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Sammanfattning 

Bakgrund: HIV är en globalt spridd sjukdom med många dödsfall. Personer med 

sjukdomen har tidigare mötts med negativa attityder, stigmatisering och 

diskriminering i olika sammanhang. En vårdrelation bör bygga på empati, 

respekt och kommunikation, där patienten inte ses som sin sjukdom utan som 

en person. Idag finns lagar som är till för att skydda patienter med HIV från 

diskriminering, dock finns det bristande kunskap kring vad som är gällande. 

Vårdpersonalens kunskapsläge under 2000-talet har förbättrats, men det finns 

fortfarande en kunskapsbrist.  

Syfte: 
Att belysa hur patienter med HIV upplever vården. 

Metod: Litteraturöversikten genomfördes med tolv vetenskapliga artiklar varav två 

artiklar var kvantitativa och de övriga kvalitativa. 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman; Olika uttryck av rädsla, Upplevda 

negativa attityder och stigmatisering samt Önskan om att bli kärleksfullt 

bemött i vården. Under första huvudtemat redovisades hur rädsla från 

vårdpersonal kunde påverka patienternas upplevelse och uppsökande av vård 

samt hur rädslan visade sig i konkreta handlingar. Under andra huvudtemat 

negativa attityder och stigmatisering beskrevs hur HIV-positiva patienter 

uppfattade detta negativa beteende. I det tredje huvudtemat framkom hur 

patienter med HIV önskade att vården var. 

Diskussion: I diskussionen behandlades vårdpersonalens diskriminerande agerande och hur 

det kunde vara kopplat till deras rädslor och okunskap. Det diskuteras över 

människans handlande och vad det kan bero på. Rädslan kunde leda till 

negativa konsekvenser för patienter med HIV när sjuksköterskans etiska kod 

och riktlinjer inte följdes. Hur man kan förändra negativa attityder och 

stigmatisering diskuteras. Patienternas önskan om ett förändrat bemötande 

diskuteras och vad vårdpersonalen kan göra för att förändra detta. 

Nyckelord: HIV, Stigmatisering, Diskriminering, Patienternas upplevelse, Vårdrelation. 



 

 

 
 

 

Abstract 

Background: 
HIV is a worldwide spread disease with many deaths. People with the 

disease have previously been met with attitudes, stigma and discrimination 

in various contexts. A caring relationship should be built on empathy, 

respect and communication, where the patient is not seen as their illness, but 

as a person. Today, there are laws that are there to protect the patient, 

however, there is a lack of knowledge about what is current. Health care 

workers knowledge in the 2000s has improved, but there is still a lack of 

knowledge. 

Aim: To illustrate how patients with HIV experience health care. 

Method: The literature review was conducted with twelve scientific articles of which 

two articles were quantitative and the other qualitative. 

Results: 
The results revealed three main themes; Different expressions of fear, 

Perceived negative attitudes and stigmatization, as well as The wish to be 

lovingly treated in health care. The first main theme showed that the fear of 

health professionals could influence patients' experience and outreach of 

health care and how the fear turned into concrete actions. Under the second 

main theme, negative attitudes and stigmatization was described and how 

the HIV- positive patients perceived this negative behavior. In the third main 

theme emerged how HIV patients wished that the care was. 

Discussions: 
The main topics were health care workers discriminatory behavior and how 

it could be linked to their fears and ignorance. It is discussed about human 

behavior and what it might do. The fear could lead to negative consequences 

for patients with HIV when the nurse's ethical code and guidelines were not 

followed. How to change negative attitudes and stigma were discussed. The 

patients' desire for a changed attitude is discussed and what health 

professionals can do to change that. 

Keywords: HIV, Stigmatization, Discrimination, Patients' experience, Care relationship. 
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1. Inledning 

Humant immunbristvirus (HIV) är en relativt ny sjukdom som har varit uppmärksammad i 

media sedan 1980-talet. HIV har genom tiderna generat rädsla och skapat stor uppståndelse i 

vården, bland annat på grund av att smittvägarna inte var klarlagda. Sjukdomen förknippades 

främst med grupperna prostituerade, homosexuella män samt injektionsmissbrukare.  

 HIV är en kronisk sjukdom som patienter kan leva länge med genom adekvat 

medicinering. Spridningen av sjukdomen är idag global och allt fler människor insjuknar i 

HIV, men många överlever. Vi som sjuksköterskestudenter kommer därför att möta HIV-

positiva patienter i alla vårdkontexter. 

Intresset väcktes under en verksamhetsförlagd utbildning på en infektionsavdelning där ett 

flertal patienter var under utredning för HIV. Att vara just HIV-positiv kan eventuellt ha 

betydelse för upplevelsen av vården, då HIV skiljer sig från många andra sjukdomar i och 

med att det är en sexuellt överförbar sjukdom som kan vara dödlig. 

 

2. Bakgrund 

WHO (2014) fastställde att cirka 35 miljoner människor i världen levde med diagnosen HIV 

år 2013, av dessa var runt 2,1 miljoner nydiagnostiserade. Globalt har cirka 30 miljoner 

avlidit som en konsekvens av sjukdomen och varje dag smittas 7200 människor, därför räknas 

HIV som en av världens största katastrofer (Röda Korset, 2012). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) finns det cirka 6800 personer med diagnosen HIV i Sverige 

varav de flesta har blivit smittade utomlands. 

 

2.1. Patofysiologi och utveckling 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett virus som angriper kroppens eget immunförsvar och är 

ett retrovirus (Melhus, 2013; Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). För att normal celldelning 

ska kunna ske kopieras DNA till RNA, för att överföra samma arvsmassa till nya celler. 

Retroviruset arbetar tvärtom genom att kopiera RNA till DNA. Viruset infiltrerar därefter T-

hjälparcellerna och dessa celler har en viktig funktion i kroppen.  De aktiverar T-

mördarcellerna och B-cellerna som producerar antikroppar. HIV förstör sedan T-

hjälparcellerna och kroppen lämnas utan ett tillförlitligt cellulärt immunförsvar. HIV-virus kan 

ligga latent i kroppens celler och behöver aktiveras för att kunna föröka sig. Det sker genom 

att T-hjälparcellen görs aktiv immunologiskt då man förvärvar en infektion. När HIV 
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utvecklas leder det slutligen till acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Man skiljer på 

HIV och AIDS genom att mäta mängden T-hjälparceller i blodet. När kroppens T-hjälparceller 

understiger 200/µL har AIDS utvecklats. Dödligheten ligger därmed i att man är mer sårbar 

för andra infektioner som kroppens immunförsvar inte klarar av att bota. De första 

symptomen som uppkommer är feber och svullna lymfkörtlar (Melhus, 2013). När kroppen 

inte kan producera nya T-hjälparceller i takt med att de förstörs blir kroppen mer mottaglig för 

andra infektioner, där de första är svampinfektioner i tår och naglar, bältros och munherpes. 

Efter det så sprids viruset till andra delar av kroppen. 

Det fastställdes år 2006 att HIV-viruset ursprungligen härstammar från schimpanser och 

troligen överfördes smittan från djur till människa redan under 1930-talet (Kallings, 2005; 

Ögren Wanger, 2009). Sjukdomen HIV blev däremot uppmärksammad globalt först på 1980-

talet. Det har dock i efterhand fastställts att HIV förekom redan på 1950-talet genom analys 

av sparade blodprover. Med dessa har man kunnat spåra sjukdomens ursprung.  

HIV är en sjukdom som kan smitta genom sexuella kontakter, från kvinna till foster och 

via blodet (Melhus, 2013; Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Socialstyrelsen, [SOS], 

2012). Eftersom det bland annat är en sexuellt överförbar sjukdom har det sammankopplats 

med exempelvis homosexuella män, främst då via analsex (Cederfjäll, 2002). 

Injektionsmissbrukare som delar kontaminerade kanyler är även de en utsatt grupp. 

Fortsättningsvis kommer patienter med diagnosen HIV som är medvetna om att de har 

sjukdomen benämnas som HIV-positiva patienter, patienter med HIV eller patienter. 

 

2.2. Uttryck som kan påverka upplevelsen 

En upplevelse är samma som att uppfatta något, känna av och tillskriva det ett värde som 

påverkar människan känslomässigt (Axelsson & Josephson, 1997a). Varför människan 

handlar som hon gör kommer till uttryck genom ett flertal olika beteenden vilket kan påverka 

upplevelsen. Även känslomässiga faktorer inverkar på hur du hanterar och upplever en 

situation (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Attityd definieras enligt Axelsson & Josephson (1997b) som en inställning till en viss 

person eller en viss företeelse så som agerande gentemot denne. Inom socialpsykologin 

definieras attityder utefter tre komponenter för att belysa de olika delarna av begreppet 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Tanke- eller kunskapskomponenten berör vilka föreställningar 

som finns för ett speciellt objekt, känslokomponenten handlar om de känslor man känner inför 

objektet och den tredje är handlingskomponenten som innefattar hur människor handlar på ett 
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särskilt sätt i relation till den specifika situationen. En form av handlingar kan utgöra 

diskriminering vilket innebär en särbehandling av individer eller grupper (Arvidsson & 

Bergman, u.å.). 

Sociala grupper bildar normer där en attityd kan bli den gällande uppfattningen i gruppen 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Det innebär att attityder i gruppen kan spridas av de 

gällande normer som förekommer. I gruppen utgör förändringar ett hot mot 

sammanhållningen vilket kan leda till ett hinder i att ändra attityder och normer. Däremot så 

är attityder samtidigt ett sätt för människor att tolka omvärlden, nå målsättningar, försvara 

självkänslan samt ett uttryck för människans värderingar (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Attityder behöver inte vara något negativt utan är en grundläggande förutsättning för fortsatt 

handlande.  

Empati definieras av Cullberg (u.å.) som förmåga att sätta sig in någon annans 

känslomässiga värld och se dennes behov. Empati är därför nödvändigt i olika vårdkontexter. I 

en studie genomförd av Özakgül, Sendir, Atav, & Kızıltan (2014) behandlades förhållandet 

mellan ett empatiskt förhållningssätt och positiva attityder gentemot HIV-positiva patienter. 

