

Vårdgivarna ville bli 

meddelade när en patient 

infekterad med HIV 

/AIDS skulle läggas in . 

En orsak kan vara att om 

vårdgivare var medvetna 

om att patienten var 

HIV-infekterad fick de 

tillämpa bättre 

skyddsåtgärder ett sätt 

att undvika att bli 

smittade. 

 

 

Sid 2(27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Brener Loren, William 

Von Hippel,  

Susan Kippax, 

Kristopher ,J., Preacher 

(2010) 

 

The role of Physician 

and  

Nurse attitudes in health 

care of  

Injecting drug users. 

 

Informa healthcare 

45:1007 

USA 

Att undersöka 

Sjuksköterskors 

attityder i vården mot 

sprut missbrukare 

Design:Kvantativ design 

 

Metod:slumpmässigt urval 

Population:60  

Urval:Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod:  

Rekrytering riktad mot 

vårdpersonal som 

behandlar patienter som 

lockades till narkotika.  

Sjukvårdspersonal 

avslutade studien på en 

bärbar dator när de 

behandlade patienterna. 

Analysmetod: Cronbach 

Alpha:(Brener& von 

Hippel, 2008). 

Styrkor:Tydligt syfte 

samt relevant data 

insamlingoch 

dataanalys. 

 

Studien godkändes av 

etiskkommitté 

University av Kansas 

Lawrence. 

 

Svaghet: Risk för bias på 

grund av urval.  Data 

kräver större prov få att 

kunna få bättre 

representation bland 

vårdpersonal. 

Kvalitet: Hög 

Resultaten tyder på att 

negativa attityder till 

narkotikamissbrukare är 

kopplat till ökad oro hos 

vårdpersonal om 

beteendet hos 

patienterna. 

Vårdpersonal vill också 

att narkotika 

missbrukarna bör 

utlämna deras hepatit 

status. 
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Sid 3 (27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte Design Värdering Resultat 

Chaiwarith 

Romanee,  

Teewin 

Ngamsrikam,  

Sawalak 

Fupinwong,  

Thira 

sirisanthana 

(2012)  

Occupational 

Exposure to 

blood  

and body fluids 

among 

healthcare  

workers in a 

teaching 

hospital an  

experience 

from  Northern  

Thailand 

Journal of 

infectious 

diseases  

66:121-125 

Northern 

Thailand 

Att beskriva hur 

exponering av blod och 

blodprodukter påverkar 

sjukvårdspersonal 

Design:Kvantativ deskriptive 

design. 

Metod: Retrospektive metod 

 Population:1500   

Urval: Bekvämlighets urval. 

Datainsamling: beskrivande data 

extraherades från registrerad 

information. Inklusions kriterier 

var ålder, sjukhus, hur smitta 

uppstod, kön och vilka 

infektioner patienten hade och 

vilken personal var inblandad. 

Analysmetod: Stata statistical 

software  

Version 10.0 

Styrkor: vikten av 

att skaffa 

strategier för att 

skydda  

Vårdpersonal mot 

exponering. 

Studien godkändes 

av faculty of 

medicine, Chiang 

mai University. 

Svaghet: 

Data var inte 

slutförd detta kan 

ha gett fel resultat. 

Förekomsten av 

exponering 

rapporterades att 

vara lägre än den 

faktiska 

förekomsten. 

Kvalitet: Medel. 

Stick och skär skador så väl som 

mucocuntaneous exponering av 

blodburna patogener bland 

sjukvårdspersonalen fortfarande 

inträffade i daglig praxis, trots 

utvecklingen och genomförandet av 

riktlinjer för att förhindra sådan 

exponering inom vården. 
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Sid 4(27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Chan, K. Y. 

(2009). 

Othering´ tactics  

and treatments  

of patients with  

HIV/AIDS: a 

study  

of the construct 

of 

 professional 

ethics  

by Thai nurses  

as well as  

nursing trainees.  

Critical Public 

Health,19(2), 

181-191 

Thailand 

 

Att undersöka om personalens egna 

uppfattningar påverkar deras yrkesval, 

samt identifiera personelens åsikter 

om och stigmatisering diskrimingering 

av patienterna. 

Design: Kvalitativ 

 Metod: 

Bekvämlighets 

metod. 

Population: 20 

Vårdpersonal. 

Urval: 

Bekvämlighets 

urval. 

Datainsamling: 

Semi strukturerad  

djupintervju.  

Analysmetod: 

Spelades in, 

transkriberades,  

översattes till 

engelska, kodades  

med NVivo. 

Styrkor: 

Studien bidrog 

till ny 

kunskap.  

Studie, som är 

godkänd av 

etisk kommitté 

Svaghet: Liten 

studie flera 

bör göras. 

Kvalitet: 

medel 

Trots ökad medvetenhet mot diskriminering, 

var fördomarna mot hiv-positiva uppenbara.  

Resultatet visade att sjuksköterskor med lång 

arbetslivserfarenhet arbetade på att hitta bra 

strategier för att minska stigmatisering och 

diskriminering mot patienter som bar på 

blodsmitta. 

 

Sid 5 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Chan, K. Y., Rungpueng, 

A., 

 & Reidpath, D. D. 

(2009).  

 

AIDS and the stigma of 

sexual  

promiscuity: Thai nurses´ 

risk 

 perceptions of 

occupational  

Exposure to HIV.  

