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Sammanfattning 

Bakgrund: För ungefär 35 år sedan uppmärksammades HIV som ett sjukdomstillstånd 

bland människor. Sedan dess har infektionen skördat många liv främst i Afrika och har 

också kommit att förknippas med homosexuella personer som dock utgör en minoritet 

av alla smittade. Globala insatser försöker minska dessa dödsantal och i Sverige har 

kunskapen och attityder kring HIV förbättrats under de senaste årtiondena. Trots detta 

förekommer det fortfarande brister i kunskap om HIV men också i attityder mot 

personer som är smittade. Vård skall bedrivas med respekt oavsett sjukdom och 

betydelsen av kommunikation är stor för att kunna bedriva personcentrerad vård och för 

att ha ett gott vårdklimat. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötande inom vården.  

Metod: En litteraturöversikt har genomförts vilket innebär att befintlig kunskap från 

elva vetenskapliga artiklar har analyserats och sammanställts inom ett specifikt område.  

 

Resultat: Översiktens resultat presenteras i två huvudteman med fyra respektive sex 

underteman. Det första huvudtemat positiva upplevelser av bemötandet i vården har 

följande underteman: relationsfrämjande värden, vårdgivarens stöd och support, den 

goda vårdrelationen samt närhet – ett tecken på acceptans. Det andra huvudtemat 

negativa upplevelser av bemötandet i vården har följande underteman: särskiljande 

bemötande på grund av diagnos, vårdgivarens försiktighetsåtgärder, olämpligt 

bemötande, en otillräcklig vårdrelation, vårdgivares affektiva tillstånd och agerande 

samt sekretessbrott. 

 

Diskussion: Det som framkom i resultatet har diskuterats utifrån kunskap om HIV 

från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Här belyses vikten av adekvat kunskap 

om HIV men också om kommunikation inom vården och hur denna kunskap bör 

tillhandahållas. Detta har diskuterats utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

 

Nyckelord: HIV, patientupplevelser, bemötande, vårdgivare, vårdrelation.  

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: HIV-infection among humans received attention throughout the world 35 

years ago from the dramatic increase in deaths. The deadly virus has spread globally with 

intensity in the African continent. The virus has been somewhat falsely characterized as 

the “homosexual disease” even though this group represents a minority of all people 

living with HIV. Global programs are taking action to decrease the amount of deaths and 

the knowledge and attitude towards the virus has improved in Sweden through the last 

decades. Despite this, there are still dramatic misunderstandings in knowledge about HIV 

and attitudes towards HIV-infected people. Care should be given with respect no matter 

diagnosis, and adequate communication is of vital importance to be able to perform 

individualized care in a proper functioning healthcare setting. 

 

Aim: How HIV-infected patients experience interaction with healthcare professionals.   

Method: A literature review was conducted to analyze and compile data of existing 

knowledge from eleven scientific articles within a specific area of study.  

 

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

theme is positive experiences of interactions within healthcare that includes following sub 

themes: relationship-building values, the support given by caregivers, a positive 

professional-patient relation and closeness – a sign of acceptance. The second main 

theme is negative experiences of interactions within healthcare which includes following 

sub themes: differential treatment because of HIV, precautions exceeded by caregivers, 

inappropriate encounters, emotions and actions exceeded by caregivers and 

confidentiality breaches. These themes describe how patients experienced encounters 

within healthcare settings negatively. 

 

Discussion: The result findings are discussed from nurses and nursing students 

perspectives on knowledge about HIV. The importance of both knowledge about HIV and 

communication is highlighted, and how healthcare professionals should acquire these 

understandings. This has been discussed using Joyce Travelbee´s nursing theory.  

 

Keywords: HIV, Patient experiences, encounters, professional-patient relationship.  
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Inledning 

Under de senaste årtiondena har Human Immunodeficiency Virus (HIV) kommit att påverka 

människan på flera olika sätt. Utöver den fysiska påfrestningen av att vara smittad med HIV 

så har samhällsbilden och media bidragit till även psykiska och sociala konsekvenser. 

