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Sammanfattning 

 

Bakgrund: AIDS epidemin har skördat många liv sedan 1980 talet. Flera globala 

insatser görs för att framför allt minska antal dödsfall och att stoppa 

spridningen av HIV. HIV har även förknippats med homosexuella trots att 

de utgör en minoritet av de som har drabbats. Människor med HIV har levt 

under svåra förhållanden orsakad av diskriminering och stigmatisering. 

Samtidigt finns det en ökad kunskap om HIV och vårdpersonal visar mer 

acceptans att vårda denna patientgrupp. Ändå förekommer det fortfarande 

negativa attityder, som uttrycks i form av rädsla för smitta. Jämlik vård 

oavsett sjukdom är betydelsefullt för en god vårdrelation och vården skall 

bedrivas med respekt för patientens integritet och värdighet. 

Syfte: Att undersöka hur patienter med HIV upplever bemötande inom sjukvården. 

Metod: För att få svar på syftet genomfördes en litteraturöversikt som inkluderade 

tio vetenskapliga artiklar varav fem artiklar med kvalitativ metod, två 

artiklar med kvantitativ metod och tre artiklar med mixad metod. 

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman med fem respektive sex 

underteman. Det första huvudtemat förutsättningar för positiva upplevelser 

inom vården har följande undertema: den goda vårdrelationen, vårdgivarens 

stöd och engagemang, att få tillräcklig med rådgivning, när vårdandet ger 

förtroende och ett kärleksfullt bemötande. Det andra huvudtemat hinder för 

gott bemötande har följande underteman: att bli oprofessionellt bemött, brist 

på engagemang och stöd från vårdgivaren, utebliven rådgivning, 

vårdgivarens försiktighetsåtgärder, vårdgivarens ointresse att bevara 

sekretess och konsekvenser av bristande kunskap hos vårdpersonalen. 

 

Diskussion: Baserat på sammanfattningen av resultatet diskuterades vikten av adekvat 

kunskap om HIV. 
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Abstract 

 

Background: AIDS epidemic has claimed many lives since the 1980's. Several global 

initiatives are working towards reducing the number of deaths and to stop 

the spread of HIV. HIV has also been associated with homosexual even 

though they represent a minority of those who have suffered. People with 

HIV have been living under difficult conditions caused by discrimination 

and stigmatization. Meanwhile, knowledge is increasing about HIV and 

health professionals show more acceptances to care for this population 

despite this yet there are still negative attitudes expressed in the form of fear 

of contagion. Equitable care regardless of disease is important for good 

health care relationship and care must also be conducted with respect for 

patient privacy and dignity. 

Aim: To examine how the patients with HIV experience the interactions with 

health care workers.  

Method: To get answers to the purpose conducted a literature review was conducted 

that included ten scientific articles, of which five articles with qualitative 

method, two articles with quantitative method and three articles with mixed 

method. 

Results: The results of the review are presented in two main themes. The first main 

theme is prerequisites for positive experiences in health care that includes 

following sub themes: the good care relationship, caregiver's support and 

commitment, to get adequate advice, when caring gives confidence and a 

loving attitude. The second main theme is barriers to good interactions 

which includes following sub themes: being unprofessional responded, 

deficiency of commitment and support from the caregiver, loss counselling, 

caregiver's precautions, the caregiver's indifference to preserve 

confidentiality and the consequences of lack of knowledge among health 

professionals. 



 
 

 
 

 

Discussion: Based on the summary of the results was discussed the importance of 

adequate knowledge about HIV.  

Keywords: HIV, discrimination, encounters, suffering, patient experiences 

 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 1 

HIV INFEKTION, ORSAK OCH SYMTOM ..................................................................................................... 1 

HISTORIK .............................................................................................................................................. 2 

Aktuell utbredning ........................................................................................................................... 3 

LAGAR FÖR EN SÄKER VÅRD ................................................................................................................... 3 

FAKTORER SOM PÅVERKAR BEHANDLING AV HIV ..................................................................................... 4 

VÅRDPERSONALENS ATTITYDER MOT HIV ............................................................................................... 5 

VÅRDANDE SOM GRUND I SJUKSKÖTERSKANS PROFESSION ...................................................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 7 

SYFTE ............................................................................................................................................................... 7 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................................................................... 7 

METOD, URVAL OCH ANALYS ........................................................................................................................... 8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................... 10 

RESULTAT ....................................................................................................................................................... 10 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSITIVA UPPLEVELSER INOM VÅRDEN ............................................................. 10 

Den goda vårdrelationen .............................................................................................................. 10 

Vårdgivarens stöd, engagemang .................................................................................................. 11 

Att få tillräcklig rådgivning ............................................................................................................. 12 

När vårdandet ger förtroende ....................................................................................................... 12 

Ett kärleksfullt bemötande ............................................................................................................ 13 

HINDER FÖR GOTT BEMÖTANDE ............................................................................................................ 13 

Att bli oprofessionellt bemött ......................................................................................................... 13 

Brist på engagemang och stöd av vårdgivaren ............................................................................ 14 

Utebliven rådgivning ..................................................................................................................... 14 

Vårdgivarens försiktighetsåtgärder ............................................................................................... 15 

Vårdgivarens ointresse att bevara sekretess ............................................................................... 15 

Konsekvenser av bristande kunskap hos vårdpersonalen ........................................................... 16 

DISKUSSION ................................................................................................................................................... 16 

METODDISKUSSION.............................................................................................................................. 17 

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 18 

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 21 



 
 

 
 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................... 21 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 21 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 22 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 27 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 29 

 

 



 
 1 (38) 

 

Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi vårdat patienter med Humant 

immunbristvirus (HIV). Utifrån våra egna erfarenheter har vi upplevt överdrivna och felaktiga 

säkerhetsrutiner som i sin tur leder till diskriminering. HIV har beskrivits som mänsklighetens 

största epidemi i modern tid. När smittan började spridas i början av 1980-talet hamnade 

mänskligheten i ett globalt sammanbrott vilket ledde till en häxjakt på människor som bar på 

smittan. De flesta människor, inklusive vårdpersonal, var rädda för HIV och rädslan kvarstår 

än idag, då många människor fortfarande saknar kunskap om hur HIV smittar och 

behandlingens effektivitet. Vi som blivande sjuksköterskor känner därför ett behov av 

kunskap som gör det möjligt för oss att få en förståelse för hur patienter med HIV upplever 

vården, för att skapa ett hälsofrämjande vårdande.  

 

Bakgrund 

HIV infektion, orsak och symtom 

HIV-viruset tillhör gruppen retrovirus, som benämns lentivirus. På latin betyder ordet lentus 

långsam. Viruset karakteriseras av sitt långsamma förlopp där det infekterar och förstör 

många olika celler i kroppen. Med hjälp av de mänskliga cellernas DNA tränger HIV RNA:t 

in i cellerna. Där transformeras HIV RNA:t till en HIV DNA kopia med hjälp av ett enzym. 

DNA kopian slår ut det mänskliga DNA:t och mänskliga celler börjar kopiera HIV-viruset 

och på så sätt förökar sig HIV-viruset hos personen som bär smittan (Kallings, 2005; Wahren 

& Wahren 2007). Detta i sin tur leder till förödande följder när HIV viruset angriper vårt 

immunförsvar och då framförallt T-lymfocyter, så kallade T-celler (Moberg, 2002). T-cellerna 

är vita blodkroppar som ansvarar för immunförsvaret. Dessa celler har en specifik receptor på 

sin yta, så kallade CD4T. Denna receptor motsvarar strukturen på HIV-virusets hölje som då 

dras och binder sig till receptorn på cellernas yta. Följden blir att T-cellerna dör på grund av 

denna infektion (Moberg, 2002). Förlust av CD4T celler leder med tiden till den grava 

immunbrist som kännetecknar AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome (Kallings, 

2005; Wahren & Wahren 2007). 

HIV kan smitta via oskyddad sex (analt, oralt och vaginalt), förorenat blod samt 

injektionskanyler. HIV överförs även från mor till barn under graviditet, förlossning och 

amning (Boström & Ögren Wanger, 2009; Wahren & Wahren 2007). Symtomen som kan 

förekomma cirka två veckor efter smittan är bland annat hög feber och svullna lymfkörtlar. 
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När symtomen försvinner förekommer en fas då personen inte visar några besvär. Denna fas 

kan vara upp till tio år eller längre. Om HIV-infektionen inte behandlas sker en långsam 

förstöring av T-cellerna, vilket så småningom kan leda till utveckling av AIDS. Vid AIDS kan 

man drabbas vidare av en rad olika sjukdomar som cancer, blindhet, avmagring men också 

herpes, svampinfektioner och lunginflammation. Eftersom AIDS inte går att bota kan 

infektionen utvecklas igen om man avbryter behandling med bromsmediciner (Kallings, 

2005; Wahren & Wahren 2007). 