 

Culture, Health & 

Sexuality,(4), 353-368 

 

Thailand 

Studien undersöker 

kulturellt  

utformade uppfattningar 

om 

AIDS och uppfattningar 

om  

oavsiktlig exponering av 

HIV  

bland en grupp av tjugo  

sjuksköterskor i Bangkok, 

 Thailand. 

Design: Kvalitativ 

Grounded theory. 

 

Metod: 

Bekvämlighetsmetod. 

 

Population: 20  

 

Urval: Bekvämlighets 

urval 

 

Datainsamling: 

djupintervjuer med semi-

strukturerade frågor 

 

Analysmetod: Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, översattes 

till engelska. NVivo 

användes. 

Styrkor: Viktig data som 

gav ny och god kunskap 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

 

Svaghet: 

Få för deltagare 

 

 

 

Kvalitet: medel 

Resultat visade att trots 

kunskap om blodsmitta 

hade sjuksköterskor 

fördomar om hur patienter 

hade fått smitta.  

 

Kvinnliga patienter blev 

anklagade att vara skyldig 

att ha fått smitta. 
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Sid 6 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidsrft,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Chen, W-T., & Han, M. 

(2010).  

Knowledge, attitudes, 

perceived  

vulnerability of Chinese 

nurses  

and their preferences for 

caring  

for HIV-positive 

individuals:  

a cross-sectional survey.  

Journal of Clinical 

Nursing,  

19, 3227-3234. 

 

Kina 

Beskriva sjuksköterskornas 

kunskap, attityder och 

sårbarhet bland kinesiska 

sjuksköterskor och deras 

upplevelser att vårda 

patienter med HIV 

Design: Kvantitativ,  

Metod: Beskrivande,  

Tvärsnitts design. 

Population: 177 

Urval: Bekvämlighets 

urval. 

Datainsamling: 

Frågeformulär   

Analys metod: Ett 

samhällsvetenskapligt  

statistikprogram (SPSS 

Inc., 

 Chicago, IL, USA), version 

15,användes för att analyser 

Relation och beskrivande 

data. 

Styrkor: Relevant data 

viktig kunskap för 

vårdpersonal.   

Godkänd av etisk 

kommitté. 

Svagheter: Deltagare kom 

från ett enkelt institut 

Resultat representerar inte 

alla sjuksköterskor i 

China. Några deltagare 

svarade inte klart på alla 

frågor. 

 

Kvalitet: medel 

Sjuksköterskorna uttryckte 

obehag inför rådgivning av 

patienter gällande 

förebyggande av HIV. De 

tyckte att HIV-positiva 

patienter ska vara i karantän. 

 

Sjuksköterskor med kunskap 

om HIV upplevde lägre risk att 

bli smittad. 

 

Sid 7(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Delobelle, P., 

Rawlinson,.J. L., Ntuli, S., 

Malatsi, I., 

Decock, R., & Depoorter, 

A. M.  

(2009).  

 

HIV/AIDS knowledge,  

attitudes, practices and  

perceptions of rural nurses  

in South Africa.  

 

Journal of Advanced 

Nursing, 

 65(5), 1061-1073 

 

Sydafrika 

Syftet med studien var  

att utforska HIV/AIDS 

relaterad kunskap, 

attityder, och 

uppfattningar 

 bland sjuksköterskor i 

Limpopo  

provinsen i Sydafrika 

Design: Kvantitativ och kvalitativ. 

 

Metod: Tvärsnittsstudie som 

kompletterats med fokusgrupper 

och djupintervjuer. 

Population: 140 

 

Urval: Bekvämlighetsval  

 

Datainsamling: Frågeformulär, 

fokusgrupper med semistrukturerad 

diskussion och djupintervjuer.  

 

Analysmetod: Frågeformulären 

analyserades med 

 SSP15.0, chi-square analysis, 

ANOVA . 

Styrkor: Relevanta data. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté. 

Svagheter: 

Studien gjordes i 

landsbyggnaden därför 

resultat ska gälla endast i 

samma miljö. 

Risk för bias på grund av 

sociala skäl på 

landsbyggnad känner alla 

varandra. 

 

 

Kvalitet: hög 

Resultat visar att 

sjuksköterskor med 

vidare utbildning hade 

positiv attityd mot 

patienter med 

HIV/AIDS. 

Vidare visar det mycket 

rädsla av att bli smittad i 

sin yrkesutövning. 

Högre arbetesbörda på 

grund av brist på 

personal och brist på bra 

skyddsutrustning, 

 

Brist på kunskap 

orsakade stigmatisering 

och diskriminering mot 

den patientgruppen. 
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Sid 8 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Fournier, B., Kipp, W., 

Mill, J., & Walusimbi, M. 

 (2007).  

 

Nursing Care of Aids 

Patients in Uganda.  

 

Journal of Transcultural 

Nursing,  

18(3), 257-264. 

 

Uganda 

Syftet med studien var  

att utforska erfarenheten  

och perspektiv som  

sjuksköterskor har som 

vårdar  

HIV–positiva patienter 

på  

ett sjukhus i Kampala, 

Uganda, 

 för att kunna identifiera  

utmaningar och 

möjligheter  

i deras yrke.    

Design: Kvalitativ beskrivande 

design.  

 

Metod: PAR (själv reflektiva 

frågor.) 

Population: 6 st. 

 

Urval: Bekvämlighets urval. 

 

Datasamling: Semistrukturerade 

frågor i djupintervju, fokusgrupper 

Och fotoljud. 

 

Analys metod: följde riktlinjer av  

Mill & Huberman, 1994.    