Sjuksköterskestudenter som hade ett empatiskt förhållningsätt gentemot patienten hade även 

en högre benägenhet till positiva attityder. Även kontinuerlig kontakt med HIV-positiva 

patienter påverkade studenternas attityder positivt. Negativa attityder kunde genereras genom 

att ta avstånd ifrån och undvika HIV-positiva patienter. Hur sjuksköterskestudenterna bemötte 

patienter med HIV i vården påverkades av attitydernas karaktär. 

Attityder är den direkta koppling som uppstår mellan stigmatisering och individens 

upplevelse av bemötande (Goffman, 2011). Stigmatisering är ett begrepp använt inom fler 

vetenskapsområden (Brante, u.å.). Inom medicinen innebär det en synlig kroppslig sjukdom 

eller en genetisk avvikelse från det normala och inom samhällsvetenskap beskrivs ordet 

istället som en social stämpel. Personen som blir utsatt för stigmatisering tillskrivs negativa 

karaktärsdrag, vilket leder till att omgivningen bildar en stereotypisk bild av personen 

(Repstad, 2005). Denna stigmatisering blir en stämpling, där individens positiva och negativa 

särdrag förbises och det unika som skapar en person försvinner. Det finns dock ett 

övergripande samförstånd; stigmatisering karaktäriseras av någonting som på ett negativt sätt 

avviker från det normala (Goffman, 2011). Den människa som är stämplad av stigmatisering 

ses inte som fullt mänsklig. Människor i omgivningen bygger upp en ideologi för att befogat 

kunna utöva diskriminerande handlingar och åtgärder som sätter dem över den underlägsna 

stigmatiserade individen. Genom dessa handlingar övertygas människan själv och 

omgivningen att den stigmatiserade personen är en fara för allmänheten. En motvilja 
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gentemot dessa individer bildas och den baseras på skillnader jämfört med den 

stigmatiserande sociala gruppen. Diskriminering kan bli en konsekvens av denna 

särbehandling som kan komma att ske vid utövande av stigmatisering.   

 

2.3. Vikten av att bygga upp en vårdrelation 

Vård och omvårdnad av patienter bör ske utifrån antagandet att en människa är en unik, fri 

och handlande varelse för att bygga en individanpassad vård (Willman, 2009). Sjuksköterskan 

bör uppmärksamma individuella önskningar, mål, emotioner, värderingar och erbjuder stöd. 

Kommunikation är en viktig del av vårdandet för att finna patienternas behov, utstråla empati, 

och för att minska patientens oro och på så sätt erhålla stöd (Chan, Jones, Fung & Chu Wu, 

2011). Kommunikation inom vården borde inte enbart beröra medicinska termer och ämnen, 

utan småprat om vardagliga ämnen är av vikt för att etablera en god vårdrelation patienter och 

sjuksköterskor emellan. 

I en studie gjord i Sverige beskrevs hur sjuksköterskor var medvetna om vikten av att 

uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt för att kunna bygga upp en förtroendeingivande 

vårdrelation (Eriksson & Nilsson, 2007). Dialog och konversation var verktyg för att skapa 

närhet i mötet med patienten och sjuksköterskorna ansåg att deras egna känslor kunde 

överföras till patienten. De ansåg även att beröring var en viktig del av vården för att lugna 

patienter. Även detta kunde hjälpa till att bygga upp en vårdrelation. En fördomsfull och 

dömande inställning kunde enligt sjuksköterskorna förhindra uppbyggandet av en trygg 

vårdrelation. Eide och Eide (2009) visade på hur icke-verbal kommunikation uttrycks genom 

bekräftelse och uppmuntran vilket ledde till att patienten kände tillit till vårdaren. Det kunde 

leda till att patienten öppnade sig och berättade om känslor och tankar, genom detta kunde en 

relation mellan vårdare och patient etableras. Verbal kommunikation handlade om följsamhet 

i ett samtal mellan sjuksköterska och patient där ett medhåll eller en fråga kunde visa på att 

sjuksköterskan följde med i samtalet och lyssnade aktivt. 

Sett utifrån sjuksköterskornas perspektiv i Sydafrika bör patienter med HIV/AIDS bli 

behandlade med samma respekt som andra patienter (Delobelle et al., 2009). Flera av 

sjuksköterskorna poängterade att det var viktigt med ett omtänksamt bemötande vid vård av 

dessa patienter för att upprätthålla ett empatiskt förhållningssätt. De som värnade om patienter 

med HIV upplevde en frustration när kollegor inte uttryckte samma intresse för att ge 

engagerad vård. 
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2.4. Vårdpersonalens kunskapsläge gällande HIV under 2000-talet 

Under 2000-talet har vården gjort framsteg gällande kunskaper om smittrisker, HIV:s 

utbredning och förebyggande åtgärder (Delobelle et al., 2009; Kostak, Unsar, Kurt & Erol, 

2012; Mbanya, Zebaze, Kengne, Minkoulou, Awah & Beure, 2001). Trots det fanns det 

fortfarande vårdpersonal som ansåg att risken var hög för att förvärva HIV i vården och att det 

smittas utöver sexuella kontakter och blod. I en studie genomförd i Afrika, där HIV är en 

utbredd sjukdom, undersöktes hur sjuksköterskor uppfattade HIV (Mbanya et al., 2001). Det 

förekom stora skillnader bland likvärdigt utbildad personal gällande kunskapsbasen. Det 

fanns en även en uttalad rädsla för bli smittad med HIV bland vårdpersonal. Många var 

medvetna om sjukdomens karaktär men vissa visste inte alls vad HIV/AIDS var och 2,8% 

hade föreställningen om att sjukdomen förvärvades genom häxkonster. Kunskap om HIV var 

relaterat till den grad utbildning vårdpersonalen hade och hur ofta man vårdat patienter med 

HIV. I en studie av Kostak et al. (2012) framkom det att de som hade kunskap om HIV hade 

fått informationen genom antingen professionell utbildning eller på 

konferenser/informationsmöten. En annan studie belyser hur läkarstudenter utvecklade sin 

kunskapsbas om HIV ju längre utbildningen fortskred (Baytner-Zamir, Lorber & Hermoni, 

2014). Det fanns samtidigt en önskan om utökad information. Den erhållna kunskapen kom 

utöver utbildningen från mediala källor som tidningar, TV, radio och broschyrer.  

Kunskap kunde vara viktigt för att som vårdpersonal kunna möta sin förförståelse och 

utveckals i sin yrkesroll (Buseh, Kelber, Hewitt, Stevens & Park, 2006). Tingström (2009) 

betonar också vikten av kunskap för att kunna bemöta patienter med respekt, empati och 

lyhördhet och för att patienten ska få möjlighet att involveras och känna sig trygg med vården. 

 

2.5. Lagbaserad vård 

HIV är en allmänfarlig sjukdom som både är anmälnings- och smittspårningspliktig 

(Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 1, 3 §). Att den är allmänfarlig innebär att det är en 

livshotande och/eller långvarig sjukdom som kan medföra lidande och svåra konsekvenser. 

Det ska gå att förebygga smittspridningen genom att rikta åtgärder till den smittade. Tester för 

att kunna påvisa sjukdom är viktigt för att förhindra smittspridning på ett nationellt plan 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Om det misstänks att en individ blivit exponerad för HIV-

virus gäller en åtta eller tolv veckors uppföljningstid. Tester kan genomföras med snabbtest 

eller laboratoriebaserade kombinationstester. Testerna är kostnadsfria i Sverige för att 

motivera befolkningen att på eget bevåg uppsöka vård vid misstanke om en allmänfarlig 
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sjukdom (SOS, 2012).  Det är viktigt att en riskbedömning genomförs initialt vid misstanke 

om en HIV-infektion. Riskbedömningen baseras på individens riskbeteenden så som sexvanor 

och kondomanvändning, missbruksvanor relaterat till droger samt hur ofta och var patienten 

har rest. Riskbedömningen ska inte baseras på kön, etnicitet eller sexuell läggning för att på så 

sätt undvika diskriminering. Diskrimineringslagen poängterar allas lika värde och mänskliga 

rättigheter (Gabinus Göransson, Flemström & Slorach, 2009). För att undvika och förhindra 

diskrimineringens förekomst var det första steget att forma nya lagar där diskrimineringslagen 

stiftades under 1990-talet (Lennér Axelsson & Thylefors, 2005). Vilket blev en början till att 

marginalisera diskrimineringens utveckling och utövning i arbetslivet. Etnicitet, sexuell 

läggning och funktionshinder blev nu skyddat från diskriminering på arbetsplatsen. Under 

2000-talet utvecklades diskrimineringslagen ytterligare till att innefatta områden utanför 

arbetet. I vården är diskriminering enligt lag förbjudet att utöva (Diskrimineringslag, [DL], 

SFS 2008:567, kap. 2, 13 §).) 

En studie med sjuksköterskestudenter i Sverige visade på bristande kunskaper gällande 

vilka lagar och förordningar som reglerar yrket, vilket skulle kunna påverka patientsäkerheten 

i vården (Kapborg & Berterö, 2009). Studien belyste bland annat sjusköterskestudenternas 

kunskaper om vilken information patienter hade rätt till, vad som skulle dokumenteras och 

vad de ansvarade för. Varierande resultat gällande korrekt svar på vad lagarna innehåller 

förekom. 
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2.6. Problemformulering 

HIV är en virussjukdom som är spridd globalt, som genererat ett stort antal dödsfall. 

Utvecklingen av bromsmediciner har givit en lång överlevnad och HIV-positiva patienter 

förekommer inom alla vårdkontexter.  Patienter med HIV är i en utsatt situation där de är 

beroende av vården, där en god vårdrelation är viktig för att de ska känna sig trygga och bli 

sedda. Det är viktigt att se patienterna som unika medmänniskor och behandla dem med 

respekt, men istället visar studier att vårdpersonalen utövar sina negativa attityder utan 

reflektion över sitt eget handlande i mötet med HIV-patienter. Lagar reglerar redan att 

särbehandling inte får utövas mot patienter och hur vården ska utformas, vilka finns till för att 

skydda patienten. Dock har det visat sig att kunskapen gällande lagar, och hur sjukdomen 

förvärvas, är bristande bland vårdpersonal. Vårdpersonalens olika uttryck kan påverka 

upplevelsen hos HIV-positiva patienter som befinner sig i vården. 