Samtidigt har flertalet populärkulturella fenomen gett sjukdomen ett ansikte. Av våra egna 

erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och vårdyrken, har vi upplevt överdrivet 

felaktiga säkerhetsrutiner och en irrelevant nyfikenhet om varför patienter har fått viruset, 

faktorer som inte bidrar till ett hälsofrämjande vårdande. Vid val av ämne gick vi igenom 

förslag från olika sjukhus i Stockholm och intresserade oss för att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med en smittsam sjukdom. Utefter detta valde vi att fördjupa oss i hur 

det är att leva med HIV och hur denna patientgrupp upplever bemötande ifrån vårdpersonal. 

Vi anser att detta är ett aktuellt ämne för oss som blivande sjuksköterskor för att skapa en 

förståelse för hur patienter med HIV upplever vården och hur den påverkar deras 

välbefinnande. 

 

Bakgrund 

Historisk tillbakablick 

År 1981 insjuknade ett flertal unga tidigare friska män i Kalifornien och New York med 

allvarliga luftvägssymtom (Kallings, 2005). Den gemensamma nämnaren för dessa unga män 

utöver symtombilden var att alla var homosexuella. Ett flertal av dessa unga män dog och 

antalet dödsoffer ökade; situationen skapade skräck hos gayrörelsen och de amerikanska 

smittskyddsmyndigheterna. Ryktet om dessa dödsfall spred sig över världen och den första 

beteckningen på denna sjukdom var Gay Related Immuno Deficiency (GRID). Inte långt efter 

nyheterna om de sjukdomsdrabbade homosexuella männen fann man samma sjukdomsbild 

hos intravenösa missbrukare, hos personer som fått blodtransfusioner samt barn till föräldrar 

som utvecklat detta tillstånd. Sjukdomen bytte namn till Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS). 

Enligt författaren spred sig paniken för att den så kallade “bögpesten” bland den oskyldiga 

allmänheten (Kallings, 2005). Rädsla fanns över att bland annat bada i allmänna 

badbassänger, att dricka ur samma kaffemuggar eller dela toalett på arbetsplatsen och 

människor som arbetade inom sjukvården var rädda för att bli smittade av patienter. 

Massmedia spädde på denna samhälleliga rädsla genom att trycka diagram och grafik över 

skrämmande siffror vilket ledde till att allmänheten utlyste extrema åtgärder; allt från 
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obligatorisk provtagning till att tatuera och isolera smittade personer. Dessa reaktioner 

uttrycktes också i det vardagliga livet. Smittade personer fick sparken från sitt arbete, de blev 

vräkta från sina bostäder och förföljdes. Vissa fick uppleva diskriminering och utfrysning. 

Föräldrar ville inte ha sina barn på samma daghem som barn med medfödd HIV. Utöver 

rädsla beskrivs också att homosexuella män, intravenösa missbrukare och prostituerade fick 

uppleva skambeläggning. En uppfattning var enligt författaren, att dessa grupper hade sig 

själva att skylla för att ha blivit smittade. 

På ett sätt var det tur att det var bland de homosexuella männen i Kalifornien som AIDS 

uppmärksammades och spreds (Kallings, 2005). Vid den tiden fanns det både medicinska och 

vetenskapliga resurser för att utreda fenomenet. Många av de homosexuella männen som 

levde i Kalifornien under denna tid bildade en sorts kulturelit med representanter inom PR-

världen, advokater, modeskapare, entreprenörer och stjärnor inom teater-, dans- och 

filmvärlden. Dessutom var gayrörelsen en etablerad rörelse som stridit för frigörelse och lika 

rättigheter. Således fick AIDS stor mediauppmärksamhet. Baksidan var dock att sjukdomen 

under lång tid kom att bli förknippad med just homosexuella män. Trettio år senare utgör 

denna grupp endast en liten del av världens alla smittande.  