Intervjuer och fokusgruppsdata  

spelades in, transkriberades  

och analyserades, korrigerades  

Och kompletterades under tiden 

datainsamling pågick 

Styrkor: Relevanta data 

 

Etiskt godkänd av 

Makerere universitet och 

Mulago sjukhus 

 

Svaghet: Resultat kan inte 

generalisera alla 

sjuksköterkors 

upplevelser i Uganda. 

 

Kvalitet: medel 

Resultatet pekar på att  

sjuksköterskor möter 

många  

utmaningar i deras 

dagliga  

praxis, bland annat 

fattigdom, 

otillräckliga resurser, 

rädsla  

att bli smittad, brist på  

kunskap. 

 

 

Sid 9 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hamama, L., Tartakovsky, 

E., 

Eroshina, K., Patrakov, E.,  

Golubkova, A., 

Bogushevich, J.,  

& Shardina, L. (2014). 

 

Nurses´ job satisfaction  

and attitudes towards  

people living with  

HIV/AIDS in Russia.  

 

International Nursing  

Review 61, 131-139 

Fokusera på 

sjuksköterskans  

Jobbtillfredställelse,  

attityd som empati och 

undvikande beteendet mot 

patienter  

som har HIV/AIDS, på två 

olika sjukhus 

Design: Tvärsnitts- 

kvantitativ studie. 

 

Metod: Själv rapport 

frågeformulär. 

 

Population: 371 

  

Urval: Randomiserat urval  

 

Data samling: Frågeformulär 

 

Analysmetod: Univariate 

one-way multi-variate  

analysis of variance 

(MANOVAs) 

Styrkor: Tydlig syfte, samt 

metod och data insamlings 

information. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté av University 

och HIV centers i 

Ryssland. 

 

Svaghet: 

Bekvämlighets val 

eftersom det var många 

deltagare, Bias bland 

deltagarna vid själv 

rapportering. Otydligt antal 

av deltagarna 

 

 

Kvalitet: medel 

Resultat visade 

sjuksköterskor som 

regelbundet vårdade 

patienter som bär på 

blodsmitta och hade gått 

vidare utbildning visade 

viljan att vårda dessa 

patienter. Det fanns ingen 

signifikant skillnad av 

arbetstillfredsställsen 

mellan de två sjukhus vad 

det gällde omvårdnaden av 

patienterna.. Dem flesta 

sjuksköterskor visade 

känslorna av empati och 

dem som hade den 

”undvikande beteende ” 

upplevdes av 

arbetskollegor att de hade 

stigma och diskriminerade 

patienterna med 

blodsmitta. 
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Sid 10(27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Harrowing,Jean.,M.  

Judy Mill (2010)  

Moral distress among 

Ugandan nurses 

providing  

HIV care: A critical 

Ethnography 

 

International journal of 

Nursing studies 47:723-

731 

Uganda. 

Att beskriva  

konsekvenser av 

emotionell stress som 

upplevdes 

av ugandiska 

sjuksköterskor 

som vårdade patienter 

med HIV 

Design: Kvalitativ. 

Beskrivande design 

Metod: Fokuserat 

Ethnografical metod 

Population: 24 Kvinnliga. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade Intervjuer,  

observationer, 

Fokusgrupper diskussioner. 

 

Analysmetod: analysing 

system, NVivo 7 

Styrkor: Relevant data 

om saker som påverkar 

Patienterna och 

sjuksköterskor profession 

i sin helhet.  

Studien godkändes av  

Alberta universitet,  

Makerere universitet och 

Mulago sjukhus. 

Svaghet: Resultat 

representerar inte 

sjuksköterskor i olika 

sjukhus i Uganda. 

Kvalitet: Hög 

Deltagarna beskrev sin 

passion för att vårda och 

hade nära engagemang 

för patienterna.  

 

De upplevde moralisk 

nöd när brist på resurser 

sätt patienternas 

välbefinnande i risk 

 

 

 

Sid 11(27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hodgson, I. (2006). 

 

Empathy, inclusion 

and enclaves: the culture 

of care of people with 

HIV/AIDS and nursing 

implications.  

 

Journal of Advanced 

Nursing.  

55(3)283-290. 

 

Storbritannien 

Undersöka  

vårdkulturen på en  

Specialiserad enhet som stödjer 

människor som lever med 

blodsmitta. 

 

Relationer mellan vårdpersonal 

som är vana att arbeta med 

blodsmittade patienter och de 

som inte är vana med att vårda 

patienter med blodsmitta. 

Design: Kvalitativ 

Empirisk studie. 

 

Metod: Etnografisk metod. 

 

Population: 31 

vårdpersonal  

 

Urval: Bekvämlighets 

urval. 

 

Datasamling: Vårdpersonal 

observerades och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Etnografisk 

computer software 

(Seidel1998). 

Styrkor: Relevanta data 

eftersom det bidra till 

minskning av negativa 

attityder och stigma mot 

blodsmittade personer. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté.   

 

Svaghet: Komplicerad 

undersökning resultatet bör 

inte generalisera all 

vårdpersonal.  

  

Kvalitet: hög 

De arbetade i ett socialt 

sammanhang som hade en 

hög grad av jämlikhet, en 

syn på Hiv-smittade som 

verkade mer positiv och 

mindre nedvärderande. 

 

 Resultat också pekar på 

ett starkt empatiskt 

förhållningssätt samt nära 

kontakt med 

klientgruppen. 
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Sid 12(27) 

Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Holzemer William, L.,Lucy, N. 