 

3. Syfte 

Att belysa hur patienter med HIV upplever vården. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

För att lyfta vikten av konsensusbegreppet människa har vi använt oss av Travelbees teori om 

human-to-human relationship (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee bör sjuksköterskan inte 

bara se människan som sin sjukdom, inte heller enbart som en uppgift som ska utföras, utan 

istället möta den unika individen i dess sammanhang. Att upprätta en mellanmänsklig relation 

är ett ansvar som ligger på båda parter, även om det är sjuksköterskans huvudsakliga uppgift 

gentemot patienten. Patienten och sjuksköterskan bör mötas halvvägs för att kunna bygga en 

bra relation i samförstånd vilket gynnar dem båda i utvecklingen av en god vårdrelation. 

Travelbee (1971) nämner att alla människor, trots deras olikheter och likheter, har samma 

värde. Hon menar att begreppen patient och sjuksköterska skapar ett vi och dem, vilket gör att 

det uppstår en klyfta i relationen. Den mellanmänskliga relationen är något som tar och bör 

ges tid att bygga upp. 

Travelbee (1971) beskriver hur observation är det första steget i att upprätta en 

mellanmänsklig relation. Det är grunden för fortsatt beslutstagande då man ser patienten som 

en individ, vilket bestämmer hur väl man interagerar med varandra och vilken grund 

relationen står på. Bedömningarna och interaktionen styr sedan hur en fortsatt kommunikation 
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upprättas, vilket kan innebära både verbal och icke-verbal kommunikation. Här formas första 

intrycket och känslor för den andra personen. En bra relation kan endast upprättas om båda 

ses som människor och inte som kategorier med titlar. Det andra steget kan börja när 

sjuksköterskan ser patienten som en individ. Nu kan ett band skapas människa till människa. 

Här tillkommer möjlighet till empati och fördjupad förståelse för varandra. Om detta steg 

misslyckas förringas den unika upplevelsen för individen.  

Sjuksköterskan i vården kan avspegla sin egen förförståelse för patienten (Travelbee, 

1971). Sjuksköterskan bör bli medveten om sina begränsningar för att kunna möta den unika 

individen. Genom att förhålla sig empatisk kan det hjälpa sjusköterskor att förstå patienten på 

ett känslomässigt plan, vilket kan underlätta att bygga upp en relation mellan dem. Samtidigt 

kan empati utgöra ett hinder genom att den andre personen blir sårbar för manipulation eller 

exponering.  

Alla människor dömer varandra och sjuksköterskan ska inte sträva efter det motsatta, utan 

snarare sträva efter att bli medveten om sina fördomar gentemot individen den vårdar för att 

undvika att agera på hennes förförståelse (Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) uppmärksammar risken för påverkan inom arbetsgruppen. 

Sjuksköterskan kan påverkas av sina kollegors förförståelse om hur omvårdnaden ska 

planeras och genomföras, vilket bidrar till att gällande attityder och förhållanden blir rådande. 

Om man lär känna individen bidrar det till att de generaliserade stereotyperna upplöses. 

Travelbee (1971) belyser vikten av den mellanmänskliga relationen och hur den påverkar 

upplevelsen av vården. Konsensusbegreppet människa är relevant i linje med den 

mellanmänskliga relationen, då människor påverkas av den och upplever den. Författarnas 

uppfattning var att relationen påverkar upplevelsen av vård, därför anses den vara applicerbar 

till det valda syftet. Vidare kommer Travelbees (1971) teori användas till diskussionen för att 

diskutera resultatet för att knyta an till vårdvetenskapen. 

 

5. Metod 

Studien har genomförts genom en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). En litteraturöversikt 

innebär att skapa en överblick över det aktuella kunskapsläget. 

 

5.1. Datainsamling 

Databaserna Cinahl Complete, MedLine with Full Text samt PubMed har använts i sökningen 

av relevanta artiklar kopplat till det valda ämnet. Dessa sökbaser innehåller 
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vårdvetenskapliga, medicinska och omvårdnadsbaserade vetenskapliga artiklar lämpligt för 

det valda syftet. Sökord som HIV, quality of care, perspectives, confidentiality breach*, 

disclosure, nursing, patient, prejudice, perception, experience, satisfaction, stigma etc. har 

använts för att hitta vetenskapliga artiklar kopplade till syftet med översikten. Sökorden 

kombinerades för att utöka vårt sökande med hjälp av tillvalet AND i databaserna (Östlundh, 

2012). Det innebär att Boolesk söklogik använts för att koppla ihop två eller fler sökord. 

Databasen styrs därmed att finna artiklar med fler sökord i samma titel. För att inte gå miste 

om viktigt användbart innehåll användes svensk MeSH (http://mesh.kib.ki.se), även för att 

finna relevanta sökord. Sökningen skedde med tidsbegränsningen år 2000-2014 (Bilaga 1). 

Sökningarna har skett med tillvalen Peer Reviewed (i Cinahl Complete) samt Full text. De 

HIV-positiva patienterna i de valda artiklarna skulle vara 18 år och äldre. Vetenskapliga 

artiklar har använts från hela världen. Både män och kvinnor inkluderades. 

 

5.2. Urval 

Sökningen av vetenskapliga artiklar började med att läsa ett stort antal abstract för att finna en 

fast grund för resultatet (Friberg, 2012). Ett helikopterperspektiv användes för att få en 

översikt av det befintliga materialet. Vad som hittades var till största del kvalitativa artiklar 

sett ur vårdarnas perspektiv, varav sökorden utökades för att finna det som var relevant för 

syftet, det vill säga patienternas perspektiv. Slutligen valdes tolv artiklar ut varav två bestod 

av kvantitativa artiklar och resterande tio var kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Användning av 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar leder till en utbredd kunskap med olika sätt att 

analysera data, för att på så sätt belysa syftet från olika aspekter i litteraturöversikten. 

Författarna har även använt sig av manuell sökning med genomgång av andra artiklars 

referenslistor som även finns beskrivet av Östlundh (2012). Dock valdes endast en artikel ut 

genom denna metod. Författarna fann artikeln vid genomgång tidigare kandidatuppsatser.  

Kvaliteten i artiklarna har bedömts efter Fribergs (2012) kriterier. De bör enligt dessa 

kriterier bland annat innehålla ett tydligt formulerat problem, syfte, beskriven metod, urval, 

beskrivning av deltagarna i studien och analysmetod. 

 

5.3. Analys 

Analys har skett enligt Friberg (2012). Författarna har tillsammans läst de utvalda 

originalartiklarna genomgående med fokus på resultatet. En sammanfattning av artiklarna 

gjordes där viktiga och återkommande begrepp identifierades för att jämföra artiklarna. 

http://mesh.kib.ki.se/
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Genom sammanfattning förtydligades skillnader och likheter som sedan användes för att 

skriva resultatet. Ett separat dokument användes till att skriva upp stödord för att få en 

överskådlig blick av resultatartiklarnas innehåll. Norstedts engelsk-svensk ordbok (2010) 

användes för att finna lämplig översättning från engelska till svenska. Teman som framkom 

valdes ut och omformulerades för att skapa rubriker som stämde överens med innehållet. 

Underteman formulerades för att förtydliga texten och för att sortera innehållet. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Det är av stor vikt att använda sig av forskningsetiska överväganden i studier (Kjellström, 

2012). Inte minst för att det är människor som studeras men även att den forskning som 

bedrivs ska återspegla forskningsvärldens grundläggande värderingar. Artiklarna som använts 

i resultatet skulle innehålla material som inte kunde skada eller såra patienter, därför valde 

författarna artiklar där deltagarna bland annat hade möjlighet att dra sig ur studien. Författarna 

var måna om att översättningen från engelska till svenska blev korrekt för att inte misstolka 

viktiga ord och begrepp. Författarna har tillsammans gått igenom de valda artiklarna för att 

minska risken för förförståelse och feltolkning. Genom examensarbetets process har etisk 

kunskapsgrund använts i varje steg utifrån vägledande riktlinjer och normer (Kjellström, 

2012). I den här litteraturöversikten har artiklar med en etisk grund, etisk reflektion eller etiskt 

godkännande använts för att belysa vikten av etiskt korrekt genomförd forskning. 

 

7. Resultat 

Vid analys framkom tre huvudteman: Olika uttryck av rädsla, Upplevda negativa attityder 

och stigmatisering samt Önskan om att bli kärleksfullt bemött i vården. Under första 

huvudtemat har det även bildats tre underteman: Rädsla uttryckt genom diskriminering, 

Rädsla uttryckt i handlingar och Undvikande av vård till följd av rädsla.  

 

7.1. Olika uttryck av rädsla 

Rädslan visade sig genom olika uttryck som diskriminering och handlingar samt upplevd 

nekad vård (Boehme et al., 2012; Bogart et al., 2013; Mahendra et al., 2007; Okoror, Belue, 

Zungu, Adam & Airhihenbuwa., 2014; Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007; Rowan, 

Desousa, Makai Randall, White & Holley, 2014; Sohler, Li & Cunningham, 2007; Webb, 

Pesata, Bower, Gill & Pallija, 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienterna var rädda för att 
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uppsöka vård då de inte visste vad de skulle förvänta sig. Upplevd rädsla från vårdpersonal 

kunde ge konsekvenser då patienterna inte ville uppsöka vård, de blev lidande och ibland 

hänvisades patienterna till andra vårdinstanser  

 

7.1.1. Rädsla uttryckt genom diskriminering 

Diskriminering var en vanligt förekommande upplevelse hos patienter med HIV och de ansåg 

att det fanns mycket utrymme för det i vården (Boehme et al., 2012; Bogart et al., 2013; 

Mahendra et al., 2007; Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 2007; Sohler, Li & Cunningham, 

2007; Webb et al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Många HIV-positiva patienter upplevde 

sig negativt särbehandlade jämfört med andra patienter vilket tolkades som en form av 

diskriminering, där de bland annat blev nekade adekvat vård. De HIV-positiva patienterna 

upplevde i vissa fall att diskrimineringen var bortom deras kontroll. 