 

Historik 

I början av 1950-talet förekom ett mindre antal fall i Europa och USA med sjukdomstillstånd 

som var mycket likt AIDS. Ett känt exempel var en engelsk sjöman som dog år 1959 i 

Manchester efter ett förfärligt sjukdomsförlopp. Allt började ett år innan då han led av både 

en kronisk inflammation i tandköttet samt hudutslag. En misslyckad operation mot 

inflammationen i tandköttet resulterade i ett sår som inte läkte samt viktnedgång. I början av 

1959 försämrades hans tillstånd ytterligare, han fick stora smärtsamma sår runt om i kroppen, 

feber, nattsvett och andningssvårigheter. Obduktionen av sjömannen uppvisade senare en 

lunginflammation orsakad av ett virus, Pneumocystis jiroveci. Fram till 1980-talet har det 

rapporterats flera fall med ett liknande sjukdomsförlopp som uppvisade sig vara HIV- viruset 

(Kallings, 2005). 

Det var under 1980-talet som spridningen blev världskänd och tog fart jorden runt. Det 

startade i samband med ett flertal fall av sjukdomstillstånd som upptäcktes i Kalifornien år 

1981. Flera homosexuella män, tidigare friska, insjuknade i allvarliga lunginflammationer. Ett 

flertal av dessa män dog i en hemsk och okänd sjukdom med ett snabbt förlopp (Kallings, 

2005). 

Första benämningen på denna sjukdom var Gay Related Immuno Deficiency (GRID). 

Inom kort insåg man att intravenösa missbrukare, personer som fått blodtransfusion, därtill 

barn till HIV smittade hade samma sjukdomsbild. Detta ledde till att sjukdomen bytte namn 

till AIDS (Kallings, 2005). 

De första reaktionerna var skräck och fördömande, panik att ”bögpesten” som det kallades 

skulle sprida sig till de oskyldiga invånarna. Människorna började överväga varenda 

smittorisk, bland annat från restauranger, barer och på arbetsplatserna sågs manlig personal 

med misstro. Vårdpersonal som arbetade inom sjukvården var rädda att bli smittade. 

Samtidigt började samhället vidta överdrivna åtgärder som bland annat obligatorisk 
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provtagning på hela befolkningen och isolering av smittade personer. Hysterin tog sig också i 

uttryck i vardagslivet genom diskriminering, trakasserier och utfrysning av personer med 

HIV. De ledde till att smittade personer sa upp sig från sina arbeten och blev vräkta från sina 

bostäder. Vänner och bekanta bröt kontakten. Det var tydligt att allmänheten uttryckte förakt 

mot homosexuella män, prostituerade och intravenösa missbrukare (Kallings, 2005). 

I Sverige diagnostiserades de första fallen av HIV år 1982. Först bland homosexuella män 

sedan bland intravenösa missbrukare, framför allt bland heroin missbrukare i Stockholm.  

Förekomsten av HIV i dessa grupper sjönk under 1985. En förklaring till den snabba upp- och 

nedgången var att dessa grupper var relativt små, det fanns inte många kvar att infektera i 

gruppen samtidigt som generella förebyggande åtgärder börjat verkställas från samhällets 

sida, till exempel bildades AIDS- delegationen år 1985 (Kallings, 2005).   

 

Aktuell utbredning 

Enligt World Health Organization (WHO), levde det under 2015 36,7 miljoner människor 

med HIV, drygt en miljon har dött på grund av AIDS och 2 miljoner har nyligen smittats. Det 

geografiska området som är mest drabbat är söder om Sahara med 25 miljoner smittade 

människor. De senaste två åren har antalet som lever och behandlas mot HIV ökat med två 

miljoner människor, från 15 miljoner till 17 miljoner (WHO, 2016).  

I Sverige lever idag 7000 människor med HIV. År 2015 rapporterades 450 nya fall, och utav 

dessa har 80 % blivit smittade utomlands (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

UNAIDS, den gemensamma Förenta Nationen för HIV/AIDS, har som mål att stoppa 

spridningen av HIV före år 2030. Målet ska uppnås genom att bland annat: satsa på 

behandling av smittade människor, förebyggande projekt som ska hindra nyfödda barn från 

att bli smittade av sina mödrar, unga vuxna ska informeras om HIV och hur det smittas, samt 

införa åtgärder som minskar diskriminering av människor som lever med HIV (Förenta 

Nationerna, 2016).  

 

Lagar för en säker vård  

 För att stoppa spridningen av HIV har medborgare i Sverige en skyldighet att enligt 

Smittskyddslagen omgående undersökas av en läkare ifall man tror sig bära på en smittsam 

sjukdom (SFS, 2004:168, kap. 3,1§). Vidare är den som är smittad skyldig att meddela andra i 

sin omgivning när det finns risk för att smittan överförs (SFS, 2004:168, kap. 2, 2§). 

Människor som lever med HIV kan uppleva lagen som diskriminerande, de anser att lagen gör 



 
 4 (38) 

 

intrång i deras privata liv, men lagen överväger också andra människors liv som kan riskera 

att smittas (Kallings, 2005). Enligt diskrimineringslagen får man inte särbehandla människor 

på grund av sjukdom, funktionshinder eller sexuell läggning (Diskrimineringslag, 2008:567). 

Lagen omfattar också sjuk- och tandvården. Diskriminering inom vården sker när en patient 

får sämre tillgång till vård och behandling än övriga patienter. Ett annat sätt att diskriminera 

är att använda sig av ett oönskat beteende som kommentarer om en viss människogrupp 

(Göransson, Flemström & Slorach, 2009). Slutligen har vi patientlagen som syftar till att höja 

patientens möjlighet till självbestämmande. Vården skall ges efter patientens samtycke och 

dennes integritet ska respekteras. Samtidigt som patienten fritt ska kunna välja vårdgivare och 

behandlingsform ska också kontinuitet av vården garanteras och detta uppnås bara med fasta 

vårdkontakter och tillgänglig vård. Patienten ska kontinuerligt kunna få information om allt 

som rör dennes hälsa och kan när som helst avstå från erbjuden vård. Om en patient lider av 

en allvarlig sjukdom har patienten alltid rätt att träffa en till läkare för ytterligare 

undersökning, diagnos och behandling (Patientlagen, 2014:821).  

  

Faktorer som påverkar behandling av HIV 

Under 2013 introducerade UNAIDS en strategi på global nivå. Syftet var att få slut på AIDS 

epidemin. Det innebär att minst 90 % av varje lands HIV invånare ska känna igen sitt HIV 

status, 90 % av alla personer som har en HIV diagnos skall behandlas med långvarig 

antiretroviral behandling och behandlingen ska resultera i sänkta virus nivåer i blodet. Andra 

åtgärder är att uppmärksamma användning av kondom och att förebygga skador på människor 

som injicerar droger. Hittills, enligt de senaste uppdateringar har den globala strategin varit 

effektiv efter att 17 miljoner människor blivit behandlade, men samtidigt lever fortfarande 20 

miljoner människor utan behandling. I några uländer råder det fortfarande sämre tillgång till 

behandling, UNAIDS satsar därför på att öka behandlingsalternativen i dessa länder. I låg – 

och medelinkomstländer har dödsantalet sjunkit tack vare det effektiva införandet av HIV 

behandling (UNAIDS, 2016).  

På en mer individuell nivå det vill säga hur personer som drabbats av HIV lyckas med sin 

behandling beror på flera faktorer. Enligt en undersökning som studerade två grupper av HIV 

positiva kvinnor tillhörande medel - och överklass har kvinnorna lyckats bäst när de har varit 

följsamma med sin HIV behandling, varit hälsomedvetna och genomgått viktiga 

livsstilsförändringar. Medelklass- kvinnor hade en högre utbildningsnivå, större stöd från 

familjen och hade därför lättare att acceptera sin diagnos. Kvinnor i den här gruppen 
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karakteriseras av att de inte låter sig skrämmas av HIV stigma, de kämpar för sin rätt att få 

vård och är väl informerade om lagliga frågor om HIV. Däremot visar kvinnorna från den 

övre klassen rädsla av att mötas av HIV stigma från deras sociala umgänge. De är beredda att 

betala privat vård för att hålla sin diagnos under sekretess. Denna grupp skäms för sin diagnos 

och är skrämda över att bli avslöjade av sina familjemedlemmar. För att kunna hålla 

diagnosen hemligt måste kvinnorna upprätthålla ett bra fysiskt utseende, därför är kvinnorna 

följsamma sin HIV behandling (Arrivillaga, et al., 2012). Oavsett grupp är familjens stöd en 

viktig faktor för en lyckad behandling. 