I Sverige diagnostiserades de första fallen av HIV under början av 1980-talet; först bland 

homosexuella män och sedan lite senare bland intravenösa missbrukare (Berglund, Arneborn 

och Giesecke, 2002). Incidensen för HIV bland dessa grupper svängde upp och ner i början av 

80-talet men runt år 1985 sjönk antalet smittade. En potentiell förklaring till detta var att dessa 

grupper var relativt små under denna tid och att de flesta inom dessa grupper hade hunnit bli 

smittade vid denna tid. 

I en studie av Newman et al. (2013) intervjuades 21 läkare som mellan år 1982-1996 

arbetade med HIV- och AIDS-smittade personer i Australien. Deltagarna berättade hur de 

diagnostiserade fler och fler unga människor med HIV men att de kände sig överväldigade 

och maktlösa när inte kunde erbjuda något effektivt botemedel. Några deltagare beskrev hur 

de associerade perioden med krig; där läkarna letade efter sjuka personer i området för att få 

dem till ett sjukhus, gjorde hembesök till dödssjuka människor på dagen och fick 

telefonsamtal från patienter på natten. Detta beskrevs av deltagarna som en epidemi där flera 

unga personer dog av HIV och AIDS utan någon räddning. 

 

HIV-infektion: orsak och utbredning 

Enligt WHO definieras HIV som ett virus som infekterar immunsystemets celler varpå det 

förstör eller försämrar cellernas funktion (http://www.who.int/en/). Virusinfektionen 
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resulterar i en fortsatt försämring som leder till immunbrist. HIV är överförbart via oskyddat 

sex (oralt, vaginalt och analt), kontaminerat blod samt kontaminerade injektionskanyler. HIV 

kan även överföras av mor till barn under graviditet, födsel och amning. En obehandlad 

infektion kan leda till AIDS. I slutet av år 2014 skattade WHO att 36,9 miljoner människor i 

världen levde med HIV. Samma år smittades runt två miljoner människor och ungefär 1,2 

miljoner människor dog av HIV-relaterade orsaker. Afrika har det högsta antalet HIV-

infekterade invånare med cirka 24,7 miljoner smittade människor och i syd-östra Asien lever 

cirka 3,4 miljoner personer med HIV. I Nord- och Sydamerika lever totalt 3,2 miljoner 

människor med HIV och i Europa cirka 2,1 miljoner människor. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015) lever ungefär 6 500 personer med HIV i Sverige.  

UNAIDS är Förenta Nationernas gemensamma program som behandlar frågor om HIV 

och AIDS (Förenta nationerna [FN], 2016) och år 2016 utvecklades ”The UNAIDS 2016-

2021 Strategy”. Denna strategi bygger på en vision att stoppa HIV-infektioner i världen innan 

år 2030 först och främst genom att redan smittade personer ska få behandling för sin infektion 

och att inga fler barn ska bli smittade. Andra mål är bland annat att främja kunskap och 

preventionsåtgärder hos unga vuxna och att diskriminering mot personer med HIV inte ska 

förekomma inom vård, skola eller på arbetsplats. Målsättningen är att dessa delmål skall 

resultera i färre än 500 000  HIV-infektioner i världen år 2020. Med denna strategi arbetar FN 

mot en noll-vision kring nya HIV-infektioner. 