Sohler et al. (2007) belyste tre kategorier av diskriminering; fientlighet, erhållen 

uppmärksamhet och vägran att vårda. Av de HIV-positiva patienterna i studien hade 39,6% 

någon gång upplevt en av dessa tre aspekter av diskriminering. De flesta av dem trodde att det 

berodde på deras HIV-infektion men det fanns även de som ansåg att det berodde på deras 

drogmissbruk, hemlöshet eller etnicitet. Diskrimineringen av sjukdomen ses även hos Webb et 

al. (2001) som jämfört tillfredställelsen med vård hos tre olika sjukdomsgrupper. Det 

framkom att patienter med HIV upplevde sig mer negativt särbehandlade än de som hade en 

infektiös sjukdom icke-relaterad till HIV eller de med en annan medicinsk sjukdom. I en 

studie av Bogart et al. (2013) nämnde patienterna att HIV sågs på ett annorlunda sätt, jämfört 

med andra kroniska sjukdomar. 

Det förkom även situationer där HIV-positiva patienter blev hänvisade till annan 

vårdmottagning med förklaringen att de utgjorde en risk för både personal och patienter 

(Boehme et al., 2012). Vissa blev tilldelade ett särskilt väntrum för HIV-positiva patienter 

vilket upplevdes som avslöjande, diskriminerande och exponerande för dem (Mahendra et al., 

2007; Okoror et al., 2014). Dessa upplevelser av diskriminering och exponering förekom även 

när vårdare diskuterade och tog upp provresultat rörande HIV-diagnosen i allmänna 

utrymmen när andra patienter var närvarande (Bogart et al., 2013). Även Mahendra et al. 

(2007) beskrev hur vårdpersonalen avslöjade patienternas HIV-status för anhöriga. De ansåg 

också att det var besvärande när alla ur vårdpersonalen, oavsett om de ansvarade för patienten 

eller inte, var medvetna om dennes positiva HIV-status. 
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7.1.2. Rädsla uttryckt i handlingar 

Handlingar som kunde vara direkt kopplade till rädsla för sjukdomen kom till uttryck genom 

att patienter med HIV stängdes in i separata rum, personalen ignorerade deras behov och larm 

och de behövde istället ropa på hjälp för att få uppmärksamhet (Boehme et al., 2012; Bogart 

et al., 2013; Mahendra et al., 2007; Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 2007; Sohler, Li & 

Cunningham, 2007; Webb et. al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Över HIV-positiva patienters sängar i Indien hängdes varningsskyltar upp med texten 

FARA eller Hög risk, vilket patienterna upplevde som avslöjande och upprörande (Mahendra 

et al., 2007). Det noterades att vårdpersonal specifikt använde skyddshandskar vid vård av 

HIV-positiva patienter även vid kortvarig kontakt, som exempelvis vid utdelning av medicin. 

Det kunde hända att sängkläder och material som patienter vidrört förstördes eller brändes vid 

patientens utskrivning. De HIV-positiva patienterna i Zukoski och Thorburns (2009) studie 

kände sig negligerade i och med att vårdarna inte ville röra vid dem. 

Kroppsspråket ansågs av de HIV-positiva patienterna återspegla rädsla hos personalen och 

det var en återkommande sinnesstämning hos vårdarna (Rintamaki et al., 2007). De beskrev 

hur de upplevde undvikande ögonkontakt, brysk eller monoton röst vid samtal samt hur 

personalen undvek närkontakt med dem. I och med den här typen av handlingar kände sig 

patienterna bland annat förlöjligade (Zukoski & Thorburn, 2009). Rädslan uttrycktes även 

genom vårdpersonalens ovilja till att vistas i samma rum som dem (Rintamaki et al., 2007).  

 

7.1.3. Undvikande av vård till följd av rädsla 

Ett flertal artiklar belyste hur upplevd rädsla påverkade de HIV-positiva patienternas 

motivation och vilja att integrera med vården (Boehme et al., 2012; Bogart et al., 2013; 

Okoror et al., 2014; Rintamaki et al., 2007; Rowan et al., 2014; Webb et al., 2001; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Ett flertal patienter med HIV beskrev hur deras vård blev lidande. 

Patienterna var rädda för vilket bemötande de skulle få från vårdpersonal och undvek därför 

ibland kontakt med vården. Att vara medveten om risken för stigmatisering förstärkte rädslan 

för att söka vård. De upplevde ingen följsamhet i sin egen vård och blev ofta hänvisade till 

annan mottagning eller nekad hjälp, vilket de HIV-positiva patienterna upplevde berodde på 

vårdpersonalens rädsla för dem. Många blev lidande med smärta, frustration och uppgivenhet 

som konsekvens av detta. Vissa HIV-positiva patienter berättade att de hellre led i ensamhet 

än att uppsöka vård på grund av rädsla för hur de blev bemötta (Boehme et al., 2011; Bogart 
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et al., 2013; Zukoski & Thorburn, 2009). De tog upp avvägandet mellan att gå till vården och 

bli negativt bemött eller att undvika vården, inte få behandling och eventuellt dö i förtid. 

I en studie genomförd i Lettland oroade sig HIV-positiva patienter för om vårdpersonalen 

talade om deras HIV-diagnos utanför sjukhuset och hur det skulle kunna leda till spridning av 

rykten i ett sådant litet land med små städer (Sauka & Lie, 2000). Patienter med HIV uttryckte 

en rädsla för hur det kunde leda till förlust av vänner, familj och arbete. En patient beskrev 

hur han bad vården att skicka testresultatet för HIV till en angiven postbox. Istället skickade 

sjukhuset brevet till hemadressen där hans mor hade tillgång till brevet, det gjorde honom 

frustrerad, rädd och stressad. Ett avslöjade för anhöriga upplevde patienten kunde ha 

förödande konsekvenser för HIV-positiva patienter, vilket gjorde dem rädda (Bogart et al. 

2013). 

 

7.2. Upplevda negativa attityder och stigmatisering 

Ett flertal studier belyste de HIV-positiva patienternas upplevelser av negativa attityder som 

kom till uttryck i form av bland annat stigmatisering (Boehme et al., 2012; Hult et al., 2009; 

Mahendra et al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Webb et al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Vad som vidare framkom var undvikande attityder, ignorans och likgiltighet vilket patienterna 

upplevde som ett direkt negativt beteende. Hult et al. (2009) nämnde hur likgiltighet från 

vårdpersonal påverkade patienterna negativt vid förmedlande av ett HIV-positivt testresultat. 

De blev upprörda och hade svårare att acceptera beskedet. 

Webb et al. (2001) jämför även stigmatiseringen i de tre sjukdomsgrupperna. Utav de tre 

grupperna var patienter med HIV de som var de mest frustrerade över vården. De upplevde 

starkast stigmatisering av dessa grupper som en konsekvens av negativa attityder från 

vårdpersonalen. Zukoski & Thorburn (2009) beskrev hur patienter med HIV ofta kände sig 

åsidosatta i vårdkontexter, vilket visade sig bland annat genom att patienter upplevde att 

vårdpersonalen hade en ovilja att vårda dem. 

Självstigmatisering förekom genom att patienter med HIV kände att sjukdomen var något 

självförvärvat utifrån dåliga livsval och stigmatiserade därmed sig själva (Bogart et al., 2013). 

Deras egen syn på och upplevelse av stigmatisering kunde sedan stärkas av handlingar och 

uttryck från vården. Således ledde patientens egen förförståelse för stigmatiseringen av 

sjukdomen till en slags bekräftelse när de även blev stigmatiserade från vårdpersonal. 

Stigmatisering upplevdes ligga bortom de HIV-positiva patienternas kontroll och de var inte 

förmögna att hantera det eller förändra situationen. 
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En upplevd anklagade attityd från vårdpersonal återfanns i ett flertal artiklar (Bogart et al., 

2013; Hult et al., 2009; Mahendra et al., 2007). Det fanns även beskrivet hur sjukdomen 

kopplades till patientens sociala klass, beteende och livsvanor, vilket kunde upplevas som en 

stigmatisering av sjukdomen (Mahendera et al., 2007). En vårdpersonal uttryckte hur patienter 

med HIV kom från en lägre stående klass, att HIV spreds genom omoraliskt uppträdande och 

att kvinnor som förvärvat HIV förtjänade det. I och med dessa påståenden upplevde patienter 

en anklagande attityd i mötet med vården. En anda av du har dig själv att skylla genomsyrade 

vården där patienten upplevde sig skyldig till att ha förvärvat sjukdomen. Patienter med HIV 

kände sig inte likställda med patienter som hade andra kroniska sjukdomar.  

 

7.3. Önskan om att bli kärleksfullt bemött i vården 

Okoror et al. (2014) belyste tre teman utifrån vad sydafrikanska HIV-positiva kvinnor 

önskade av vården. Dessa teman var: förväntningar på vården, hur vården genomfördes och 

den fysiska miljön. Det var önskvärt att vårdpersonalen var omtänksamma, kärleksfulla och 

att de tillhandahöll personlig vård. Ett inbjudande kroppsspråk och en vänlig ton på rösten 

från vårdpersonalen var något som värderades högt av patienter med HIV. Boehme et al. 

(2012) nämner att trots negativa attityder som i vissa fall förekom upplevde patienter att 

personalen brydde sig, var intresserade, ärliga och att de lyssnade på patienterna. När 

patienterna blev igenkända av vårdpersonal fick det dem att känna sig positivt bemötta. Det 

fanns en välkomnande stämning i vårdlokalen beskrivet i studien av Okoror et al. (2014), som 

uppskattades av patienterna och fick dem att känna sig bekväma. Även Boehme et al. (2012) 

belyser att en trygg vårdmiljö var någonting de HIV-positiva patienterna önskade. 