En studie med 202 deltagare som blivit smittade på grund av orena kanyler, sexuella 

kontakter eller vid en blodtransfusion visar att 73 % av patienterna endast hade missat en dos 

läkemedel under en period av sju dagar. När patienterna är följsamma till sin behandling blir 

behandlingen effektivare. Denna studie utfördes i Kina där patienterna hade ett starkt band till 

sina familjemedlemmar, vilket kan vara en förklaring till varför patienterna lyckats så bra med 

behandlingen (Xianhong et al., 2011). Dessvärre gör utmaningar och att drabbas av hinder det 

svårare för patienter att följa sin behandling. En utmaning kan exempel vara dålig ekonomi 

eller dålig relation med sin egen familj som i sin tur leder till att man känner sig stressad och 

deprimerad. Vid depression ger patienterna upp med att följa behandlingen. Detta skapar en 

ond cirkel och patientens livskvalitet blir låg (Kidia et al. 2012). 

 

Vårdpersonalens attityder mot HIV 

Förutsättningarna för personer med HIV har blivit bättre, detta på grund av ökad kunskap och 

uppkomsten av fler behandlingsalternativ (Kallings, 2005). Trots dessa framsteg beskrivs det 

att dålig attityd, fördomar och diskriminering av patienter med HIV ofta förekommer bland 

vårdpersonal. Vårdpersonalen känner obehag och rädsla för smitta, de anser att patienter med 

HIV medför en smittorisk för både vårdpersonal samt omgivande patienter. Bland de 

vanligaste fördomarna som finns är att vårdpersonalen tror att patienterna använder droger 

och har olika sexuella kontakter, patienterna betraktas som oansvariga och att de har blivit 

smittade på grund av sitt sexuella beteende. Vårdpersonalen anser sig ha rätt att neka vård åt 

HIV patienter, med avsikt att skydda sig själva och för att skydda omgivande patienter 

(Wagner, Hart, McShane, Margolese & Girard, 2014). Vårdpersonalens dåliga attityder och 

fördomar har orsakat att patienterna blir otillfredsställda med vården den erbjudits. En studie 

som utfördes i Kina på 40 olika sjukhus visar att det finns ett starkt samband mellan 

vårdpersonalens dåliga attityder och bristen på tillfredställande vård åt patienter med HIV (Li, 
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Comula da, Wu, Ding & Zhu, 2013). Det har även visat sig att det finns ett starkt samband 

mellan vårdpersonalens kunskapsnivå och deras rädsla för HIV smitta.  

En studie som presenterade datainsamling från tre länder: Finland, Estland och Lettland, 

visar hur utbildning påverkar vårdpersonalens attityd mot patienter med HIV. Resultat från 

Finland visade att vårdpersonal som hade erfarenhet av att vårda patienter med HIV hade mer 

kunskap och var mer bekväma än sina motsvarande kollegor. Att ha en nära vän eller en 

bekant som var HIV positiv gjorde också att vårdpersonalen hade det lättare att visa sig 

förståndiga i mötet med sina patienter. Från samma studie visade det sig att erfarna 

sjuksköterskor visade mindre rädsla för smitta vid möten med patienter som har HIV. Samma 

tendens visade vårdpersonalen från Estland och Lettland. (Suominen, et al., 2010). 

 

Vårdande som grund i sjuksköterskans profession 

International Council of Nurses (ICN) är en internationell förening som har en etisk kod för 

yrkesutövande sjuksköterskor. Vårdandet grundar sig på fyra ansvarsområden ”främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt Snellman (2014) har alla människor oavsett sjukdom, hudfärg, sexuell läggning 

och etnisk bakgrund rätt till respektfullt bemötande samt att mellanmänskliga mötet mellan 

sjuksköterska och patient skall byggas på bekräftelse, acceptans, jämlikhet och ömsesidighet. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till patienternas egna upplevelser och erfarenheter av sin 

situation. Sjuksköterskan har därför som uppgift att ge stöd och planera aktuella åtgärder som 

gör det möjligt för patienten att utveckla sin egen potential och hälsoprocess (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ett viktigt mål som främjar hälsoprocessen hos patienter med HIV är att 

uppmuntra patienterna att noga följa sin behandling. En kontinuerlig uppföljning har visat sig 

vara en effektiv omvårdnadsåtgärd. Ett bra scenario är exempel att patienterna får ett antal 

tabletter som räcker till hela månaden. När sedan patienterna kommer på återbesök kan 

vårdpersonalen följa upp om patienten följt sin behandling korrekt eller inte. Vid besöket ges 

rådgivning och patienten ges tid till att ställa frågor. Vårdpersonalen bör givetvis ha en positiv 

inställning och glädjas när patienterna lyckas med sin behandling. Vidare så skall vårdandet 

både fylla etiska krav och ge förtroende genom att patienternas vårdhandlingar hålls under 

sekretess (Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa, Gregson, 2010).  

En annan viktigt aspekt inom ett gott vårdande är vårdsamtal som utgår från patientens 

perspektiv och vårdbehov. Kroppsspråk kan även uppfattas i vårdsamtal genom t.ex. 

ansiktsuttryck och kroppshållning (Eide & Eide, 2014). Bland annat så har en studie med 768 
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deltagare visat att hela 73 % av patienterna uppfattade att vårdpersonalen uttryckte empatiska 

attityder även genom kroppsspråket. Vårdpersonalen upplevdes hålla ögonkontakt med 

patienterna och la energi på att ge ett bra bemötande. Engagemang från vårdpersonalen 

uppskattades således högt av patienterna. (Birhanu, Assefa, Woldie & Morankar, 2010). 

Förutom den medicinska delen ska patienten också ha möjlighet att prata om sina subjektiva 

upplevelser och då blir det extra viktigt för vårdpersonalen att visa acceptans och vilja att 

lyssna. HIV är inte bara ett medicinskt tillstånd utan HIV påverkar hela människas livsvärld 

(Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2010). 

 

Problemformulering 

Sedan de första fallen av HIV/AIDS upptäcktes i början av 1980-talet har kunskapsnivån 

fortsatt att öka och stora framsteg inom medicinsk behandling har kunnat göras. Trots dessa 

framsteg förekommer fortfarande negativa föreställningar kring HIV, vilket kan påverka 

vårdande. Patienter som lever med HIV upplever stigmatisering inom sjukvården och utrycker 

en känsla av att bli fördömd trots att diskriminering inte får förekomma enligt lag. Det 

behöver belysas och tydliggöras hur HIV patienter upplever bemötandet inom sjukvården för 

att kunna påverka och erbjuda en god omvårdnad. Upplevelsen av diskriminering påverkar 

patienternas tillit till sjukvården på ett negativt sätt. Att finnas till hands och ge stöd är viktigt 

när man vårdar patienter med HIV eftersom dessa patienter lider av en obotlig sjukdom. 

Personer som lever med HIV kan lätt bli isolerade om de inte får rätt stöd från vården. Detta 

kan leda till att de tenderar att avbryta sin behandling som i sin tur får förödande 

konsekvenser för dessa patienter.  

 

Syfte 

Att beskriva faktorer som påverkar HIV positiva patienters upplevelse av bemötande inom 

vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

För en bättre förståelse av patienternas upplevelse av bemötande inom vården har vi som 

utgångpunkt valt Kate Erikssons teori om den lidande människan. Enligt teorin är det nästan 

omöjligt att definiera ordet ”lidande”, eftersom varje människas upplevelse av lidande är 

individuellt. Ett djupt lidande orsakas när människan fråntagits sin värdighet. Människor kan 
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även orsaka lidande gentemot varandra i mänskliga relationer. Lidande utrycks på olika sätt i 

form av smärta, ångest och kan även upplevas vid olika situationer, till exempel i en relation 

där den andres värdighet är kränkt och personen inte är sedd som fullvärdig individ (Eriksson, 

1994). Vidare beskriver Eriksson att lidande består av tre former; vårdlidande, livslidande och 

sjukdomslidande. Varje form av lidande kommer att behandlas nedan. 

Vårdlidande kan förekomma när patientens värdighet kränks vilket innebär ett tillstånd där 

människans värde som hon tillskrivit sig själv och andras skattning utifrån ett normsystem 

som till exempel när man inte ”ser” människan och när det förekommer bristande etisk 

hållning som fördömelse, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 

Livslidande förorsakas av sjukdom och ohälsa när livet förändras och plötsligt tas ifrån 

människan (Eriksson, 1994). Livslidande kan bli som ett hot mot den totala existensen till en 

förlust att klara av olika sociala uppdrag  

Sjukdomslidande kan upplevas både kroppsligt och andligt/själsligt i förhållande med 

sjukdom och behandling och är starkt förknippat med fysisk smärta eller känsla av skam och 

skuld (Eriksson, 1994). Känslan av skuld uppkommer när patienter har överträtt vissa gränser. 