Makoae, Greeff, Priscilla, S. 

Diamini, 

Thecia, W. Kohi, Maureen, L. 

Chirwa, Joanne, R. Naidoo, 

Kevin Durrheim,  

Yvette cuca and  

Leana R. Uys.(2009)  

  

Measuring HIV stigma  

for PLHAs and Nurses over 

time in Five African  

countries. 

 

National institute of health 

6:76–82. 

Afrika 

Att mäta HIV stigma 

för patienter  

med HIV och  

sjuksköterskor i  

fem Afrikanska 

 länder 

Design: kohört design, i tre olika 

steg.  

Metod: 

1) frågeformulär,  

2) HIV/AIDS Stigma instrument 

hos Sjuksköterskor, 

3) HIV/AIDS stigma instrument 

för patienter som har HIV/AIDS. 

Population: 3236 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Frågor till 

Sjuksköterskor från fem olika 

länder i Afrika. 

Analys metod: Beskrivande 

analys, 

Statistisk packet för  

samhällsvetenskap (SPSS) 

Version Windows 15.0 

Styrkor: Relevant data 

för att undersöka HIV 

stigmatisering i de 

länderna och relevant 

information av att veta 

att patienterna inte får 

blodsmitta på grund av 

att de har brutit mot de 

sociala normer. 

Tillstånd att genomföra  

Studien inhämtades från 

de lokala och centrala 

myndigheterna. 

Svaghet: studien visar 

bekvämlighets 

prov på både PLHA och 

sjuksköterskor Studien 

är gjort i större länder 

endast per geografiskt 

område inga normativa 

data ar tillgängliga för 

närvarande för att 

jämföra resultaten. 

Kvalitet= Hög 

Resultat visar höga 

stigma händelser 

bland sjuksköterskor 

i alla de fem 

afrikanska länderna.  

Detta visar att 

stigmatisering 

kräver mer 

uppmärksamhet 

speciellt när det 

visar jobb missnöje 

och avsikter att 

migrera bland 

sjuksköterskor och 

HIV stigma 

upplevelse. 

 

Sid 13(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Juan, C-W., Siebers, R.,  

Wu, F. F-S., Wu, C-J.,  

Chang, Y-J., & Chao, C.  

(2004).  

The attitudes, concerning 

gloving practices and  

knowledge of nurses in  

a Taiwanese hospital  

regarding AIDS and 

HIV.  

 

International Journal of 

 Nursing Practice, 10, 32-

38. 

Taiwan 

Syftet med studien var:  

(i) att få klarhet om 

taiwanesiskasjuksköterskors 

attityder, oro och praxis på 

arbetsplatserna i 

hanteringen av HIV-

positiva kroppsvätskor.  

(ii) att avgöra om dessa 

attityder och farhågor hade 

samband med varandra.  

(iii) att fastställa 

sjuksköterskornas 

 praktisk kunskap om 

HIV/AIDS. 

Design: Kvantitativ, 

beskrivande statistik.  

Metod: Statisk validerat 

frågeformulär. 

Population:1090 

sjuksköterskor  

Urval: Slumpmässig urval. 

Datasamling: 

Frågeformulär   

 

Analysmetod: Statistiskt 

dataprogram,  

Pearsons chi-square test  

eller Fisher´s exact test 

Styrkor: 

Relevanta data för att 

minska stigma mot 

blodsmittade patienter. 

Godkänd av etisk 

kommitté. Etiska åtgärder 

vidtagna. 

Svaghet: Studie är från 

bara ett sjukhus. Resultat 

kan inte generaliseras för 

hela landet. 

Risk för bias, ingen 

tydlig analys metod. 

 

Kvalitet: hög 

Resultat visade rädsla av 

att bli smittade av HIV 

eller Hepatit. 

Flera sjuksköterskor 

övervägde att lämna 

yrket på grund av 

rädslan..Nästan alla 

sjuksköterskor tyckte att 

de hade rätt att veta om 

patient hade blodsmitta 

innan vårdtillfälle för att 

minska risken av att själv 

få smittan. Alla pekade 

på brist på kunskap som 

en vanlig orsak till rädsla. 
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Sid 14(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lin,Chunging, Li Li, Dai 

Wan,  

Zunyou Wu and Zhihua 

Yan 

 (2012) 

Empathy and avoidance 

 in treating patients living 

with 

 HIV/AIDS (PLWHA) 

among  

service providers in 

china. 

National institute of 

health 

 24:1341–1348 

 Kina 

Att undersöka 

vårdgivarens empati 

nivåer och dess  

association med 

undvikande betydande i 

att ge vård  

till patienter med HIV. 

Design: Kvalitative Tvärsnitts 

design. 

 

Metod: slumpmässigt urval. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Population:1760 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär 

Jefferson scale of physician 

empathy. 

 

Analysmetod: Beskrivande 

analys, 

SAS statistical software 

Version 9.1. & ANOVA. 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning: empati och 

undvikande beteende 

bland vårdpersonal som 

gav omvårdnaden till 

patienter som bar på 

blodburen smitta. 

Studien godkändes av 

Ministeriet för hälsa i 

Kina   

Svaghet: Tvärsnitts 

utformning av studien 

begränsar Talangen att 

göra kausala slutsatser. 

Själv data kan 

nödvändigt kräva social 

önskvärdhet fördomar 

Kvalitet: Hög 

Resultaten visade 

fördelar med empati 

både hos 

sjukvårdspersonal 

såsom patienter.  