Rowan et al. (2014) beskrev en grupp unga män med HIV som poängterade vikten av att 

bli sedd som en hel människa som har ett liv utöver sjukdomen och hur de förväntningarna 

ibland inte möttes, vilket ledde till att vårdpersonalen inte upplevdes trovärdiga. De upplevde 

att människors livsstil var en viktig komponent att uppmärksamma i vården. Istället blev de 

sedda som en arbetsuppgift där individen blev sjukdomen och inget utöver det. Upplevd 

förståelse från vården för patienternas livsstil ledde till ökad motivation att söka vård, medan 

brist på det ledde till det motsatta. Bogart et al. (2013) beskriver hur HIV-positiva patienter 

upplevde brist på respekt från vårdpersonal. De kände och önskade att vårdpersonalen kunde 

haft ett mer omtänksamt bemötande och att de skulle vara mer empatiska i mötet med 

patienter med HIV. 
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Sekretess var en annan aspekt som upplevdes vara en viktig del i vården för patienter med 

HIV (Rowan et al., 2014). Devnani, Gupta, Wanchu & Sharma (2012) beskrev patienter som 

upplevde en säker hantering av sekretessbelagd information och 95,5% kände sig trygga i 

hanteringen av informationen. God sekretesshantering var önskvärt av patienterna. 

Okoror et al. (2014) belyste även hur HIV-positiva kvinnor önskade journaler med samma 

färg oavsett diagnos, likt det system som förekom på specialiserade kliniker. Istället 

upplevdes att en kategorisering skedde utifrån färgkodning och det kändes avslöjande för 

HIV-positiva patienter. Det innebar ett direkt hot av sekretessens grundläggande principer. Det 

fick patienterna att känna sig utpekade ur mängden och annorlunda, en stigmatiserande 

stämpel som ingen ville ha men som likväl var där.  

Vissa HIV-positiva patienter hade önskat att bli bemötta med ett lugnt och informativt stöd 

(Hult et al., 2009). Andra patienter värderade även den mellanmänskliga relationen där 

vårdare hade ett inkännande bemötande. 

 

8. Diskussion 

Under den här rubriken kommer metod och resultat diskuteras i två separata avsnitt. Detta för 

att utvärdera tillvägagångssättet, val av metod och att integrera den valda teoretiska 

utgångspunkten i resultatet. 

 

8.1. Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt var målet att finna lika många kvalitativa artiklar som kvantitativa 

för att få ett övergripande material belyst från olika perspektiv. Det kvantitativa perspektivet 

var av intresse för att få en överblick av statistik och prevalens inom det berörda området. Det 

kvalitativa perspektivet användes för att ta del av patienters upplevelser beskrivet med egna 

ord. Det var problematiskt att finna kvantitativa artiklar av relevans varav slutligen bara två 

användes. Både till för- och nackdel för litteraturöversiktens resultat. Fördelen med att ha 

använt ett brett utbud av artiklar med ett kvalitativt perspektiv var att upplevelsen belystes, 

vilket var av intresse för syftet. I och med att de kvantitativa artiklarna blev få begränsades de 

statistiska aspekterna, vilket kan ha påverkat resultatets uppbyggnad. Hur analysen av 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar genomförts kan ha påverkat tolkning av resultatet. 

Kvalitativ analys innebär upplösning av materialet i mindre beståndsdelar för att uppnå en 

god tolkning av texten (Olsson & Sörensen, 2011). Den kvantitativa analysen är viktig för att 

kunna dra generaliserade slutsatser som underlag för arbetet. Att använda dessa olika analyser 
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för att tolka kvalitativa respektive kvantitativa artiklar är essentiellt för att kunna förstå texten 

korrekt. 

Användning av databaser begränsades slutligen till Cinahl Complete, PubMed och 

MedLine vilket kan ha påverkat utbudet av material. Begränsning gjordes på grund av 

bristande utbud i andra databaser. Författarna var medvetna om att vetenskapliga artiklar av 

relevans kan ha fallit bort. Möjligen kunde ytterligare kombination av relevanta sökord lett till 

bättre material på bortvalda databaser. 

Författarna valde ett globalt perspektiv, vilket var en styrka då det inte blev begränsat till 

en viss värdsdel. Dock efter vidare genomgång av artiklar gick det inte att finna det material 

vi hoppats på vilket kan ha bidragit till att det blev snäv spridning bland länder. Istället blev 

materialet baserat på Indien, Lettland, USA och Afrika. Dessa länder och världsdelar skiljer 

sig åt kulturellt och vården kan ha olika uppbyggnad, vilket kan ha färgat resultatet. 

Valet av åldersgrupp var vuxna över 18 år vilket innebar att vi exkluderade de under 18år. 

Eftersom det är ett specialistbelagt område var det inte tillåtet att inkludera den yngre gruppen 

i litteraturöversikten. Det kan ha bidragit till att viktiga aspekter så som HIV-positiva barns 

och ungdomars upplevelse av vården möjligtvis fallit bort. Det positiva med vår valda 

åldersgrupp är att den täcker en bred grupp människor som belyser olika synvinklar 

åldersmässigt. Inte heller begränsades arbetet till kön då ville belysa både HIV-positiva män 

och kvinnors upplevelse av vård.  

Författarna ville ta reda på hur upplevelsen av vård för HIV-positiva patienter var under 

2000-talet. Eftersom tidsbegränsningen rörde åren 2000-2014 anser författarna att 

litteraturöversikten är applicerbar i dagens vård. Däremot kan vården ha förändrats under 

dessa 14 år. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte har varit att belysa hur patienter med HIV upplever vården. Rädsla, 

en ovilja att vårda, negativa attityder, stigmatisering, särbehandling och en önskan om att bli 

kärleksfullt bemött i vården var framträdande aspekter i resultatet. För att lyfta resultatet 

kommer Travelbee och hennes teori om mellanmänsklig relation användas. 

 

8.2.1. Hur rädsla kan leda till diskriminering av HIV-positiva patienter 

I första kapitlet av diskrimineringslagen står det att direkt diskriminering innebär att någon 

missgynnas och inte blir jämställt behandlad, jämfört med andra i en likställd situation (DL, 
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SFS 2008:567, kap. 1, 4 §). Patienter med HIV i resultatet upplevde ibland hur de blev 

åtskilda från patienter med andra sjukdomar. När patienter med HIV skiljs åt från andra 

patienter på grund av sin diagnos så tolkar vi att sjuksköterskeyrkets grundläggande 

värderingar inte följs. Den särbehandling som sker är inte alltid i hälsobefrämjande syfte utan 

avspeglar ofta vårdpersonalens individuella rädslor och farhågor. Patienterna ska vårdas ur ett 

helhetsperspektiv där kropp, själ och ande är i fokus och intresset ska ligga i den subjektiva, 

individuella människan (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

De Vries, Galvin, Mhlanga, Cindzi & Dlamini (2011) beskrev hur sjukvårdspersonal ansåg 

att HIV är patienternas sjukdom och inte vårdpersonalens. Vårdpersonalen var rädd för 

sjukdomen. Rädsla är något som genomsyrat resultatet vilket även Hassan & Wahsheh (2011) 

belyser hos sjuksköterskor i Jordanien, där 96,2% berättade om rädslan för sjukdomen. Av 

dessa ville två tredjedelar heller inte vårda patienter med HIV, vilket kan tolkas som en direkt 

diskriminerande handling. En studie som jämfört fler länder visade på stora variationer kring 

rädsla för HIV (Pickles, King & Belan, 2009). Beroende på vilket land sjuksköterskestudenter 

uppehöll sig i påverkade det frekvensen av rädsla. I Afrika var majoriteten, 80%, av 

studenterna rädda för att förvärva HIV i deras yrkesutövning. I Sverige däremot var 33% av 

samma åsikt. Hur utbredd rädslan inom vården var för att smittas av HIV skulle därför kunna 

vara beroende av land och kontinent. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) bör sjuksköterskan erbjudas kontinuerlig 

kompetensutveckling för att främja god patientnära vård. Vårdande ska kantas av respekt för 

patientens olikheter och likheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Oavsett vem som 

vårdas ska patientens sexuella läggning, kön, ålder, hudfärg och funktionsnedsättning eller 

sjukdom inte påverka vårdkvaliteten. Resultatet visade dock på att diskriminering av, och 

rädsla för, patienter med HIV var vanligt förkommande. Som sjuksköterska ska du se 

patienter som jämställda och stödja dessa oavsett kön eller andra attribut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Även Sveriges lagstiftning återspeglar dessa värden där vården 

ska genomföras med respekt och värna om patientens mänskliga rättigheter (HSL, SFS 

1982:763, kap. 1, 2 §).  

Vårdare i en studie utförd i Belgien menade att det inte bör finnas specifika riktlinjer som 

WHO har utfärdat för HIV-testning av patienter (Manirankunda, Loos, Debackaere & 

Nöstlinger, 2012). Det vill säga att vårdarna måste ha ett medgivande från patienten för att 

utföra testet, vilket inte behövdes vid andra sjukdomar. Det kunde tilldela sjukdomar olika 

värden enligt vårdpersonalen. Att värdera sjukdomar skulle kunna ha ökat risken för 

diskriminering i vården, som även påvisades i resultatet. Några vårdare poängterade att det 
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fanns risker med att utföra HIV-tester på människor som kom från högriskländer 

(Manirankunda et al., 2012). Vårdpersonalen var rädd för att patienterna skulle uppleva det 

som rasistiskt och dessa patienter blev därmed inte erbjudna HIV-test. 

 

8.2.2. Upplevda handlingar 

Många HIV-positiva patienter berättade i resultatet om vårdpersonalens undvikande 

kroppsspråk och hur de påverkades av det. Användandet av onödig skyddsklädsel uppfattades 

som fientlighet och som rädsla. Det påverkade hur patienter upplevde vården och 

vårdpersonalens bemötande. Människan är en tolkande varelse vilket gör det viktigt att tänka 

på hur du för kroppen (Eide & Eide, 2009). Icke-verbal kommunikation utgör en stor del av 

interaktionen människa till människa. Enligt Travelbee (1971) är interaktionen och 

bedömningen av den andres handlingar det första steget i att lägga grunden för en fortsatt god 

kommunikation. Tolkning av kroppsspråket påverkar intrycket man får av den andre. Hur 

sjuksköterskorna förde sig gentemot patienterna upplevdes ofta negativt av patienterna själva. 