Detta resulterar i att man känner att man själv förorsakat sjukdom och lidande genom att inte 

leva rätt. 

Sjuksköterskans grundinställning bör vara att lindra lidande (Eriksson, 1994). Framförallt 

genom att inte kränka, fördöma eller missbruka sin makt. Patienten upplever mindre lidande 

när de får vård och behandling som sjukdomen kräver och människan behöver. Ett svårt 

lidande kan lindras genom personalens inbjudande attityd, en vänlig blick, ett ord, en beröring 

eller ett annat uttryck för medlidande. Delaktighet i form av information och att ge svar på 

alla frågor medför att patientens oro och ängslan minskas.  

Eriksson (1994) hävdar att sjuksköterskan bör ha förmåga att lindra och bekräfta patientens 

lidande genom kärlekshandlingar som att ge tröst och ett hopp om att livet trots allt har en 

mening. Bekräftelse kan leda till att patienten försonas med sin situation och får ett nytt liv.  

 

Metod, urval och analys 

Studien genomfördes med hjälp av en litteraturöversikt, enligt Friberg (2012) som innebär att 

skapa ett perspektiv och sammanfattning över det aktuella kunskapsläget. Översikten baseras 

på ett systematiskt val av artiklar inom ett avgränsat område av relevans för det valda syftet. 

Materialet analyserades med ett kritiskt förhållningssätt, med vilket menas att man ska vara 

öppen och att inte bestämma sig för fort, att verkligen ”se” innehållet i studierna. Vid sökning 
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av vetenskapliga artiklar har databaserna Cinahl Complete och PubMed använts. De sökord 

som använts är: HIV, stigma, qualitative search; HIV, healthcare, perceptions; HIV patients, 

professional relations, experience. Dessa sökord kombinerades även med AND/OR för att få 

fram samtliga artiklar som kan svara mot syftet i enlighet med Friberg (2012). Det innebär att 

författarna använde sig av boolesk sök-logik. Sökningarna begränsades med All Adult, Peer 

Review, engelska språket, fulltext och tidsintervall mellan år 2006-2016. Detta tidsintervall 

var för att ta del av senaste nyutkomna och relevanta artiklar.  

Vid genomläsning av titlarna befanns 48 artiklar motsvara litteraturöversiktens syfte. 

Abstrakt lästes, och utifrån dessa valdes 22 artiklar för närmare granskning med avseende på̊ 

relevans och innehåll. I ett första steg valdes 18 artiklar ut, men vid en ytterligare 

genomläsning fann författarna svagheter i studiernas resultat med avseende på att det 

handlade mest om vårdpersonalens perspektiv av bemötandet, varför dessa artiklar valdes bort 

då det ansågs vara icke-relevant i förhållande till litteraturöversiktens syfte. Det slutliga 

antalet artiklar i denna litteraturöversikt är 10 stycken.  

En sökmatris upprättades där det redovisas databas, sökord, begränsningar. Antal träffar, 

antal lästa abstrakt och antal lästa och utvalda artiklar redovisas i bilaga 1). De tio valda 

artiklar består av, fem kvalitativa artiklar, två kvantitativa artiklar och tre artiklar med mixade 

metoder. Med hjälp av en resultatmatris sammanställdes resultatet i de tio valda artiklarna (se 

bilaga 2). 

Analys av valda studier genomfördes enligt Friberg (2012). Studierna lästes av författarna 

först var för sig för att få en personlig uppfattning. Därefter lästes artiklarna gemensamt. Detta 

för att kunna se om författarna har förstått artiklarnas innehåll på̊ liknande sätt. En gemensam 

diskussion inleddes där innehållet i artiklarna avhandlades och olika nyckelord och begrepp 

identifierades som handlar om patientens upplevelse. Med hjälp av färgkodning kunde 

författarna markera återkommande begrepp och nyckelord med olika färger och även 

skillnader och likheter dem emellan kunde spåras. Färgkodningen underlättade att jämföra 

materialet då likheter och skillnader snabbt kunde identifieras i teman och underteman som 

presenteras i resultatet. Dessa ord och begrepp grupperades av författarna tillsammans. Två̊ 

huvudteman särskildes, vilka sedan utgjorde basen för resultatet. Under dessa två̊ huvudteman 

identifierades några underteman. Vid analysen av artiklarna har författarna haft ett öppet sinne 

och aktivt arbetat mot eventuell förförståelse för att på̊ ett objektivt sätt presentera såväl 

positiva som negativa synvinkel på̊ bemötandet i vården i resultatet. Målsättningen med denna 

process var att göra en tydlig presentation av de valda artiklarnas resultat. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om att reflektera över de olika momenten i studentuppsatsen och 

undersöka vilka etiska aspekter som är aktuella (Sandman & Kjellström, 2013). Ett mål var att 

alla artiklar skulle vara granskade av en etisk kommitté́. Detta mål kunde inte uppfyllas på 

grund av att författarna noterade tidigt i processen att flera artiklar inte var granskade. Trots 

detta deltog samtliga deltagare i studierna frivilligt och hade fått information om studien, var 

myndiga och mentalt stabila. Det har även varit viktigt att de metoder som använts i 

respektive artikel varit väl redovisade i artikeln, så att det framgår att handlingsättet är etiskt 

försvarbart. Författarna strävade efter att förhålla sig objektiva gentemot insamlad data och 

presentera resultatet utan påverkan av egna värderingar, fördomar eller tolkningar. I 

litteraturstudier kan det förekomma missuppfattningar på grund av felaktiga översättningar 

från engelska språket (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna var därför noga med att 

använda sig av engelska och svenska ordböcker för att minska risken och har jämfört och 

diskuterat sina uppfattningar om innehållet i artiklarna. 

 

Resultat 

Två huvudteman utformades: förutsättningar för positiva upplevelser inom vården och hinder 

för gott bemötande. Inom det första huvudtemat förutsättningar för positiva upplevelser fanns 

fem subteman: Den goda vårdrelationen, vårdgivarens stöd och engagemang, att få 

tillräcklig med rådgivning, när vårdandet ger förtroende och ett kärleksfullt bemötande. Inom 

det andra huvudtemat hinder för gott bemötande återfanns sex subteman: Att bli 

oprofessionellt bemött, brist på engagemang och stöd från vårdgivaren, utebliven rådgivning, 

vårdgivarens försiktighetsåtgärder, vårdgivarens ointresse att bevara sekretess och 

konsekvenser av bristande kunskap hos vårdpersonalen. 

 

Förutsättningar för positiva upplevelser inom vården 

Den goda vårdrelationen 

Flera studier lyfte jämställdhet och respekt som både positivt och viktigt grundläggande 

aspekt av bemötande (Stutterheim et al. 2014; Miller et al. 2014; Osborn & Obermeyer, 2016; 

Okoror, Belue, Zungu, Adam & Airhihenbuwa, 2014; O´Byren & Watts, 2014). Jämlik 

behandling var att få vara delaktig och påverka beslut kring sin egen vård och när 



 
 11 (38) 

 

vårdpersonalen inte visade tecken på obehag (Stutterheim et. al., 2014;Okoror et al., 2014). 

En studie beskrev hur unga homosexuella patienter upplevde en god vårdrelation. Här 

betonades vikten av att bli behandlad som övriga patienterna och att vårdpersonalen visade 

sig vara professionella i sina frågeställningar kring patienternas sexuella kontakter utan att 

fördöma. Ett positivt fall som togs upp var då en tandläkare inte visade tecken på obehag i 

kontakt med HIV patienter då HIV ansågs som ett vanligt medicinskt tillstånd, 

vårdpersonalen var lika vänliga trots avslöjandet av patientens HIV status (O´Byren & Watts, 

2014).  

Respekt upplevdes när det fanns en fungerande mänsklig kontakt mellan patienterna och 

vårdpersonal som gav en känsla av närhet. Vårdpersonalens vänliga ansikten och vänliga 

tonläge associerade patienter i att vårdpersonalen brydde sig vilket upplevdes som 

uppmuntrande för fortsatt behandling (Okoror et al., 2014; Osborn & Obermeyer, 2016). När 

personalen var engagerade och lyssnade aktivt på patienters upplevelser och tog klagomålen 

på allvar kände sig också patienterna respekterade och kunde kontinuerligt komma på sina 

kontroller (Stutterheim et al., 2014).  

 

Vårdgivarens stöd, engagemang  

Bemötande i vården gav en positiv känsla när det var präglat av engagemang och stöd åt 

patienterna (Stutterhein et al., 2014; Okoror et al., 2014; O´Byren & Watts, 2014; Osborn & 

Obermeyer, 2016). Stöd och engagemang uppfattades av patienterna då vårdpersonal visade 

kärlek och empati med både ord och kroppsspråk (Okoror et al., 2014; Osborn & Obermeyer, 

2016). Stödet var ett verktyg för att, ur både ett medicinskt och emotionellt perspektiv, klara 

av livet med HIV.  