Vårdpersonalens 

Empatiska 

interaktioner med 

patienterna ökade 

patienternas 

självkänsla och 

minskade skam och 

ångest. 

 

 

Sid 15(27) 

Författare,  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Li Li, Li-Jung Liang,  

Zunyou Wu, Chunging 

Lin, 

 and Yi, Wien 

(2009) 

  

Invidual attitudes and 

 perceived social norms: 

 reports on HIV/AIDS-

related  

stigma among service 

providers in china. 

 

International journal of  

psychology 44: 443-450 

Kina 

Att undersöka HIV/AIDS 

stigma bland kinesiska 

sjuksköterskor genom att 

jämföra sina personliga 

attityder till människor som 

lever med HIVAIDS deras 

uppfattning och sociala 

normer som rör människor 

som lever med HIV/AIDS. 

Design: Kvantativ  

 

Metod: Slumpmässigt 

metod 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Population:1101 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

 

Analysmetod: Beskrivande 

analys Cronbachs Alpha. 

Styrkor: Tydlig syfte. 

Relevant urval, 

Datainsamling relevant. 

Etisk godkännande av  

national Institut av 

psykisk  hälsa. 

 

Svagheter: Urval var inte 

tydligt beskriven, Data 

analys svår läst. 

 

 

Kvalitet= Medel 

Intressant och logiskt att 

likheten mellan upplevda 

sociala normer och 

personliga attityder 

paralleller det inbördes 

mellan samhället och 

jaget. Vårdpersonal är en 

del av samhället och sina 

fördomsfulla attityder är 

en del av den sociala 

konstruktionen av hiv 

stigma i samhället 
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Sid 16 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte  Design Värdering Resultat 

Muhonja Everline, 

Mbaisi, Zipporah 

Nganga,  

Peter wanzala, Jared 

Omolo  

 (2013)  

 

Prevalence and factors  

associated with 

percutaneous injuries  

and splash exposures 

among  

health-care workers in 

 a provincial hospital 

Kenya. 

 

The pan African medical  

journal 10:1373 

Kenya 

Att fastställa 

förekomsten och 

tillhörande faktorer för 

precutaneous skador 

och stänk exponeringar 

bland vårdpersonal i 

Rift Valley 

länslasarettet 

Design: Kvantativ + kvalitativa  med 

,Tvärsnitt design 

 

Metod: Deskriptive metod. 

 

Population: 305 

 

Urval: Slumpmässigt urval 

 

Datainsamling: Standard semi-

struktural frågeformulär 

 

Analysmetod: Beskrivande analys 

Epi-info version 3.5.1 

Styrkor: Nödvändigt 

studie för att minska 

skador 

 

Studien  godkändes av  

KEMRI national 

scientific and ethical 

review board. 

 

Svaghet: Svår läst urval, 

Bias på grund av själv 

rapporterad data. 

 

Kvalitet = Medel 

Arbetsskador är 

fortfarande vanliga 

och en oro bland 

vårdpersonal. 

 

Hög arbetsbelastning 

en faktor som 

identifierades att vara 

associerade med 

förekomst av 

arbetsskador. 

 

 

Sid 17(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Moayad,Zeinab,M, A. 

Wahsheh (2011)  

  

Knowledge and attitudes 

of Jordanian Nurses 

towards patients with 

HIV/AIDS: findings 

from a nationwide 

survey.  

 

Informa health care. 

32:774-784 

Jordan 

Studien utforskade 

kunskaper och 

attityder hos 

Jordanska 

sjuksköterskor 

gentemot patienter 

med HIV/AIDS i 

synnerhet i fråga om 

att deras källor till 

information och 

utbildning. 

Design: Kvantativ 

 

Metod: Tvärsnitts konstruktion 

 

Population: 1260 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: Self 

administrerat instrument.  

Frågeformulär. 

  

 

Analysmetod: Beskrivande 

analys, Statistisk packet för 

samhällsvetenskap (SPSS) 

Version windows 16. 

Styrkor: Att studien 

visar hur viktigt det är 

att sjuksköterskor har en 

fast grund kunskap av 

HIV/AIDS för att klara 

av nya utmaningar och 

förhindra nya infektioner 

och behandla dem som 

har smittats och drabbats 

av HIV/AIDS. 

Studien godkännandes 

av medicinska etiska 

kommittén´ i Jordan 

Svaghet: Deltagarna kan 

ha varit baisad . 

Kvalitet = Hög 

Studien visade att jordanska 

sjuksköterskor har dålig eller 

ingen kunskap om HIV/AIDS 

den huvudsakliga 

informationskällan var internet 

samt att sjuksköterskorna visade 

negativa attityder till patienter 

som bad på blodsmitta. 
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Sid 18(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mullins, I. L. (2009).  

 

How Caring for Persons 

with HIV/AIDS affects 

Rural Nurses. 

 

 

Issues in mental health 

nursing 30:311-319 

 

USA. 

Studien undersöker hur 

omvårdnaden av personer 

med HIV/AIDS påverkar  

Sjuksköterskor i 

landsbygden. 

Design: Kvalitativ studie 

   

Metod: Frågeformulär 

med tema 

 

Population:76 

 

Urval: Bekvämlighets 

urval 

 

Datasamling: 

Frågeformulär med olika 

tema. 

 

Analysmetod: innehålls 

analys utvecklad av 

Lincoln och Guba 

(1985);& Maykut och 

Morehouse (1994). 