Det kan diskuteras om negativt upplevda handlingar beror på rädsla, i och med att det kan 

finnas många yttre faktorer som påverkar en människas handlande. Travelbee poängterade att 

vårdpersonalen ska upprätthålla ett professionellt förhållningssätt oavsett yttre sociala och 

miljömässiga faktorer (Travelbee, 1971, refererad i Eide & Eide, 2009). Även om det inte är 

sjuksköterskans intention att kränka så kan patienten tolka det som rädsla och påverkas av det. 

Bofill et al. (2014) beskrev hur både patienter med HIV och vårdare såg kommunikation och 

en stark allians som en betydande roll i utvecklingen av optimal vård. Det var även en 

förutsättning för kontinuitet i vården. 

Patienter i Nya Zeeland beskrev hur de blev särbehandlade genom handlingar på grund av 

sin sjukdom (Cannon Poindexter, 2013). Vårdpersonalen desinfekterade stolar de suttit på och 

använde dubbla handskar vid hudkontakt. Patienterna i resultatet uppmärksammade även de 

personalens kroppsspråk och agerande. Människor agerar på ett visst sätt i respons för deras 

egna känslor, dock behöver det inte vara deras intention att det ska synas (Eide & Eide, 2009). 

Vårdpersonalens sätt att handla kan ha varit ett sätt för dem att omedvetet uttrycka rädsla. 

Travelbee (1971) nämner hur sjuksköterskan ska möta problem genom ett logiskt tänkande. 

Vårdpersonal som desinfekterade stolarna framför patienterna kan inte anses ha antagit ett 

logiskt och reflekterande tänkande, utan agerade troligtvis på individuella farhågor. Det kan 

därför vara viktigt att informera patienten om varför detta görs för att undvika feltolkningar 

och missförstånd, samtidigt för att reflektera över sina egna handlingar. 
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8.2.3. Konsekvensernas påverkan 

Situationer i resultatet påvisade hur vårdpersonalen avslöjade HIV-diagnosen för anhöriga 

eller uppmuntrade patienten att berätta om sin sjukdom. Det fick patienterna att känna sig 

otrygga, kränkta och överkörda. Det kan diskuteras om det är en fråga om oetisk handlande, 

diskriminering eller faktiskt ett direkt lagbrott. Möjligtvis handlade det om alla dessa aspekter 

men vikten ligger i hur det påverkade patienter med HIV och deras kontakt med vården.   

Vårdpersonal upplevdes ibland som icke trovärdiga (Pecoraro et al., 2014). Vissa patienter 

upplevde hur personalen var inkompetenta och inte gick att lita på. Det kunde leda till att 

patienterna undvek att söka vård. Samtidigt fanns det de som hade överseende med detta för 

att de trodde på behandlingen, även om bemötandet inte var gott. Andra patienter valde istället 

att uppsöka alternativa vårdinstanser där de upplevde bättre vård, även om restiden var flera 

timmar bort (Whetten-Goldstein, Nguyen & Sugarman, 2001). Dessa patienter valde vård 

efter faktorer som upplevdes viktiga för dem. Uttryck av stigmatisering och brister i 

bemötandet av patienter påverkade deras vilja att integrera med vården, vilket även kunde ses 

i reultatet. 

 

8.2.4. Sjukvårdspersonalens attityder 

Stigmatisering av patienter med HIV kunde ibland leda till rädsla, från både patienter och från 

vårdare, vilket kunde resultera i ett oprofessionellt handlande från vårdpersonal. Vården ska 

vara ett stöd för patienter som är osäkra, rädda eller lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Stöd från vårdpersonal är en grundläggande förutsättning för god och trygg vård, vilket 

kan reducera känslan av att bli stigmatiserad och bemött av negativa attityder. Även Travelbee 

(1971) förespråkar att sjuksköterskan ska fungera som ett stöd för patienten och dess anhöriga 

för att hälsa ska kunna uppnås. Om sjuksköterskan utövar stigmatisering gentemot patienter 

med HIV bryts en av sjuksköterskans huvudsakliga uppgifter, vilket är att förebygga ohälsa 

och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I en studie av Varni, Miller, McCuin 

& Solomon (2012) framkom det att HIV-positiva patienter blev lidande av psykisk ohälsa i 

samband med att de upplevde stigmatisering, vilket ledde till att de hamnade i depression och 

fick ångest som konsekvens. Patienternas självkänsla minskade genom deras egen 

självstigmatisering. 

Att negativa attityder hos vårdpersonal förekommer och uppfattas av patienter har 

redovisats i resultatet, det finns dock andra studier som belyste positiva attityder och hur de 

utvecklats. I en studie av Suominen et al. (2010) beskrevs hur vårdpersonal i Finland, Litauen 
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och Estland som hade haft mycket kontakt med HIV-positiva patienter utvecklat positiva 

attityder gentemot dem. De positiva attityderna var även relaterade till vårdpersonalens breda 

kunskaper och gedigna utbildning. Vårdpersonal som har negativa attityder gentemot 

patienter med HIV undviker, som redovisat i resultatet, ofta dessa patienter. Om 

vårdpersonalen vågar ta steget till mer kontakt med HIV-positiva patienter skulle det därför 

möjligtvis kunna bidra till att de negativa attityderna förändras över tid. Däremot kan det 

första steget vara svårt att ta då negativa attityder kunde leda till ett avståndstagande från 

patienter med HIV. Det här kan tyda på hur en ond cirkel kan generera negativa attityder. 

Travelbee (1971) menade att ett lyssnade förhållningssätt och öppenhet leder till att 

vårdpersonal snabbare kan samla in relevant information om individen och se vad denne har 

för behov. Det är viktigt att motverka och reducera negativa attityder och stigmatisering samt 

skapa tillit i vårdrelationen.  

Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong (2015) nämnde hur en bra och lång vårdrelation 

kan upplösas i och med vårdpersonalens syn på HIV. En specifik patient nämnde en relation 

med sin läkare som under åren varit bra när patienten sökt för icke HIV-relaterade åkommor. 

När han sedan berättade om sin HIV-infektion för den nämnda läkaren fick han ett avisande 

bemötande. Diskussion kan vidare föras om alla människor är kompatibla och hur skillnader 

mellan dem kan påverka vårdens kvalitet (Travelbee, 1971). Dock är det vårdpersonalens 

ansvar att upprätthålla den professionella relationen oavsett patientens personlighet och 

sjukdomstillstånd. 

 

8.2.5. Önskan om ett mänskligt bemötande 

Många patienter med HIV i resultatet upplevde att de var i en utsatt situation. Det blir 

sjuksköterskans uppgift att inte försätta dem i denna utsatta situation ytterligare, i enlighet 

med Travelbees vilja att åsidosätta kategoriseringar så som patient och sjuksköterska. 

Sjuksköterskors huvudsakliga uppgift handlar som nämnt om att förebygga ohälsa, främja 

hälsa och bistå de som drabbats av sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Sjuksköterskan ska också lindra lidande. När en patient är involverad i sjukvården kan känslor 

som osäkerhet och svaghet framkomma, det kan ge en känsla av skam (Eide & Eide, 2009).  

För att som sjuksköterska kunna förstå patienten kan det krävas ett visst mått av empatisk 

handlande (Travelbee, 1971, refererad i Eide & Eide, 2009). Vad som redovisas i resultatet 

kan tolkas som brist på denna komponent. Det gör det möjligt att sätta sig in i patientens 

känslomässiga värld och genom det förmedla respekt, vilket av flera HIV-positiva patienter i 

resultatet var önskvärt. 
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Sjuksköterskor ska främja en miljö där mänskliga rättigheter prioriteras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Respektfullhet, lyhördhet, integritet och medkänsla ska prägla 

det professionella vårdandet och sjuksköterskor ska aktivt arbeta mot oetiska metoder och 

förhållanden. Dessutom är empati i omvårdnaden en förutsättning för gott omvårdnadsarbete 

(Travelbee, 1971, refererad i Eide & Eide, 2009). 

I resultatet sågs HIV-positiva patienters önskan om en personcentrerad vård. Det fick dem 

att känna sig trygga med sin vårdgivare och vården. Kunskap kunde möjligtvis leda till en 

bättre, individbaserad vård. Andra HIV-positiva patienter tog även upp att de föredrog att gå 

till ett sjukhus med utbildad personal inom området HIV-infektioner på grund av att de där 

blev bättre bemötta (Dako-Gyeke et al., 2015). Det kändes inte lika mödosamt att berätta om 

sin HIV-infektion då personalen hade mer kunskap och förståelse om och för sjukdomen. Det 

här kan visa på hur viktig en relation mellan patient och vårdare är (Travelbee, 1971). Att se 

människan bakom sjukdomen är en grundläggande komponent i vården. Vårdpersonal i 

Thailand poängterade hur viktigt det var att förebygga smittspridningen med hjälp av en 

etablerad vårdrelation byggd på tillit (Abe, Turale, Klunklin & Supamanee, 2014). Om 

patienterna kände sig osäkra i att avslöja HIV-diagnosen uppmuntrade personalen dem att 

känna sig trygga i sin sjukdom och inte vara rädda för att berätta om den. 

En stor del av informationen om HIV och AIDS redovisades i en studie av Hassan och 

Wahsheh (2011), komma ifrån internet. Sjuksköterskor ska arbeta efter evidensbaserad 

kunskap och man kan tolka dessa källor som en ingång till fel uppfattning av sjukdomen. 

Samtidigt var författarna inte medvetna om vilka dessa internetkällor var, om det rörde sig om 

relevanta databaser och liknande informationskällor, eller mindre trovärdiga internetsidor, 

därmed blev det en tolkningsfråga. I Thailand däremot har det visat sig att vårdpersonal med 

en gedigen utbildning kunde tillhandahålla bättre, individbaserad vård till sina patienter (Abe 

et al., 2014). De beskrev att utbildningen inkluderade konferenser och kurser om HIV från 

landets folkhälsomyndighet. Personalen hade en god förmåga att även under pressade 

situationer kunna ge sina patienter integritetsanpassad vård. Författarna ansåg utbildning 

genom detta tillvägagångssätt, kunde vara en bra metod för att kunna möta patienternas 

önskningar om kompetent vård. Även Travelbee (1971) förespråkade vikten av kompetens 

och hur det måste utövas i linje med ett sympatiskt förhållningssätt. Kunskap integrerat med 

sympati leder till en strävan att utöva kompetensbaserad vård, men sjuksköterskan bör också 

veta hur vård utövas på bästa sätt. Möjligtvis kan brist på sympati hos vårdpersonalen i 

resultatet varit en underliggande komponent till varför kunskapen upplevdes bristande av 

patienter. 