 

Smittskyddslagen 

För att främja denna noll-vision finns det en skyldighet i Sverige enligt Smittskyddslagen att 

bli undersökt av en läkare vid misstanke om bärandeskap av en smittsam sjukdom (SFS, 

2004:168, kap. 3, 1§). I lagen står det att den som är smittad är skyldig att lämna information 

till andra personer i sin omgivning, där personen kan komma i sådan kontakt att det finns risk 

för smittöverföring (SFS, 2004:168, kap 2, 2§). För den som bär på HIV innebär detta en 

skyldighet att informera dennes barn, sexpartner, vårdpersonal eller personer som kan komma 

att använda samma injektionskanyl som den smittade. Denna lag finns för att skydda 

allmänheten och förhindra att smittan sprids, därför är det viktigt att vidta åtgärder som krävs 

för att förhindra att andra blir smittade. Det är samtidigt viktigt att den som är smittad 

tillgodoses den vård och stöd personen behöver från samhället. I Sverige klassas HIV som en 

allmänfarlig sjukdom och är smittspårningspliktig och skall därför anmälas till en 

smittskyddsläkare inom landstinget. 
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Kunskap och attityder om HIV i Sverige 

Undersökningar som Smittskyddsinstitutet sammanställt i en rapport visar att kunskapen 

gällande HIV har ökat i samhället fram till år 2011 (Plantin, Wallander och Månsson, 2013). 

Rapporten visar att synen på HIV är annorlunda på många sätt jämfört med innan då 

acceptansen och kunskapen om HIV har ökat i samhället. År 2011 hade andelen personer som 

skulle undvikit nära kontakt med en smittad person halverats jämfört med innan. Var femte 

person skulle år 2011 undvika nära kontakt med personer som har HIV och det är fortfarande 

en stor andel som uppger att smittade person inte bör ha samlag överhuvudtaget. 

Från att ha varit en mycket aktuell fråga under 80- och 90-talet har den fallit i glömska och 

diskuteras allt mer sällan (Plantin et al., 2013). Få deltagare uppgav att de varken pratade om 

HIV med sin partner eller vänner och att de heller inte aktivt sökte information från olika 

källor. Trots att flertaliga kampanjer sedan 80-talet fokuserat på att belysa riskbeteenden för 

hur HIV smittar så anser sig få vara i riskzonen för att bli smittade, få testar sig för HIV, få 

ändrar sina sexvanor och färre använder kondom. 

Baserat på resultaten i undersökningarna som gjordes under en 25-årsperiod är oron kring 

HIV förknippad med andras beteenden snarare än deltagarnas egna (Plantin et al., 2013). 

Oron riktas istället mot att en person med HIV inte är ärlig om sin infektion, att smittade 

personer har samlag eller att fysisk kontakt med en person med HIV kan smitta. Ett fåtal 

envisa påståenden följer fortfarande med, till exempel att HIV skulle överföras via tårar, saliv 

eller offentliga toaletter. Ett fortsatt arbete riktat mot att öka kunskapen och attityden hos 

allmänheten är ännu nödvändigt. 

 

Sjuksköterskans profession 

Till grund för sjuksköterskans yrkesutövande ligger en etisk kod. International Council of 

Nurses (ICN) fyra byggstenar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande är pelarna vårdandet grundar sig i (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Omvårdnaden skall bedrivas med respekt oavsett sjukdom, kön, hudfärg och sexuell läggning. 

Genom ett gott bemötande respekteras patientens integritet och självbestämmande, där 

patenten är i fokus (Schuster, 2013). Snellman (2014) beskriver det mellanmänskliga mötet 

mellan patient och sjuksköterska som kännetecknas av ömsesidighet, jämlikhet, bekräftelse 

och acceptans. Det är viktigt att som sjuksköterska försöka förstå hur patienten upplever sin 

situation för att kunna planera aktuella åtgärder för en bättre vård (Nyström, 2014). Med ett 

professionellt arbetssätt och genom att ta avstånd från personliga uppfattningar och fördomar 



 
 5 (33) 

 

kan en personcentrerad vård stå i fokus utan hinder eller svårigheter. Att agera professionellt 

som sjuksköterska genom att reflektera över förutfattade meningar och det patienten uppger, 

bidrar till att sätta patienten och omvårdnaden i fokus.  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att 

sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning med hjälp av dialogen för att främja 

patienters delaktighet i vården. Samtidigt är det viktigt som sjuksköterska att försäkra sig om 

att patienten eller närstående har förstått den information som givits. Att ha en öppen dialog 

med patienter, närstående, vårdpersonal samt andra människor på ett lyhört, empatiskt och 

respektfullt sätt är betydelsefullt för god kommunikation.  