Styrkor: Tydligt syfte, och 

relevanta data 

 

Godkänd av kommitté,  

Etiskt 

 

Svaghet: För mycket 

information i resultat men 

ingen tydligt slutsats av 

studien. 

Urvalet ej tydligt 

beskrivet, med 

bekvämlighets urval finns 

det alltid risk för bias. 

 

Kvalitet: medel 

Sjuksköterskorna 

upplevde hög risk av att 

bli smittad av HIV/AIDS. 

 

Brist av intresse av att 

vårda patienterna med 

HIV/AIDS var relaterad 

till brist på kunskap. 

 

Sid 19(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ruud Karine, W. 

 Sunitha, C., Srinivas. 

 Else-Lydia, Toverud. 

(2011)  

Healthcare provider 

Experiences 

 with adverse drug 

Reactions and  

adherence challenges in 

Antiretroviral 

 therapy of HIV patients in 

 the Eastern Cape Province,  

South Africa  

European journal  

clinical Pharmacol 68:1321–

1328 

Sydafrika 

För att få insikt i 

upplevelser och 

hantering av 

biverkningar från 

personal i offentliga 

primärvårdskliniker 

samt deras 

uppfattningar om 

utmaningar i 

behandling och 

uppföljning av HIV-

positiva patienter. 

Design: Kvalitativ  

 

Metod: Deskriptive metod 

 

Population: 32 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: Group 

diskussioner(7st). 

Diskussion audio-recorded. 

 

Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys 

Nvivo 8. 

Styrkor: Tydligt syfte 

Relevant och tydligt 

beskrivet urval. 

Datainsamling var 

relevant. 

Tydlig analys metod.  

Varje deltagare 

undertecknade ett 

uttalande om 

informerat samtycke 

innan deltagande.  

Studie godkändes av 

Rhodes University 

 

Svagheter: Urvalet 

ökar risken för bias. 

 

Kvalitet =Medel 

Sjuksköterskorna 

uttryckte brist på 

kunskap och förtroende 

om 

läkemedelsbiverkningar 

hos HIV-patienter och 

förvaltningen av detta.  

 

Sjuksköterskorna ansåg 

också att omvårdnad 

begränsades av brist på 

kunskap om drogerna 

och blodsmitta. 
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Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sadoh, Ayebo, E., 

Wilson, E. Sadoh, 

Adeniran Olubukola 

Fawole, Ayo Oladimeji 

& Oladapo Sotiloye 

(2014)  

 

Attitudes of health care 

workers to patients and 

colleagues infected with 

human 

immunodeficiency virus. 

 

Journal of social aspects 

of HIV/AIDS 6:17-23 

 

Nigeria 

Studien undersökte attityden 

hos vårdpersonal mot patienter 

och kollegor infekterade med 

HIV. 

Design: Kvantativ 

 

Metod: Tvärsnitt metod 

 

Urval: Flerstegs urval 

 

Population: 345 

 

Datainsamlingmetod:  

Själv administrerade 

semi-strukturerad 

frågeformulär 

 

Analysmetod: Statistisk 

Analys,  

Slumpmässig selektion 

Statistisk packet för 

samhällsvetenskap (SPSS) 

Version windows 15 

Styrkor: De enkäter var 

själv administrerad och 

respondenterna behövde 

inte skriva sina namn 

vilket garanterar 

anonymitet. 

Etiskt godkännande från 

etisk kommittee av federal 

Medical center. 

Svaghet: Studien 

genomfördes på endast en 

av de stater i Nigeria en 

större studie med fler 

stater och fler 

vårdpersonal kan bättre 

identifiera några av de 

föreningar som 

observerades i denna 

studie. 

Kvalitet: Hög 

Vårdpersonal en var 

ovilliga att acceptera 

medicinska åtgärder eller 

behandling som skulle 

utföras på dem av 

kolleger som var HIV-

positiva på grund av 

rädsla för att bli smittad. 

 

 

 

Sid 21 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Smith, R. (2005).  

 

HIV/AIDS and the 

workplace: perceptions of 

nurses in a public hospital 

in South Africa.  

 

Journal of Advanced 

Nursing, 51(1), 22-29. 

 

Sydafrika 

Rapportera upplevelser 

och erfarenheter av 

sjuksköterskor inom den 

statliga sektorn i 

Sydafrika, med avseende 

på deras attityder mot att 

vårda patienter som har 

HIV/AIDS 

Design: Kvalitativ  

Metod: Djupa intervjuer med sju 

teman. 

Population: 35  

  

Urval: 

Registrerade sjuksköterskor som 

jobbar på ett statligt sjukhus i 

Sydafrika och har vårdat hiv 

infekterad patient inom de senaste 

sex månaderna. 31 kvinnor och fyra 

män. 

Datasamling: 

Djup semi – strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor: relevanta data det 

visade sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda 

patienter med blodsmitta. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Svaghet: resultat ska inte 

generalisera alla sjukhus 

eftersom undersökning 

gjordes bara på ett sjukhus. 

Risk för bias eftersom data 

från deltagarna var mest 

personlig alltså själv 

rapporterad data. 

Kvalitet: hög 

Flera teman 

identifierades: 

Hjälplöshet, emotionell 

stress och trötthet, 

rädsla, ilska och 

frustration, yrkes 

relaterade bekymmer. 