 

28 (43) 

 

 

Att upprätthålla sekretess är en annan aspekt som upplevdes viktig för patienter med HIV i 

resultatet. Sekretess är en lagstadgad åtgärd som finns för att säkerställa patienters rätt till 

integritet i vården (Offentlighet- och sekretesslag [OSL], SFS 2009:400, kap. 1, 1 §). Det 

fanns situationer där sekretess inte beaktades vilket försatte patienten i en svår, 

integritetskränkande och otrygg situation (Whetten-Goldstein et al., 2001). Det kunde 

ifrågasätta vårdpersonalens kompetens. Att kunna bygga upp en bra vårdrelation grundar sig i 

bland annat tillit till den andre (Travelbee, 1971). I resultatet framkom bland annat 

färgkodning av pappersjournaler som HIV-positiva patienter ansåg vara upprörande. De hade 

istället önskat att journalerna inte var kodade med färger, för att på så sätt undvika ett 

avslöjande av diagnosen. 

Det kan föras diskussion om dessa önskningar på vården alltid går att genomföra. 

Organisatorisk uppbyggnad kan påverka vilka resurser vårdpersonal har att tillgå. 

Vårdpersonal präglas ofta av stress och underbemanning, vilket skulle kunna påverka vårdens 

utrymme att möta patienten under goda förutsättningar med tid för personcentrerad vård. 

Världen över präglas av en vårdslig kris där brist på vårdpersonal är en verklighet 

(International Council of Nursing/Florence Nightingale International Foundation, 2006). 

Bristen på vårdpersonal beräknas även att förvärras i framtiden. Det komptenta, empatiska 

och kärleksfulla bemötandet som patienter ofta önskar kan bli bortprioriterat i brist på tid att 

genomföra vårdpersonalens övriga dagliga arbetsuppgifter. Samtidigt bör det prioriteras i 

mötet med HIV-positiva patienter då de behöver tillit till vården för att kunna erhålla den 

livslånga kontakten som krävs för att upprätthålla hälsa. 

 

8.3. Kliniska implikationer  

Förhoppningen är att upplysa vårdpersonal om förekomsten av rädsla, negativa attityder och 

stigmatisering och hur det kan och behöver motverkas. Genom ökad medvetenhet och 

kunskap kan man förändra det aktuella läget. Kunskap kan utvecklas genom utbildning och 

tillgänglig information. Dessutom är det utvecklande ofta att möta HIV-positiva patienter för 

att som vårdare kunna bearbeta sin egen förförståelse. Patienten ska behandlas med respekt 

och ses som en unik individ. En vårdrelation där patienten blir bristande bemött kan leda till 

att denne drar sig för uppsökande av vård. Det här är ett stort problem. Vården ska vara en 

trygg plats där alla ska känna sig likvärdigt behandlade oavsett sjukdomsbild, vilket inte alltid 

sker.  
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8.4. Förslag till fortsatt forskning  

Det finns behov av komparativa studier där både sjuksköterskans utryck och patientens 

upplevelse av stigmatisering i vården undersöks för att komma till kärnan av problemet. Om 

studier genomförs med båda dessa perspektiv kan möjligtvis ett sammanhang ses. Rädsla, 

stigmatisering och negativa attityder behöver motverkas från både HIV-positiva patienter och 

vårdpersonal då relationens samspel kan påverka vårdens utveckling. Det skulle även vara 

givande att sätta patientperspektivet ytterligare i fokus, då forskningen på detta område är 

bristfällig. Vidare skulle studier med fokus på upplevelse i vården av sjukdomen HIV vara bra 

att undersöka då tidigare studier ofta lägger vikt på sexuell läggning, kön eller etnicitet. 

 

9. Slutsats 

Resultatet påvisade hur patienter med HIV upplevde rädsla, negativa attityder och 

stigmatisering. Patienter blev bemötta med ignorans och de blev icke likvärdigt behandlade 

jämfört med patienter som hade andra kroniska sjukdomar. De kände sig åsidosatta och 

särbehandlande. Även diskriminering förekom och upplevdes kränkande, vid vissa tillfällen 

blev patienter med HIV nekade adekvat vård. Kunskap och insikt hos både vårdpersonal och 

patienter kan förhoppningsvis leda till ökad reflektion av det faktiska handlandet. HIV är en 

kronisk sjukdom och kontakten med vården kan bli lidande för patienterna om vården är en 

otrygg plats. Som konsekvens av stigmatisering föredrog patienter att stanna hemma och 

undvika vården oavsett om det ledde till lidande.  

Sjukvårdpersonalens uppträdande och bristfälliga hantering av upplevd stigmatisering 

ledde till att patienterna inte blev behandlade som mänskliga varelser, utan upplevde sig som 

någon personalen inte ville vårda. Patienter med HIV önskade istället ett kärleksfullt och 

empatiskt bemötande med respekt och en trygg vårdmiljö. Att ta tillvara på dessa önskningar 

är betydelsefullt då vården kan utformas utefter patientens preferenser. 
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study of 

individual 

experiences 

of testing 

positive for 

HIV 

2009, USA, AIDS Care Att beskriva upplevelsen av 

att testas positivt för HIV. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Nyligen diagnostiserade 

med HIV. Vuxna. Män och 

kvinnor. 

Datainsamling: Kvantitativa 

enkäter och kvalitativa 

intervjuer 

Analys: Narrativ analys, 

intervjuerna kodades och 

jämfördes 

 

De flesta deltagarna uppfattade svaret på det positiva 

HIV-testet från vårdpersonal som styrande för hur de 

själva uppfattade diagnosen. Vissa deltagare 

uppfattade vårdgivaren som dömande, upprörda och 

opersonliga, vilket inte kändes bra för dem. 

Vårdpersonal kunde vara arga eller gråta när 

beskedet gavs. Vissa upplevde det som en lättnad att 

få beskedet. Andra tog beskedet som någonting 

negativt som kunde leda till att de blev ledsna, kände 

sig yra eller deprimerade. Vårdgivaren upplevdes 

ibland lugnande och patienterna fick utrymme att 

uttrycka sina känslor. Majoriteten av patienterna fick 

testresultatet givet personligen, vilket de var nöjda 

med. Den mindre delen av patienterna som fick 

beskedet över telefon upplevde det som svårt. 

Patienter upplevde hur beskedet gavs mycket rakt, 

andra fick beskedet inlindat med bland annat 

förklaringen att vidare prover måste genomföras. 
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Mahendra, V. S., 

Gilborn, L., Bharat, 

S., Mudoi, R., 

Gupta, I., George, 

B., Samson, L., 

Daly, C., & 

Pulerwitz, J. 

Understandi

ng and 

measuring 

AIDS-

related 

stigma in 

health care 

settings:A 

developing 

country 

perspective 

2007,  Indien, Journal of 

Social Aspects of 

HIV/AIDS 

Att beskriva och undersöka 

frekvensen av diskriminering 

och stigma i vården. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Individer med HIV och 

vårdpersonal som vårdar 

patienter med HIV.  

Datainsamling: Kvalitativa 

intervjuer med fokusgrupper 

och observationer. 

Analys: Analysen skedde med 

transkribering av materialet, 

nyckelteman identifierades. 

 

Det framkommer att stigmatisering och negativa 

attityder av upplevdes av patienter förkomma 

frekvent.  Exempelvis separata rum och onödig 

användning av skyddskläder. Även diskriminering 

förekom genom att varningsskyltar hängdes upp 

över patienternas sängar. Vårdpersonal berättade om 

HIV-diagnosen för anhöriga utan tillåtelse. De 

använde argumentet att det var säkerhetsåtgärder 

som behövde genomföras. Läkare förklarade även 

att mänskliga rättigheter inte var av vikt i jämförelse 

med hans egen rätt att överleva, HIV-positiva 

patienter skulle ändå dö snart. Test av HIV 

genomfördes utan att informera patienten. Patienter 

placerades i separata rum med förklaringen att det 

var nödvändigt för att skydda andra patienter och 

personal. Patienter med HIV blev ombedda att ta 

med sig egna kläder och tillhörigheter till sjukhuset. 

Vårdpersonal brände ibland sängkläder och kläder 

som en HIV-positiv patient använt. Patienter beskrev 

hur vårdpersonal inte tyckte att de skulle föda barn. 
Okoror, A. T., 

Belue, R., Zungu, 

N., Adam, M. A., & 

Airhihenbuwa, O. 

C.  

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 undersöka kulturkontexter 

från HIV-positiva kvinnors 

upplevelse av stigma i vården 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 51 kvinnor med HIV, 

alla över 18 år. 

Datainsamling: Fokusgrupper 

och djupgående intervjuer 

Analys: Induktiv och deduktiv 

analys för att koda materialet för 

att hitta teman. 

  

3 teman framkom. Förväntningar på vården, den 

givna vården och den fysiska miljön.  

I första temat beskrev patienter hur de blev 

omtänksamt bemötta, stöttande och sympatiskt 

bemötta. Andra patienter beskrev negativa 

upplevelser där vårdarna inte brydde sig, var 

osympatiska. Andra temat innehöll patienters 

upplevelser av färgkodade journaler och hur HIV-

patienter föredrog att alla journaler, oavsett sjukdom, 

skulle se likadana ut. Ibland var det inte på detta vis. 

HIV-patienter var glada om de fick träffa en läkare 

snabbt vid smärta. Stigmatisering av patienterna 

upplevdes genom olika handlingar och uttryck. I 

tredje temat beskrevs hur patienter upplevde en 

välkomnande miljö. Att bli indelade i separata rum 

för HIV-positiva upplevdes ibland som 

stigmatiserande.  