 

Kommunikation i vården 

Hur kommunikation upplevs, uttrycks och uppfattas kan te sig olika mellan individer. 

Sjuksköterskestudenter från Hong Kong definierade icke-verbal kommunikation som de 

känslor och tankar en person kommunicerar till en annan människa med kroppsspråk, 

minspråk och uttryck, ögonkontakt, gester och beröring (Chan, 2013). Majoriteten av 

studenterna uppgav att icke-verbal kommunikation var överordnad den verbala 

kommunikationen när det kom till att inge tröst, ge stöd och visa omsorg för patienter. Positiv 

ögonkontakt, minspråk och närhet i situationer kunde få patienterna att känna sig mer 

bekväma och respekterade.  

En annan studie undersökte hur fysisk beröring uppfattades av läkare och patienter inom 

primärvården. Alla patienter som deltog i studien ansåg att fysisk beröring kunde förbättra 

kommunikation medan ungefär hälften av läkarna ansåg detsamma (Cocksedge, George, 

Renwick och Chew-Graham, 2013). Faktorer som påverkade läkares förmåga att beröra 

patienten var kön, ålder, om patienter var i sorg eller i livets slutskede. Läkare hade lättare för 

fysisk beröring med patienter som var i sorg, i livets slutskede eller som var av samma kön 

som dem själva. Både kvinnliga och manliga patienter uppgav att de var mindre bekväma 

med beröring från en manlig läkare.  

Slutligen beskrev en studie hur homosexuella patienter upplevde kommunikation inom 

vården som heteronormativ. Majoriteten av deltagarna beskrev vårdsituationer där vårdgivare 

kommunicerat heteronormativa antaganden (Röndahl, Innala och Carlsson, 2006). 

Heteronormen genomsyrades i broschyrer, informationsblad och även när vårdgivare frågade 

om civilstatus så kommunicerades heteronormativa antaganden som till exempel att fråga 

efter ett namn för det motsatta könet (t.ex. “vad är hennes namn?” till en manlig patient). 
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Deltagare uppgav att det finns en stor avsaknad av kunskap inom området och hur 

heteronormen påverkar deras välbefinnande. 

För att kunna sätta patienten och omvårdnaden i fokus är god kommunikation mellan 

vårdgivare och patient av stor betydelse (Engström och Johansson, 2009). Interaktionen sker 

med verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation, något som inträffar konstant 

inom vården. Det är viktigt att som sjuksköterska ha en medvetenhet om kommunikationens 

betydelse; både mellan vårdgivare och patienter för att skapa engagemang och arbete mot ett 

gott vårdklimat.  

 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att människor med HIV har sedan 1980-talet fått utstå 

diskriminering och andra olämpliga bemötanden. Under de senaste decennierna har det skett 

en positiv utveckling gällande attityder och kunskap om HIV. Däremot förekommer det 

fortfarande att människor är negativt inställda till personer som lever med HIV vilket 

författarna upplever problematiskt då det kan påverka dessa personers välbefinnande. 

Människor med HIV behöver kontakt med vården på grund av sin infektion och god 

kommunikation är centralt för ett hälsofrämjande vårdande. Därför är det av intresse att 

undersöka hur personer med HIV upplever bemötande av vårdgivare.  