I ett fall beskrev patienterna att sjuksköterskor som arbetade dagligen med patienter med 

HIV var extra stöttande i sin omsorg. Detta ledde till att patienterna var villiga att diskutera 

allt från medicinska frågor till relationsfrågor (Stutterheim et al., 2014).  

Flera patienter upplevde tillit när vårdpersonalen engagerade sig och använde all sin 

kunskap under patientens sjukhusvistelse. Ett exempel på detta är när vårdpersonalen 

kontaktade andra vårdinstanser för vidare konsultation av patientfallet. (Osborn & 

Obermeyer, 2016; Stutterheim et al., 2014). Patienterna upplevde även tillit när 

vårdpersonalen visade omsorg och stöd åt patienters närstående (Okoror et al., 2014; 

Stutterheim et al., 2014). Det uppstod en vilja hos patienterna att komma på återbesök 

(O´Byren & Watts, 2014; Stutterheim et al., 2014). 
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Att få tillräcklig rådgivning  

En viktig aspekt som indikerade för en positiv upplevelse var rådgivning (Ion et al., 2016; Jha 

& Madison, 2009; Osborn & Obermeyer, 2016; Miller et al., 2014). En patient som var gravid 

visade att hon kunde följa upp sin behandling kontinuerligt genom information och support 

från vårdpersonalen. Patienten insåg hur viktigt det var att regelbundet medicineras för att 

sänka nivåerna av HIV-viruset. Detta resulterade i att det föddes ett barn som var HIV 

negativ. Att få tillgång till multidisciplinär rådgivning uppfyllde kvinnornas behov av 

information. När den multidisciplinära rådgivningen kombinerades med ett känslomässigt 

stöd befriades patienterna från deras oro och utvecklade en mer positiv och hoppfull 

inställning till sin diagnos (Ion et al., 2016).  

Rådgivning och emotionellt stöd som förmedlade hopp var särskilt viktigt för patienter 

som levde i en social utsatthet (Ion et al., 2016; Jha & Madison, 2009). När rådgivningen 

kombinerades med stödjande samtal klarade patienterna att bearbeta sina tankar och känslor. 

Det visades även att det fanns ett starkt samband mellan att få tillräckligt med rådgivning och 

känsla av delaktighet. Att få tillräcklig med rådgivning gav även känslan av tillit, bekräftelse 

och livsglädje (Miller et al., 2014; Osborn & Obermeyer, 2016). 

 

När vårdandet ger förtroende 

Patienter kände förtroende när vården bevarade deras vårdhandlingar under sekretess (Miller 

et al., 2014; Okoror et al., 2014; Osborn & Obermeyer, 2016; Stutterheim et al., 2014). 

Förtroende stärktes när vårdpersonalen förklarade deras förhållningssätt och värderingar kring 

sekretess. (Miller et al., 2014; Stutterheim et al., 2014). Patienterna upplevde att deras HIV 

status var konfidentiellt när deras journaler var av samma färg som övriga journaler samt när 

de fick sitta i samma väntrum som resten av patienterna (Okoror et al., 2014). En studie 

visade att 79 % av patienterna var nöjda med sekretessen i vården eftersom vårdpersonalen 

var måna att vårdsamtalen pågick bakom stängda dörrar (Osborn & Obermeyer, 2016). Vidare 

beskrevs att patienter valde vårdgivare som garanterade sekretess. Sekretess i vården ledde till 

att patienterna uppskattade vården och var sällan frånvarande från sina behandlingar. Att ha 

förtroende för vårdgivaren stimulerade till en fortsatt behandling (Miller et al., 2014; Osborn 

& Obermeyer, 2016). 
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Ett kärleksfullt bemötande 

Slutligen beskrev två studier hur patienter värdesätter ett kärleksfullt bemötande (Okoror et 

al., 2014; Osborn & Obermeyer, 2016). Det var betydelsefullt för patienterna när 

vårdpersonalen var kärleksfulla, omtänksamma och visade en positiv inställning till att vårda 

patienter med HIV (Okoror et al., 2014). Vårdpersonalen visade medkänsla när de 

uppmuntrade och förklarade att livslängden inte blev förkortad utan det fanns bra 

behandlingsalternativ, detta ledde i sin tur till att patienterna kände hopp och var mer 

optimistiska till sin diagnos (Okoror et al., 2014; Jha & Madison, 2009; Osborn & 

Obermeyer, 2016). Oavsett vilken situation patienterna befann sig i kände de sig älskade och 

välkomnade när vårdpersonalen visade medlidande genom både verbala och icke verbala 

signaler. Fysisk beröring från vårdpersonalen ledde till att patienterna kände sig bekväma och 

uppskattade i vårdrelationen (Jha & Madison, 2009). 

 

Hinder för gott bemötande  

Att bli oprofessionellt bemött 

Flera studier beskrev att det förekom att patienter blev bemöta på ett oprofessionellt sätt (Jha 

& Madison, 2009; Neuman & Obermeyer, 2013; Okoror et al., 2014; Sutterhein et al., 

2014; O´Byrne & Watts, 2014; Rintakamin, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Patienter blev 

annorlunda bemötta av vårdpersonalen efter att deras HIV-infektion hade blivit avslöjad, 

patienter ansågs som mindre värda. Flera patienter uppgav att vårdpersonalen fokuserade 

endast på HIV- diagnosen när de sökte för andra besvär som inte var HIV relaterade, de 

resulterade i att patienter hade svår att få sitt individuella behov tillgodosedd (Stutterheim et 

al., 2014).  

I två studier framkom hur manliga homosexuella patienter kände sig förnedrade och 

förolämpade när vårdpersonalen ställde alltför intima frågor. När vårdpersonalen visade en 

obehaglig nyfikenhet om patientens sexualitet och bakgrund upplevde patienterna sig orena. 

Patienterna blev skuldbelagda för sin påstådda oansvariga sexuella beteende. Det framkom 

även att vårdpersonalen undvek ögonkontakt och visade rädsla att vårda denna patientgrupp. 

Patienterna associerade vårdpersonalens agerande med brist på kunskap (O´Byrne & Watts, 

2014; Rintakamin et al., 2007).  

I flera fall beskrivs hur vårdpersonalen upprätt oprofessionellt. En sjuksköterska talade om 

en mor och hennes barn som ”de positiva”, i ett annat fall när läkaren skulle ge besked om ett 
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positivt HIV-test uttalade läkaren ordet ”bingo”. Vårdpersonalen hade ett oprofessionellt 

bemötande och orsakade vårdlidande när de använde en kränkande ton i rösten. Det förekom 

även att vårdpersonalen tyckte synd om patienten. Denna typ av bemötande inom 

vården upplevdes som kränkande av patienter (Stutterhein et al., 2014; Rintamaki et al., 

2007). Oprofessionellt bemötande hade som konsekvens att patienter undvek att söka vård, 

(O´Byrne & Watts, 2014; Rintakamin et al., 2007). 

 

Brist på engagemang och stöd av vårdgivaren 

I ett par studier beskrev patienter att de inte blev tagna på allvar (Jha & Madison, 2009; 

Rintamaki et al., 2007; Stutterhein, 2014; Neuman & Obermeyer, 2013; Okoror et al., 2014), 

trots svåra akuta smärtor fick patienter inte träffa läkare och blev hänvisade till andra 

vårdinstanser. En patient beskrev hur han flyttades runt bland olika vårdenheter, patienten 

kände sig ensam och övergiven när det låg i hans ansvar att själv klara av konsekvenserna av 

sin HIV- diagnos (Stutterhein, 2014). Vidare beskrev patienter att de fick vänta på behandling 

i flera månader. Vårdpersonalen var oengagerad och tog ingen hänsyn till patienters 

bekymmer. När vårdpersonalen var inriktad att följa rutiner blev patienterna åsidosatta (Jha & 

Madison, 2009; Stuttterheim et al., 2014). Patienterna kände sig förolämpade och kunde inte 

förstå varför de blev utestängda från sin egen vård (Okororet al., 2014; Rintamaki et al., 

2007). 

 

Utebliven rådgivning  

I två studier framkom att brist på rådgivning ledde till otillfredsställelse i vården (Ion et al., 

2016; Squires., 2011). HIV positiva mödrar upplevde frånvaro av rådgivning, de saknade 

informationen om sin egen samt barnets medicinering. När mödrarna ställde frågor till 

vårdpersonalen möttes de av tystnad som gjorde att de kände sig illa till mods och undvek att 

besöka sjukhuset igen (Ion et al., 2016).  