De finns de som upplever negativa attityder och 

stigma och de fanns de som tyckte att vården var bra 
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med vårdande vårdare. Både positiva och negativa 

upplevelser hos patienter fanns inom alla tre teman. 
Rintamaki, S. L., 

Scott, M. A., 

Kosenko, A. K., & 

Jensen, E. R. 

Male patient 

perceptions 

of HIV 

stigma in 

health care 

contexts 

2007, USA, AIDS 

PATIENT CARE and 

STDs 

Att utforska patienters 

uppfattningar och upplevelser 

av stigma rörande HIV i 

vårdkontexter. 

Metod: Kvalitativa 

Urval: 50 deltagare. 

Information delades ut i 

väntrum och på avdelning av 

vårdpersonal. Militära veteraner. 

Datainsamling: Intervjuer och 

fokusgrupper 

Analys: Transkriberade 

intervjuer och kodning av 

material för identifiering av 

teman. Konstant jämförande 

teknik. 

 

 

 

Många beskrev positiva erfarenheter från vården, 

medan en del beskrev att de hade blivit 

stigmatiserade av vårdpersonal. Patienter beskriver 

hur ögonkontakt och röstens tonläge är en viktig 

kommunikation mellan dem och vårdare. Om en 

vårdare var arg eller irriterad upplevde patienterna 

det som en möjlig stigmatisering. Patienterna 

upplevde ibland även att vårdpersonal var nervösa, 

hade panik och var rädda i närheten av en HIV-

positiv patient. Överdriven skyddsklädsel hos 

vårdarna noterades av patienterna och de ansåg att 

de bör använda sig av samma åtgärder hos alla 

patienter, inte att det ska vara annorlunda om 

patienten har HIV. Patienter upplevde att personalen 

skrämde dem med uttryck som, ditt liv är över, vilket 

de kopplade till en stigmatiserande handlning. 
Rowan, D., 

Desousa, M., 

Makai Randall, E., 

White, C., & 

Holley, L. 

”We're just 

targeted as 

the flock 

that has 

HIV”: 

Health care 

experiences 

of members 

of the 

House/ball 

culture. 

2014, USA, Social work 

in health care 

Att undersöka hur patienter 

upplevde vårdarna och om det 

fanns barriärer till vården sett 

från patienternas House/ball 

underkultur. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 12 Svarta män som har 

sex med män och transsexuella 

med HIV. De tillhörde 

House/ball kulturen. Mellan 18-

30 år.  

Datainsamling: Undersökande 

intervjuer. Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer.  

Analys: Transkribering av 

materialet från intervjuerna 

innan de kodades. 

 

De ville inte gärna uppsöka vård i rädsla för att 

avslöjas med sin sjukdom och stigmatisering. Många 

upplevde att det var viktigt att vårdarna inte dömde 

dem för deras livsstil. Ökad medvetenhet om HIV-

positiva patienters liv var önskat. Patienterna talade 

om hur HIV kunde förebyggas av vården genom 

utdelning av kondomer i samhället. Patienter med 

HIV kände sig ibland utpekade men de beskrev både 

positiva och negativa erfarenheter med vårdpersonal. 

Patienter upplevde att de brydde sig om dem, var 

välkommande och kompetenta. Andra beskrev hur 

de upplevde en negativ och dömande attityd från 

vårdpersonal. Rädsla för hur de blev bemötta och 

vad de kunde bli tillfrågande förhindrade vissa 

patienter att söka vård. HIV-positiva patienter 

nämnde även hur rädsla för bristfällande 

sekretesshantering bidrog till att de undvek vården. 

Andra patienter tyckte att resvägen till vården var för 

lång. Det var viktigt att vårdpersonal förstod deras 

livsstil, vilket de ibland gjorde, men ibland inte. 
Sauka, M., & Lie, Conf 2000, Lettland, AIDS Att undersöka vikten av Metod: Kvalitativ. Ground De tyckte att det var viktigt med konfidentialitet för 
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G. T.  dentiality 

and 

disclosure of 

HIV 
infection: 

HIV-positive 

persons’ 

experience 

with HIV 

testing and 

coping with 

HIV 

infection in 

Latvia  

CARE sekretess i relation till 

upprättandet av en trygg och 

trovärdig vårdrelation. 

theory. 

Urval: 63 HIV-positiva 

individer som var medvetna om 

deras HIV-status sedan minst 

2,5 år tillbaka i tiden. 

Datainsamling: 13 intervjuer i 

grupp som spelades in. 

Analys: Transkribering av 

materialet skedde och 

anteckningar analyserades. 

att utveckla en trygg vårdrelation med tillit, med 

vårdpersonal. Vissa upplevde oro för att sekretess 

kunde brytas.  Vissa patienter upplevde att 

konfidentialitet skulle vara ett grundläggande värde 

hos vårdpersonal. Det fanns en oro bland patienter 

hur småprat bland vårdpersonal kunde leda till att 

rykten om HIV-diagnosen spreds. Patienter upplevde 

då en risk att förlora vänner, familj och kollegor. 

Denna oro genererade misstro för vårdpersonal. 

Upplevesen av sekretessens vikt varierade mellan 

patienter med HIV. Patienter tar även upp hur de vill 

att vårdpersonal ska vara för att det ska bli möjligt 

att bygga en vårdrelation med tillit. När vårdpersonal 

inte ser HIV-positiva patienter som människor blir 

det ett hinder för vårdrelationens upprättande. När 

vårdare arbetade som robotar utan konversation 

kunde ingen relation upprättas. 
Sohler, N., Li, X., 

& Cunningham, C. 

Perceived 

discriminati

on among 

severly 

disadvantag

ed people 

with HIV 

infection 

2007, USA, Public 

Health Reports 

Att undersöka människor med 

HIV och deras karaktärsdrag 

associerade med mottagen 

diskriminering kopplat till 

vårdkvalitet  

Metod: Kvantitativ och 

kvalitativ 

Urval: 524 deltagare 

rekryterades genom 

dörrknackning från temporära 

boenden för hemlösa personer 

med HIV. Minst 18 år. Engelsk 

eller spansktalande. Villiga att 

ge medgivande. 

Datainsamling: Data-själv-

intervjuer genomfördes.   

Analys: Prevalens av 

diskriminering och vilken typ av 

upplevd diskriminering. CHI-

square statistik. Multivariabel 

analys med hjälp av logisk 

regression för att identifiera 

samband. Medianen jämfördes 

mellan de som hade rapporterat 

diskriminering och de som inte 

hade gjort det. Linjär 

regressionsanalys. 

Det kom fram att diskriminering och brist på respekt 

förekom inom sjuk- och hälsovården. Ofta upplevt 

på grund av deras HIV-diagnos, men ibland även på 

grund av etnicitet eller kön. Diskriminering kunde 

leda till att patienter inte litade på vårdpersonalen. 
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Bivariatanalys.  

Webb, A., Pesata, 

V., Bower, A. D., 

Gill, S., & Pallija, 

G. 

Dimensions 

of quality 

care: 

perceptions 

of patients 

with 

HIV/AIDS 

regarding 

nursing care. 

2001, USA, JONA Att undersöka patienternas 

tillfredsställelse och 

upplevelse och 

sjuksköterskornas vård. 

Metod: Kvalitativa 

Urval: patienter med 

HIV/AIDS, patienter med 

infektion som inte var HIV och 

patienter med medicinsk 

sjukdom. 5 sjuksköterskor 

deltog. 30 patienter deltog.  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Etnografisk 

mjukvaruprogram, 

nyckelkoncept och ord som 

hjälpte till i identifieringen av 

teman. Intervjuerna 

transkriberades. 

Studien jämförde tre grupper av patienter i vården: 

HIV-positiva, Icke infektiösa sjukdomar och 

medicinska sjukdomar. HIV- patienter upplevde att 

de var mest stigmatiserade i vården, vilket de trodde 

berodde på deras HIV-infektion. 

HIV-patienter kände sig mest ignorerade, 

försummade och frustrerade med vården. Vissa 

ansåg att sjusköterskorna var omsorgsfulla men 

samtidigt var de oärliga och utövande osäkra 

handlingar. Patienterna kände att personalen var 

stressade.  

Sjuksköterskor upplevde personalsvårigheter, 

utbrändhet och sårbarhet. 

Patienterna upplevde sig åsidosatta och ignorerade 

av sjukvårdspersonalen vilket leder till frustration 

och en känsla av sårbarhet. 
Zukoski, P. A., & 

Thorburn, S. 

Experiences 

of stigma 

and 

discriminati

on among 

adults living 

with HIV in 

a low HIV-

prevalence 

context: a 

qualitative 

analysis 

2009, USA, AIDS patient 

care and STDs. 

Att undersöka upplevelsen av 

att leva med HIV i ett område 

med väldigt låg HIV-prevalens 

i både social och vårdkontext 

och deras emotionella 

beteendemässiga responser. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 16 deltagare, alla med 

HIV över 18 år. Rekryterades 

via deras huvudsakliga läkare. 

Datainsamling: Kvalitativa 

intervjuer genomfördes.   

Analys: Intervjuerna 

transkriberades, de använde sig 

av en innehållsanalys. De 

identifierade koder och teman. 

Patienterna kände sig stigmatiserade och 

diskriminerade, de upplevde att vårdarna inte ville 

ha närkontakt med dem och de fick inte adekvat 

omvårdnad. Hiv-positiva patienter upplevde att de 

inte fick samma vård som andra med andra 

sjukdomar. Det upplevedes ibland tydligt och ibland 

mer subtilt. Patienterna beskrev hur det väckte 

känslor av att bli stigmatiserad. De blev även 

bemötta med brist på respekt från vårdpersonal i 

mötet med dem. Patienter beskrev hur de upplevde 

att vårdpersonal var rädda för dem, de uppförde sig 

på ett sådant sätt enligt patienterna. Patienterna 

beskrev även hur stigmatisering och diskriminering 

fick dem att känna sig, ledsna, arga, förlöjligade och 

skamfulla. Vissa patienter beskrev hur det var svårt 

att hålla sig positiv. 

 

 