 

Syfte 

Att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötande inom vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori human-to-human relationship är aktuell för att 

utforska människors upplevelser av vårdgivarens bemötanden då den belyser hur mötet 

mellan sjuksköterska och den andra människan påverkar deras relation. Den valda teorin 

aktualiserar vikten av uppmärksamhet, acceptans och sympati till den andra människan samt 

andra nödvändiga egenskaper en sjuksköterska bör besitta. Genom dessa egenskaper kan ett 

mellanmänskligt möte uppnås och på så sätt främja den goda vårdrelationen. Således är teorin 

lämplig att applicera på översiktens syfte för att utforska patienters perspektiv på 

vårdrelationen.  
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Utifrån ett omvårdnadsperspektiv ses människan som en helhet; en fri individ med besluts- 

och ansvarsförmåga som skall ses som en unik person (Willman, 2014). Varje människa är 

olik alla andra människor och på så sätt skall varje person bemötas utifrån sina egna 

förutsättningar. Detta helhetsperspektiv innebär att människan inte är reducerbar; för att förstå 

en individ skall den ses och förstår som en hel enhet.  

Konsensusbegreppet människa beskrivs av Travelbee (1971) som en unik, oersättlig 

individ; där både sjuksköterska och patient är sedda som mänskliga varelser. Med hjälp av 

kommunikationen mellan dem kan sjuksköterskan hjälpa individen att hitta mening och stöd 

genom dennes sjukdom och lidande. För att kunna stötta individen genom ett lidande är det 

sjuksköterskans uppgift att etablera en relation med den andra personen. I sin 

omvårdnadsteori human-to-human relationship beskriver Joyce Travelbee (1971) hur 

sjuksköterskan skall gå tillväga för att etablera denna relation. För att det skall vara möjligt 

måste rollerna som sjuksköterska och patient avtäckas och istället se varandra som de 

individer de är. Denna omvårdnadsteori fungerar som ett verktyg för sjuksköterskan där det 

mellanmänskliga mötet (human-to-human relationship) är i fokus. Relationen bygger på dessa 

individers upplevelser som under vårdkontakten varit gemensamt betydelsefulla. För att 

kunna uppnå detta måste sjuksköterskan tillsammans med patienten genomgå fyra faser; det 

första mötet, framväxten av identiteter, empati och sympati.  

Sjuksköterskans och patientens relation grundas i att individerna bekantar sig med 

varandra (Travelbee, 1971). Genom att observera varandra formas intryck och känslor väcks, 

vilket påverkar både relationen och hur de beter sig mot varandra i fortsättningen. En uppgift 

som sjuksköterskan måste förhålla sig till i det första mötet är att se individen bakom den 

sjuke patienten; när detta sker förflyttas dessa två individer automatiskt över till nästa fas. 

Genom att skapa en kontakt med varandra och acceptera det unika hos den andre växer 

identiteter fram i det mellanmänskliga mötet. En förbindelse mellan individerna skapas där 

sjuksköterskans uppgift är att fundera över hur patientens känslor och tankar uppfattas samt 

hur den andre uppfattar sin situation.  

Empati börjar sedan växa fram hos sjuksköterskan samtidigt som en uppfattning bildas för 

den andre personens beteenden och ageranden (Travelbee, 1971). Empati beskrivs som den 

förmåga sjuksköterskan har att dela eller uppfatta den andra personens psykologiska tillstånd 

med. Hur empatin yttrar sig är att visa medkänsla för den andres reaktioner och känslor 

villkorslöst. Under den slutliga fasen utvecklar sjuksköterskan en sympati; hon engagerar sig 

och visar intresse för den andre personens situation. Det räcker dock inte med att den 

sympatiska sjuksköterskan vill hjälpa patienten utan rätt kunskap och färdigheter krävs också. 
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Med hjälp av dessa förmågor har sjuksköterskan fullständiga verktyg för att kunna etablera en 

kontakt och förståelse mellan varandra. Ju mer kunskap en sjuksköterska har desto lättare kan 

denne förutse lösningar i omvårdnadsproblem som uppkommer, vilket kan tolkas som att ha 

den kliniska blicken som sjuksköterska. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan inte alltid 

behöver fatta tycke för den andre personen för att kunna etablera en relation. Däremot är det 

av vikt att se den andra personen som en unik och oersättlig person för att kunna uppnå det 

mellanmänskliga mötet där ömsesidig respekt för varandra finns. 