Det fanns en stor brist mellan HIV positiva mödrars behov av rådgivning och insatser 

från vårdgivare. En stor andel av mödrarna (43 %) hade bytt vårdgivare flera gånger på grund 

av att ingen rådgivning gavs. Mödrarna som var gravida när studien pågick (57 %) visade 

att de aldrig fick rådgivning om lämpliga behandlingsformer under graviditeten. En liten 

andel av mödrarna (42 %) ansåg sig ha fått rådgivning om sin graviditet men att 

informationen kändes oklar och oviss (Squires, 2011).  
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I andra studier framkom att patienter hade fått information om sin diagnos men på ett 

felaktigt sätt (Jha & Madison, 2009; O´Byrne & Watts, 2014; Rintakamin et al., 2007), 

vårdpersonalen lät sina negativa känslor och motvilja styra och det togs ingen hänsyn för 

patienters sårbarhet.  

 

Vårdgivarens försiktighetsåtgärder 

I flera studier beskrev patienter hur vårdpersonalen använde sig av överdrivna skyddsåtgärder 

som ledde till avsaknad av närhet och fysisk beröring (Ion et al. 2016; Stutterhein et al. 2014; 

Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 2007). Hur vårdpersonalen medvetet tog avstånd från 

patienten och undvek att komma fram till sängen och tilltalade patienten tvärs över 

rummet (Rintamaki et al., 2007). I ett fall beskrev en patient att vårdpersonalen var täckt över 

hela kroppen, patienten tyckte att vårdpersonalen såg ut som att han skulle ut på en 

fisketur (Ion et al. 2016). Vidare beskrev patienter att vid blodprovstagning samt andra 

undersökningar tog vårdpersonalen på sig två par dubbla handskar. Vårdpersonalen vågade 

inte ta på patienten utan skydd (Neuman & Obermeyer, 213; Stutterhein et al. 2014).  

Dessa överdrivna skyddsåtgärder ledde till att patienten upplevde att vårdpersonalen var 

rädda att bli smittade (Stutterhein et al. 2014). Diagnos och behandling gavs utan 

undersökning. På så sätt befriades vårdpersonalen från direkt kontakt med patienter (Okoror 

et al., 2014). När vårdpersonalen distanserades sig upplevdes vården som kränkande. 

 

Vårdgivarens ointresse att bevara sekretess  

Flera studier lyfte fram patienternas oro kring sekretesshantering där patienterna beskrev hur 

vårdpersonalen brast i att bevara patienternas sekretess (Ion et al., 2016; O´Byrne & Watts, 

2014; Okoror et al., 2014; Rintakami et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Vårdpersonalen 

talade öppet om deras HIV diagnos och medicinering när anhöriga var på besök. Det togs 

ingen hänsyn till att de kunde sprida känslig information till anhöriga. Patienterna upplevde 

då att vårdpersonalen hade gjort intrång i deras privata liv (Ion et al., 2016; Stutterhein et al., 

2014).  

En annan aspekt som indikerade sekretessbrist var när kliniker använde sig av olika   

rutiner för att särskilja patienter med HIV (Okoror et al., 2014; Stutterhein et al., 2014; 

Rintamaki et al., 2007). En klinik använde sig av specifika färger för att markera journaler till 

patienter med HIV. När en patient berättade för vårdpersonalen att han var HIV positiv 

märktes hans dörr med ”smittad kroppsvätskor, var aktsam” (Rintamaki et al., 2007 s. 962). 
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Detta resulterade i att patienten upplevde sig som orena och smutsiga. Förutom markeringar 

av journaler fick patienterna endast vistas i väntrum avsedda för ”HIV positiva” detta gjorde 

att patienterna upplevde sämre vård och diskriminering (Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 

2007) 

 

Konsekvenser av bristande kunskap hos vårdpersonalen  

Stigmatisering är en direkt konsekvens av bristande kunskap hos olika vårdyrken (Rintamaki 

et al., 2007; O´Byrne & Watts, 2014; Jha & Madison, 2009; Stutterhein et al. 

2014). Vårdpersonalens verbala och icke verbala beteende ansågs av patienterna som 

diskriminerande vilket resulterade i att patienterna inte hade förtroende och 

undanhöll information i kontakt med vården (O´Byrne & Watts, 2014).  

En annan studie beskrev hur stigmatisering ledde till att vårdkvalitén försämrades och att 

patienterna blev ignorerade och förnekade sjukvårdstjänster. Patienterna ansågs som 

besvärliga och möttes med ilska eller nervositet.  

Avsaknad av professionellt och etiskt bemötande resulterade i att patienterna kände sig 

förödmjukade och undvek att söka vård, denna typ av bemötande ledde också till att 

patienterna inte följde sin behandling noga vilket fick förödande konsekvenser för 

hälsan (Stutterhein et al. 2014; Jha & Madison, 2009). Studien visade även att vårdpersonalen 

brast i sin kunskap och professionalitet när de inte informerade patienterna om behandlingen 

och HIV diagnosen. Brist på information orsakade också förvirring hos patienterna 

(Stutterhein et al., 2014). Dålig kvalité i vårdpersonalens utbildning och brist på kunskap 

kring aseptisk teknik var också en orsak till att patienternas behandling försämrades (Jha & 

Madison, 2009) 

 

Diskussion 

Följande diskussion är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver studiens metod det vill 

säga arbetsprocessen och tillvägagångsätt samt överblickar styrkor och svagheter som 

författarna upplevde. I den andra delen diskuterar författarna studiens resultat utifrån 

bakgrunden, teoretiska utgångspunkten och relevanta vetenskapliga studier. 
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Metoddiskussion 

Metoden i den aktuella studien var en litteraturöversikt vars syfte var att hitta befintlig 

forskning i att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötandet inom vården. 

Datasökningar utfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed då dessa databaser har 

ett stort utbud av vårdvetenskapliga studier. Författarna utgick från sökorden och valde 

artiklar som besvarade syftet. Tidigt i processen noterades en brist på studier som utförts i 

Scandinavian.  

Författarna begränsade undersökningen till att endast ta med studier publicerade år 2006 

till 2016. Detta ser författarna som en styrka på grund av att det stärker översikten och ger en 

överblick över relevanta studier för dagens nutid. Samtidigt kan det även vara en svaghet då 

relevanta artiklar kring ämnet kan vara utelämnade på grund av tidsbegränsningen. Endast 

engelska studier togs med i studien eftersom inga svenska studier som besvarade syftet 

hittades. På grund av att studierna var skrivna på engelska upplevdes sammanställningen av 

resultatet svårt för att varken svenska eller engelska är författarnas första språk. För att 

översätta vissa ord användes engelsk-svensk ordbok. Vidare bestod urvalet i de valda 

studierna av både män och kvinnor i vuxen ålder vilket gjorde att upplevelserna är beskrivna 

utifrån båda könen och med varierande ålder. Detta kan ses som en styrka då det speglar 

verkligheten eftersom dessa patienter är både kvinnor och män i vuxen ålder. Artiklar som 

inkluderades i arbetet kom från olika länder såsom Canada, USA, Nederländerna, Nepal och 

vissa länder från den afrikanska kontinenten. Att ha tagit med studier från stora geografiska 

områden bedöms som en styrka som berikat resultatet. Detta kan till en viss del spegla 

Sverige som är ett land där människor från flera olika kulturer möts. Detta kan även uppfattas 

som en svaghet, då resultatet inte avspeglar skandinavisk kultur och kan därför vara svårare 

att applicera i en svensk vårdkontext. Anledningen till att vi valde dessa artiklar var att det 

inte fanns tillräckligt med skandinavisk forskning som uppfyllde vårt syfte. 

En svaghet i den aktuella litteraturöversikten är att författarna inte fann artiklar enbart 

fokuserade på bemötandet mellan sjuksköterskan och patienter med HIV. Även att det fanns 

en del nyare forskningsartiklar som handlade mest om vårdpersonalens perspektiv av 

bemötandet. Dessa artiklar valdes bort då det ansågs vara icke-relevant i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte. 

Prioriteringen var att finna vetenskapliga artiklar med en kvalitativ metod då den 

kvalitativa metoden sätter ord på en upplevelse. Med hjälp av sökorden qualitative search, 

HIV patients experience kunde vi finna kvalitativa artiklar. Samtidigt gav sökningen artiklar 
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med kvantitativa metoder som då också användes. Kvalitativ och kvantitativ information 

bekräftade och kompletterade varandra.  

Gällande forskningsetiska överväganden arbetade författarna kontinuerligt med sin 

förförståelse och förmågan att förhålla sig objektivt igenom processen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att patienterna har olika upplevelser av bemötande inom 

vården. Patienterna upplevde bemötandet på olika sätt allt från att ha en god vårdrelation med 

vårdpersonalen som bygger på respekt, empati och jämställdhet medan andra patienter uppgav 

att de blivit utsatta för stigmatisering och diskriminering av vårdgivare genom att bli 

oprofessionellt bemött, brist på engagemang, extrema försiktighetsåtgärder och sekretessbrott. 