 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna 

upplevde emotionell 

stress och ville byta 

arbetesplats. 
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Sid 22 (27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Souominen, Tarja & Niina, 

Koponen, Vida Mockiene, 

Ulla, Raid, Natalija 

Istomina, Maj-Lis Vänska, 

Mari Blek-Vehkaluoto, 

Maritta Välimäki(2010) 

 

Nurses Knowledge and 

attitudes to HIV/AIDS -An 

international comparison 

between Finland, Estonia 

and Lithuania.  

 

International journal of 

nursing practice 16: 138-147  

Finland 

Kunskaper om och 

attityder till 

HIV/AIDS i tre 

länder Finland 

Estland och Litauen 

Design: Kvalitative/Kvantitative 

 

Metod: Tvärsnitt metod. 

Population: 833 

 

Urval: Icke sannolikhets 

ändamålsenlighet urval 

 

Datainsamlingsmetod: Modifierad 

frågeformulär 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik 

Innehållsanalys Statistik Packet för 

samhällsvetenskap (SPSS) Version 

Windows 14.0 

Styrkor: Utbildning och 

arbetslivserfarenhet var en 

stark faktor av studien.  

 

Etiks Kommitté´ i varje land 

godkände studie. 

 

Svaghet: Deltagarna i studie 

valdes från Universitet 

sjukhus i alla tre länder och 

inga deltagare togs från 

lantbruk 

 

Kvalitet= Hög. 

Kunskapsnivån 

mellan de tre 

länderna belyser 

vikten av 

utbildning. 

Kunskapsnivån 

visade tydligt att 

tidigare 

erfarenhet av att 

tillhandahålla 

vård för patienter 

infekterade med 

HIV eller känna 

någon med 

infektionen hade 

en positiv 

inverkan på 

kunskapsnivån. 

Den positiva 

inställningen var 

sjuksköteskors 

vilja att ge vård 

till patienter med 

HIV-infektion 

 

Sid 23(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sowell, Richard L., & 

Phillips, Kenneth D, 

(2010)  

 

Understanding responding 

to HIV/AIDS stigma and 

disclosure: An 

international challenge for 

mental nurses. 

 

Informa Healthcare: 

31:394-402.  

USA 

Studien ger en fördjupad 

undersökning av 

HIV/AIDS stigmatisering 

och dess förhållande till 

sekretess samt strategier 

för att hantera dessa frågor 

på individuella och 

gruppnivå 

Design: Kvalitativ 

Metod: Deskriptive 

metod. 

Population: Förkommer 

inte. 

 

Urval: Slumpmässigt 

urval 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fråge-formulär. 

 

Analysmetod: Ej angiven 

Styrkor: Relevant studie 

och data samling. 

 

Studien godkändes av 

ekonomisk kommitte´of 

University of Tennesse. 

 

Svaghet: Ej tydligt Urval, 

Ingen analys metod, Ingen 

population visas 

 

Kvalitet :Medel 

HIV/AIDS stigmatisering 

resulterar i diskriminering 

förblir genomträngande, 

och har betydande 

negativa effekter på hälsa 

och välbefinnande hos 

personer med HIV-

infektion, deras familjer 

vänner och partners. 
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Sid 24(27) 

Författare, 

ArtiklensTitel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Tiftikci. Arzu, Özlen, 

Atug, Nurdan Tozun. 

(2009) 

 

Awareness of hepatitis 

C virus transmission 

routes among patients, 

their household 

contacts and health care 

staff: Does perception 

match reality? 

 

The Turkish journal of 

Gastroenterology 

20:104-107. 

 

Turkiet 

För att undersöka 

medvetenheten om 

smittvägar för hepatit 

C-virus i 

vårdpersonalen, hepatit 

smittade patienter och 

deras hushållskontakter 

Design: Kvalitativ 

 

Metod: Själv rapportering 

undersökning. 

 

Population: 397 

 

Urval: Bekvämlighets urval. 

  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistik analys, 

Statistisk packet för 

samhällsvetenskap (SPSS) Version 

windows 11.0 

Styrkor: Relevant data, 

Tydlig syfte, Analysmetod 

tydlig. 

 

Studien godkändes av 

kommittén på Mamara 

University School of 

medicine. 

 

Svaghet: Ej tydligt Urval, 

Ingen analys metod, Ingen 

population visas 

 

Kvalitet= Medel 

Av 97% 

sjukvårdspersonal, 

var 85%  hepatit 

C-infekterad.  

90% av  

vårdpersonal   var 

inte medvetna om  

överföring av 

parenteral  hepatit 

C-virus 

 

Sid 25(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift,Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Weber,.P., J., Eberle. J, R. 

Bogner, F, Schrimpf, V, 

Jansson, S. Huber-

Wagner (2012)  

 

Is there a benefit to a 

routine preoperative 

screening of infectivity 

for HIV, Hepatitis B and 

C virus before elective 

orthopedic operations? 

 

Journal of infectious 

diseases 41:479-483 

Tyskland. 

Att undersöka hur viktigt 

det är att screena alla 

elektiva patienter av 

blodsmitta innan 

ortopedisk operationer 

Design: Kvantativ 

 

Metod: Retrospektiv studie 

 

Population: 20869 

 

Urval: Bekvämlighets urval. 

 

Datainsamlings metod: Styrd 

provtagning. 

 

 

Analysmetod: 

Retrospektiv analys 

Styrkor: Screening av 

alla patienter oavsett 

hälso- historia reducerar 

kostnader i sjukvården. 

 

Studien godkändes av 

kommitté på den 

mikrobiologiska instituts 

sjukhus i Tyskland. 