 

Metod 

Val av metod 

Studiens metod var en litteraturöversikt vilket innebär att hitta befintlig forskning kring ett 

specifikt område och utifrån det sammanställa en översikt om hur kunskapsläget ser ut nu 

(Friberg, 2012). Översikten baserades på ett systematiskt val av vetenskaplig litteratur som 

granskades och analyserades noggrant med ett kritiskt förhållningssätt. Målsättningen var att 

denna process sedan skulle leda till en tydlig presentation i resultatdelen. 

 

Datasökning 

Sökningarna genomfördes i flera databaser för att få en bredd inom det aktuella 

kunskapsläget. Dessa databaser var CINAHL, Pubmed och PsycInfo och sökningarna ägde 

rum mellan 2016-04-01 och 2016-04-15. För att finna rätt ämnesord och översättningar 

använde vi Svensk MeSH. Fritextsökningar utfördes även i de tidigare nämnda databaserna 

där vi sökte på positive experiences, negative experiences, life experiences, experience och 

health care. Ämnesord vi använde vid sökningarna var professional-patient relations, 

communication, patient attitudes, HIV-infected patients, HIV, HIV-seroposivity, experience, 

perception, health professional, nursing och stigma. Boolesk sökteknik användes där termen 

AND kopplade ihop två eller flera sökord (Östlundh, 2012). Detta för att få fram studier som 

ökade träffarnas relevans för översiktens syfte. Antalet artiklar blev slutligen elva stycken. 

 

Urval 

Majoriteten av studierna som valdes ut var av kvalitativ design bortsett från en kvantitativ 

studie och en med mixad metod. Begränsningarna var peer reviewed, engelska och all adult. 

Utöver det gjordes även en begränsning gällande studiernas publiceringsår. De skulle vara 

publicerade från 2006-01-01 2016-04-31 för att få relevant och ny forskning. Den geografiska 
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avgränsningen var att endast ta med studier utförda i Europa och Nordamerika med 

anledningen att minska sociala och kulturella skillnader mellan studierna. Utifrån sökträffarna 

gjordes en första genomgång av rubrikerna. Därefter lästes abstrakten av de studier som 

bedömdes relevanta för översiktens syfte och sedan lästes hela studierna i enlighet med Rosén 

(2013). En sökmatris upprättades där en presentation över databas, valda sökord, 

begränsningar, antal träffar, antal lästa abstrakt, antal lästa artiklar och vilka artiklar som blev 

valda till resultat (se bilaga 1). Slutligen resulterade detta i elva stycken artiklar som 

sammanställdes i en resultatmatris (se bilaga 2). 

 

Analys 

Det insamlade materialet analyserades enligt Friberg (2012). Initialt lästes studierna flera 

gånger av båda författarna. Därefter sammanställdes artiklarna gemensamt med avsikt att 

säkerställa förståelsen av studierna. Sammanfattningsprocessen bestod av en skriftlig process 

på papper men också en inmatning av dessa till dokument som kunde delas online. 

Sammanfattningen följdes av en kodningsprocess där författarna till en början använde sig av 

whiteboardtavlor för att kunna tematisera materialet. Detta frångicks till att istället använda 

sig av färgkodning i ett annat delat dokument online. De olika färgerna signalerade likheter 

emellan det analyserade materialet. Detta underlättade det vidare arbetet med att göra en 

komparativ analys av materialet. I och med färgkodningen kunde likheter och skillnader 

enkelt identifieras. Till sist kunde denna kodning ligga till grund för de teman och underteman 

som presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden är enligt Kjellström (2013) av stor vikt och är en kontinuerligt 

medveten tankeprocess som fortlöper uppsatsen igenom; från idé till ämnesval, analysprocess 

och resultatpresentation. Ett mål var att alla studier skulle vara granskade av en etisk 

kommitté. Författarna frångick detta mål tidigt i processen då flera artiklar inte var granskade. 