Resultatet visade även hur patienterna associerade vårdgivarens agerande utifrån kunskap 

eller avsaknad där av beroende på hur mötet med vårdgivarna upplevdes. 

Resultatdiskussionen kommer därför att handla om dessa upplevelser och som utgångspunkt 

utgår författarna från Katie Erikssons teori om den lidande Människan. 

Litteraturöversiktens resultat påvisade att en god vårdrelation var att bli behandlad med 

jämställdhet respekt och engagemang. Respekt upplevdes när det fanns en fungerande 

medmänsklig kontakt mellan patienterna och vårdpersonal som gav en känsla av närhet. Med 

hjälp av tidigare studier kan det bekräftas att människor har en längtan efter en god 

vårdrelation som grundas på respekt (Kempf et al., 2010). Förmågan att kunna ge stöd som 

sjuksköterska betonar också̊ Eriksson (1994) som nödvändigt för att kunna etablera en 

relation med den andra människan. Genom att förmedla respekt, ärlighet och värme kan 

sjuksköterskan nå ett mellanmänskligt möte som gynnar den vardande relationen. Vidare 

beskriver Eriksson (1994) att människan har en längtan efter närhet och gemenskap med 

andra människor. Människans innersta önskan är att uppleva tro, hopp och mening med sitt liv 

(Gustin & Lindwall, 2012).  

Studiens resultat visar att många patienter uppskattade vårdrelationen när vårdpersonalen 

var engagerade och lyssnade aktivt. Detta bekräftas även av Holzman et al., (2015), då 

vårdpersonalen var lyhörda gavs patienterna tid och fick möjlighet att berätta om sina 

upplevelser. Dessa förmågor lyfter även Eriksson (1994) som grundläggande för en 

sjuksköterska för att kunna vårda en annan människa. Enligt Erikssons teori skall patienten 

ges tid att försonas med sitt lidande, då sjuksköterskan ger kraft till patienten genom att aktivt 
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lyssna på patienten. Dessa möten hjälper patienten till större känsla av sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Det framkom även i resultatet att fysisk beröring som förmedlade hopp och kärlek var 

uppskattad av patienterna. Något som Eriksson (1994) även beskriver är att vårdpersonalen 

kan förmedla hopp och kärlek genom fysisk beröring. Beröring förmedlar mening och det 

uppstår en läkande kraft hos patienten.  

Resultatet visade att det goda vårdandet var viktigt för patienter eftersom deras närvaro 

präglades av lidande orsakad av inre konflikter. Patienterna ansåg sin värdighet kränkt av HIV 

diagnosen men trots att de kände sig bräckliga inombords var de tvungna att visa en stark sida 

inför sin omgivning (Peltzer, 2014). Lidande förklaras av Eriksson (1994) som en kamp, när 

patienten utmanas av en obotlig sjukdom ger människan upp för att slippa denna kamp, livet 

är inte längre värt att leva. Därför är det enligt Eriksson (1994) är det viktigt att utgå från 

patientens livsvärld och egna erfarenheter för att kunna förstå och reflektera över sjukdomens 

påverkan på patientens liv. Sjuksköterskan skall även visa förmåga att lindra lidande genom 

att engagera sig i både emotionella och medicinska frågor samtidigt som vårdandet är 

empatiskt och ger hopp. 

I resultat framkom att rådgivning uppmuntrade patientens delaktighet. Delaktighet är 

grunden för patientlagen (Patientelagen, 2014:821). Enligt Eriksson (1994) kopplas patientens 

delaktighet i form av engagemang som leder till att hälsa främjas och lidandet lindras. Enligt 

teorin skall vårdprocessen inkludera rådgivning som en viktig vårdhandling, eftersom att få en 

obotlig diagnos kan väcka en känsla av osäkerhet som gör att lidandet kan uppstå på grund av 

förlust av kontroll, då är det viktigt att med dialog med patienten främja välbefinnande. 

Mohammadpour, Yekta & Nasrabadi, (2010) visar i sin studie att kunskap om sin sjukdom är 

viktigt för att patienten ska få motivation till fortsatt medicinering. De menar att förståelsen 

för ny kunskap kan leda till en positiv motivationshöjning. Vid kontinuerliga kontakter med 

sjukvården fick de rådgivning och blev påminda att det var viktigt att följa medicinering. En 

annan studie som bekräftar detta framkommer i (Gellaitry et al., 2005) som menar att 

kontinuerlig information och rådgivning resulterade i att patienterna inte gav upp 

behandlingen och att patienterna kände delaktighet i deras behandling.  

Vårdandet skall främja hälsa oavsett patientens sexuella läggning, sjukdom, religion eller 

etnisk bakgrund (Snellman, 2014), även lagen återspeglar dessa värden, då diskriminering inte 

får förekomma enligt lagen (Diskrimineringslag, 2008:567), ändå förekommer det i resultatet 

att några patienter hade upplevt diskriminering och stigmatisering i kontakt med vården. 

Känslan av att bli diskriminerad bekräftas av andra studier där patienter uppger att 
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diskriminering uttrycks i form oengagerad personal och att ha blivit nekad vård på grund av 

deras HIV diagnos blivit känd. Även patienter som byter vårdgivare på grund av 

diskriminering (Boehme et al., 2012). Diskriminering förekom även i form av särbehandling 

som när patienterna hade suttit på stolar så blev stolarna desinfekterade. Annan 

vårdpersonalen tog dubbla par handskar på sig och skickade dåliga signaler med kropp språk i 

kontakt med patienterna (Cannon Poindexter, 2013). Dessa attityder står i motsatsförhållande 

till Erikssons (1994) teori om hur vårdandet bör genomfåras då viljan att värda lyfts som en 

viktig aspekt i sjuksköterskans yrkesutövande  

 Enligt Eriksson (1994) är patientens välbefinnande beroende av vårdpersonalens positiva 

inställning i vårdandet och att lidandet lindras när vårdpersonalen skapar en vård kultur som 

är grundad på respekt och empati. Den positiva inställningen främjar välbefinnande och ger 

patienten en möjlighet att utveckla sin egen potential.  

Något som kunde ses som en gemensam nämnare vid sammanställningen av denna studies 

resultat var att patienterna associerade vårdpersonalens agerande med okunskap och rädsla för 

att bli smittad. En studie som bekräftar detta utfördes i Turkiet där sjuksköterskestudenternas 

kunskap kring HIV visades att mer än hälften av deltagarna hade felaktiga påståenden om hur 

HIV smittas (Bektas & Kulakc, 2007). Enligt Eriksson (1994) är okunskap ett allvarligt 

hinder för att vårdpersonalen ska kunna utveckla en god vårdrelation. Kunskapsbrist orsakar 

vårdlidande hos patienter. Vårdlidande kan framkalla tunga känslor hos sårbara patienter 

såsom känsla av övergivenhet och osäkerhet vilket försvårar patientens hälsoprocess.  

I resultatet beskriver patienterna att sjuksköterskorna som arbetar dagligen med HIV var 

extra stöttande i omsorgen. Engagerade, utbildade och erfarna sjuksköterskor gav kontinuitet 

och trygghet i vårdande. När sjuksköterskorna var både vänliga och lyhörda kände patienterna 

empati, respekt och gemenskap. Det goda vårdande var viktigt för patienter eftersom deras 

närvaro präglades av lidande orsakad av inre konflikter.  

Ytterligare en studie bekräftar betydelsen av kunskap i vårdandet utfördes i Ryssland. 

Studien inkluderade 135 sjuksköterskor och visade att av alla deltagare hade 92 % av 

sjuksköterskorna magisterexamen och arbetade dagligen med patienter med HIV. 

Sjuksköterskorna upplevde mindre rädsla för smitta, var mer empatiska mot patienterna och 

hade en mer positiv inställning i sitt arbete (Hamama et al., 2014). Liknande resultat visades i 

en studie från Sydafrika där 90 deltagare av totalt 128 hade fem år eller längre 

arbetserfarenhet, en högre kunskapsnivå bland deltagarna visade sig vara stark förknippat med 

sjuksköterskans profession. I samma studie upplyste sjuksköterskorna att mer kunskap och 
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utbildning krävs för att förbättra vårdandet för patienter med HIV särskilt kring 

smittöverföring och risk förebyggande åtgärder (Delobelle et al., 2009). 

 

Kliniska implikationer  

Hur patienter upplever sig bli bemötta är tydligt bundet till okunskap hos vårdpersonal. Därför 

är det betydelsefullt att öka kunskapen bland annat om infektionens-orsak och smittvägar. 