Svaghet: Endast 65% av 

alla patienter screenades  

för nyligen diagonised 

infektioner, av de andra 

35%  som inte 

screenades kunde det ha 

påverkat resultat. 

  

Risk för bias pga. 

urvalet. 

 

Kvalitet= Medel 

Så småningom endast 

patienter med höga 

riskfaktorer såsom 

tidigare transfusion, 

intravenöst 

drogmissbruk, 

hemofili bör screenas 

eftersom det kan vara 

lika säker som 

screening varje patient 

och skulle minska 

kostnaderna avsevärt.  

 

Dessutom, 

rekommenderas 

screening vid varje 

skada, samt att 

skadade patienterna 

ska testas snabbt. 
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Sid26(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Välimäki, M., Makkonen, 

P., Blek-Vehkaluoto, M., 

Mockiene, V., Istomina, 

N., Raid, U., Vänskä, M-L, 

& Suominen, T. (2008).  

 

Willingness to care for 

patients with HIV/AIDS.  

 

Nursing Ethics, 15(5), 

586-600. 

 

Finland, Estland och 

Litauen 

Studien vill beskriva och 

jämföra sjuksköterskors 

villighet att utföra 

omvårdnad till patienter 

med HIV/AIDS och 

faktorer associerade till det 

i tre länder. 

Design: Kvantitativ internationell 

tvärsnitts studie. 

 

 Metod: Beskrivs ej. 

 

 Population:601 

 

 Urval: Beskrivs ej. 

 

Datasamling: ett modifierat 

mätinstrument med en dimensionell 

skala utvecklad av Dubbert et al.  

 

Analyser Metod: gjordes med 

statistikprogrammet SPSS för 

Windows (v. 11.5) 

Styrkor: Relevanta data 

som visar skillnad 

mellan sjukhus i dem tre 

länderna. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté från varje land. 

 

Svaghet: Resultat kan 

vara olika från de tre 

länder vilket berör på 

olika miljö, och kultur 

inom hälso- och sjukvård 

sektor. 

Det saknades urvalet i 

studien. 

 

Kvalitet: Medel 

Resultat visar 

generellt viljan att 

vårda patienter med 

HIV/AIDS, detta 

varierade på vilket 

land studien 

gjordes och vilka 

och 

omvårdnadsuppgift

er som skulle 

utföras. 

 

Det också visades 

att en del 

sjuksköterskor inte 

ville utföra 

omvårdnad med 

smutsigt arbete som 

avföring, kräkning 

eller blod. 

 

 

Sid 27(27) 

Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Yang, Elizabeth, .J, 

Chrissy M, Cheung, 

Samuel K S So, Ellen, T. 

Chang, Stephanie, Chao 

(2013) 

Education and counseling 

of pregnant patients and 

chronic Hepatitis B: 

Perspectives from 

Obstetricians and Perinatal 

Nurses in Santa Clara 

county, California. 

Asian pacific  

Journal of cancer 

prevention 14:1707-1713. 

 

USA 

Denna studie syftade till 

att bättre förstå hinder till 

perinatal hepatit B 

förebyggande och att 

identifiera orsakerna till 

dålig hepatit B kunskap 

och tillhandahållande av 

utbildning för hepatit B-

antigen positiva gravida 

vårdgivare i Santa Clara 

land. 

Design: Kvalitativ  

 

Metod: Snöboll teknik 

 

Population: 33 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi- strukturerad intervju 

med varje deltagare. 

 

Analysmetod: Beskrivande 

analys. 

Nvivo 

Styrkor: Vikten av att ge 

patienter kunskaper och 

färdigheter för att 

förhindra preinatal 

överföring av hepatit B. 

Studien godkändes av 

disease Control and 

prevention grant kommitté 

i Santa Clara. 

Svaghet: Data samlades in 

från ett urval av 

förlossningsläkare och 

sjuksköterskor men det 

fanns ingen representation 

av ras, ålder kön eller 

professionell bakgrund på 

patienterna. 

Kvalitet= Hög 

Resultaten belyser behovet 

av förbättrad, kontinuerlig 

utbildning för perinatal 

vårdpersonal och 

smittvägar samt 

behandlingar om 

blodsmitta. 
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Bilaga  3   Granskningsmall för kvalitativa artiklar.  

Detta är en modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Poängsättning                                              0                         1                         2                     3 

Abstrakt  (syfte, 

metod, resultat = 3p 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat 

till frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval(antal, 

beskrivning 

repersentativt) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ejangivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med 

betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ja Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

Resultat     

Frågeställning 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Tolkning av 

resultat(citat, kod, 

teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg  God  

Anknytning till Saknas Låg Medel God 
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tidigare forskning 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultat( 

resultatets 

huvudpunkter 

belyses 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade 

slutsatser 

Finns Saknas   

     

Total Poäng(max 

45 p 

P P P P 

 

 

Hög 36-45 P ,Medel 31-35 P,  Låg 0-30 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rossette Kiingi 

 

44 

 

Bilaga 3. Forts. Granskningsmall för kvantitativa artiklar. 

Detta är en modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmodell 

Poängsättning                                                      0                    1                     2                      3 

Abstrakt(syfte, metod, resultat 

3p) 

Sakans 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel  Tydlig 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning(repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angivet  Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativt) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivet  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabell etc) 

 Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Probelemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

     

Total poäng (max 44p) P P P P 
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Hög 36-44 P , Medel 30-35 P  Låg – utesluts 

 

 

 

 

 

 