Samtidigt behöver vårdpersonalen få en medvetenhet kring patientens unika situation och 

bemötandets betydelse. Kunskap kan endast tillgodogöras genom en kontinuerlig utbildning 

som förbereder nyblivna och nuvarande sjuksköterskor att bemöta denna patientgrupp. Ökad 

kunskap leder även till att minska att patienter med HIV stigmatiseras i vården och i 

samhället. Detta bekräftas också av vetenskapliga studier där specialistutbildade 

sjuksköterskor med mer kunskap hade mer förståelse och acceptans för patienter.  

Med HIV 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det behövs vidare forskning inom bemötandet av patienter med HIV 

inom vården. HIV drabbar olika patientgrupper som till exempel heterosexuella personer som 

blivit smittade inom ett förhållande, homosexuella som blivit smittade av sin partner och 

vårdpersonal som blivit smittade inom ett förhållande. Grupperna är olika i sig och visar olika 

vårdbehov, därför anser författarna att det behövs mer forskning som belyser de olika 

patientgrupper för att uppnå ett gott bemötande gentemot varje specifikt grupp i sig. 

Författarna saknade underlag till möten mellan just sjuksköterska och patient. Därför anser 

författarna att det behövs mer forskning om hur patienterna upplever bemötande i kontakt 

med enbart sjuksköterskor. Författarna anser även att det finns behov av en skandinavisk 

 

Slutsats  

Följande studie resulterade i att patienter med HIV upplever både positiv och negativ 

bemötande från vårdpersonalen. Att vårdpersonalen inte har ett bra bemötande gentemot sina 

patienter speglar deras kunskapsbrist om patienter med HIV. När utbildning om HIV inte 

inkluderas tidigt i sjuksköterskans utbildning kan det leda till missförstånd och felaktiga 

påstående om sjukdomens orsaker och smittvägar. Diskriminering och stigmatisering av 

patienterna är en konsekvens av okunskap, därför finns det ett behov av tidig utbildning men 

också en kontinuerlig uppdatering inom ämnet båda för sjuk  
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Att analysera hur av 
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tillgång till vården  
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äldre än 18 år och som 

HIV testas.  
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O´Byrne, P. & 

Watts, J. 
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gay male 
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2014, Canada 

Nursing Inquiry. 
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positiva unga 
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Urval: åtta unga 
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testas på en klinik. 

Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen har en fördömande 
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vårdpersonalen inte 
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Datainsamling: Semi 

strukturerade intervjuer. 

Analys: Genom att 

jämföra data information 

tog man fram tre 

kategorier. 

skuldbelagda som leder till att 

patienterna undvek att söka vård. 

Känsla av diskriminering lindrades 

när vårdpersonalen visar sig vara 

professionella och mer avslappnade i 

sina frågeställningar. 

Okoror, T., A., 

Belve, R. & 

Zungu, N. 

HIV Positive 

Women`s 

Perceptions of 

Stigma in 

Health Care 

Settings in 

Western Cape, 

South Africa 

2014, South Africa, 

Health Care for 

Women 

International. 

Att studera uppfattning 

av stigma i förhållande 

med det kulturella 

sammanhanget hos HIV- 

positiva kvinnor i 

kontakt med vården. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 51 HIV positiva 

kvinnor mellan18-47 år. 

Datainsamling: Fokus 

grupper med inspelning 

av diskussioner. 

Frågeformulär med sex 

frågor. 

Analys: Diskussionerna 

översattes till engelska. 

Transkription av 

diskussionerna samt 

framtagning av 

kategorier. 

Oavsett den kulturella bakgrunden har 

de flesta patienter upplevt 

diskriminering i kontakt med vården, 

som till exempel att bli illa bemött, 

brist på stöd och utebliven vård. Det 

rapporterades även positiva 

upplevelser när vårdpersonalen 

uppfyllde kvinnornas kulturella 

förväntan på vården.  

Osborn, M. & 

Obermeyer, C., 

M. 

Understanding 

client 

Satisfaction 

with HIV 

testing and 

counseling 

services: a 

mixed methods 

study in four 
African 
countries 

2016, Burkina Faso, 

Kenya, Malawi och 

Uganda. 

Att analysera patientens 

tillfredsställelse med 

erbjudna 

sjukvårdstjänster i 

samband med ett HIV 

test 

Metod: mixad metod. 

Urval: 2,187 patienter 

som besöker utvalda 

kliniker för att göra en 

HIV test. 

Datainsamling: data från 

the MATCH study 

(multicountry African 

testing and counseling for 

HIV), frågeformulär och 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Faktorer som bidrar till patientens 

tillfredsställelse var test-rådgivning, 

att bli bemött med respekt och även 

när vård handlingar bevarades under 

sekretess. Detta resulterade i att 

patienterna var positiva för en fortsatt 

behandling.  
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Analys: kvantitativ data 

jämfördes med svar från 

frågeformulär. Kvalitativ 

data delades i koder med 

hjälp av datasystem 

Nvivo 10 med 

framtagning av fyra 

kategorier. 

Rintakami, L., 

S., Scott, A., 

M., Kosenko, 

K. A. & Junsen, 

R. E. 

Male Patient 

Perceptions of 

HIV stigma in 

Health Care 

Contexts. 

2007, USA. AIDS 

CARE. 

Att undersöka hur 

patienter med HIV 

upplever diskriminering 

och stigmatisering i 

kontakt med sjukvården. 

 

Metod: Kvalitativ 

(Grounded theory). 

Urval: 50 HIV positiva 

män och före detta 

amerikanska militärer. 

Datainsamling: 
fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Transkription av 

fokusgrupper med 

framtagning av relevant 

information som 

undersöks vidare med 

semi strukturerade 

intervjuer. 

De negativa upplevelserna var när 

vårdpersonalen visade obehagliga 

attityder, som att undvika 

ögonkontakt och att hålla sig på 

avstånd. Patienterna upplevde stigma 

i både kropp och verbal 

kommunikation. Andra aspekter som 

upplevs diskriminerande är utebliven 

vård och när vårdpersonalen tar 

extrema skyddsåtgärder. 

 

 

Squires, K., 

Hodder, S., 

Feinberg, J., 

Bridge Dawn, 

A., Abrams, S., 

Strofer, S., & 

Aberg, J 

Health Needs 

of HIV-

Infected 

Women in the 

United States: 

Insights from 

The Women 

Living Positive 

2011, USA, AIDS 

PATIENT CARE 

and STDs 

Beskriva attityder och 

upplevda vårdbehov av 

HIV- infekterade 

kvinnor i pågående 

undersökningar. 

Metod: kvalitativ, 

tvärnitstudie. 

Urval: 700 HIV 

infekterade kvinnor. 

Datainsamling: 
telefonintervjuer, 45 

ämnesspecifika frågor. 

Analys: deskriptiv 

Resultatet visade att hälften av 

deltagarna inte hade fått tillräckligt 

med rådgivning och upplevde 

frånvaro av rådgivning kring 

medicinering och behandling. 

Patienterna möttes av tystnad vid 

frågor detta resulterade i att patienter 

undvek att besöka sjukhuset igen 
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Survey. statistik. 

Stutterheim, S., 

Sicking, L., 

Brand, R., 

Baas, I., 

Roberts, H., 

Van, B., Wim 

Lechner, L., 

Kok, G., & 

Bos, A. 

Patient and 

Provider 

Perspectives on 

HIV and HIV-

Related Stigma 

in Dutch 

Health Care 

Settings. 

2014, 

Nederländerna, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs. 

Att utforska både 

patienter som lever med 

HIV och 

vårdpersonalens 

erfarenheter av 

interaktioner emellan 

varandra 

Metod: mixad metod, 

tvärsnittsstudie, 

intervjustudie 

Urval: totalt 284 st. 

(tvärsnittsstudien = 262, 

djupintervjun = 22).  

Datainsamling: 
enkätformulär. 
djupintervju; 

semistrukturell intervju 

med induktiv metod och 

tematiska analyser. 

Analys: Kvantitativ data 

analyserades med hjälp av 

“SPSS” dataprogram.  

Kvalitativ data spelades 

in och transkriberades och 

delades in i kategorier och 

underkategorier. 

Kvantitativ data: analysen visade att 

majoriteten av deltagarna hade 

upplevt minst en negativ interaktion 

med vårdpersonalen. En stor del av 

deltagarna rapporterade att de har 

mottagit stöd och empati från 

vårdpersonalen samtidigt har en liten 

del av deltagarna undvikit vården på 

grund av negativa interaktioner.  

Kvalitativ data: analysen av den 

kvalitativa delen introducerades i två 

kategorier: negativa och positiva 

upplevelser. Negativa upplevelser var 

när vårdpersonalen visade en 

opassande attityd, extrema 

försiktighetsåtgärder, slarv med 

sekretess och otillräcklig stöd. 

Positiva upplevelser handlade om 

likvärdig behandling, stöd, 

engagemang och god bevarande av 

sekretess.    
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