Trots detta valdes dessa artiklar ändå utefter riktlinjer från Helsingforsdeklarationen 

(http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1760318#ResearchEthicsCommittees) 

samt enligt svensk lagstiftning gällande forskningsetik (SFS, 2003:615). Detta då personerna i 

samtliga studier deltagit frivilligt, samtyckt till forskningen, fått information om studien, var 

myndiga och i adekvat tillstånd. I tre av de elva artiklarna framgick det att de var etiskt 

granskade. I början av processen tydliggjorde författarna sin förförståelse för varandra. Detta 
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för att underlätta att materialet skulle tolkas så objektivt som möjligt. Den gemensamma 

förförståelsen hos författarna var att denna patientgrupp har fått utstå diskriminering och 

fördomar men att dessa har med tiden minskat. 

 

Resultat 

Utifrån analysen utformades två huvudteman: Positiva upplevelser av bemötandet i vården 

och Negativa upplevelser av bemötandet i vården. Inom det första huvudtemat fanns fyra 

underteman: Relationsfrämjande värden, Vårdgivarens stöd och support, Den goda 

vårdrelationen och Närhet – ett tecken på acceptans. 

Inom det andra huvudtemat återfanns följande sex underteman: Särskiljande behandling på 

grund av diagnos, Försiktighetsåtgärder, Olämpligt bemötande, En otillräcklig vårdrelation, 

Vårdgivarens affektiva tillstånd och ageranden samt Sekretessbrister. 

 

Positiva upplevelser av bemötandet i vården 

Relationsfrämjande värden 

Jämställdhet lyftes som både en positiv och viktig aspekt av bemötandet (Bennett, Jones, 

James, Roberts & Perry, 2014; Holtzman et al., 2015; Mulder et al., 2014; Stutterheim et al., 

2014). Detta innebar att bli behandlad som en likvärdig person och som vilken patient som 

helst oavsett diagnos. Delaktighet var något som lyftes av flera deltagare; patienter kände sig 

jämställt behandlade när de fick vara delaktiga i beslutstagandet kring sin egen vård och detta 

gav dem en känsla av att de blev respekterade av sina vårdgivare. 

Andra aspekter av vårdgivares bemötanden som indikerade respekt, var när vårdgivare gav 

patienterna tillräckligt med tid, lyssnade aktivt på deras hälsoproblem och tog deras klagomål 

på allvar (Stutterheim et al., 2014). Att bli behandlad med respekt, se vårdgivares vänliga 

ansikten och känslan av att de brydde sig uppmuntrade patienterna till att komma tillbaka för 

sina återbesök. I ett fall beskrevs det hur en patient aldrig missar sina besök för att denne 

verkligen uppskattar sin klinik och har så trevligt där (Kempf et al., 2010). 

 

Vårdgivarens stöd och support 

Vidare belystes tillräckligt med stöd och support som en positiv känsla av bemötandet för 

patienterna (Holtzman et al., 2015; Mulder et al., 2014; Stutterheim et al., 2014). Stöttande 

personal som visade omsorg associerade patienterna med att vårdgivarna var engagerade i 

patienternas vård. Att kunna tala med sina vårdgivare om alla möjliga saker upplevdes 
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positivt; allt från relationsfrågor, sexualitet till medicinska frågor gav patienterna en känsla av 

support ifrån sina vårdgivare. Stödet från vårdgivare fungerade både som verktyg för medicin 

och symtomkontroll och som emotionellt stöd för den psykiska bördan av att leva med HIV. I 

ett fall uppgav patienterna att sjuksköterskor som specifikt arbetade med HIV-smittade 

patienter uppfattades som särskilt stöttande (Stutterheim et al., 2014). De beskrevs som 

väldigt hjälpsamma och närvarande. Utöver det verkade dessa sjuksköterskor som ett stöd 

även för patienters anhöriga. Mohammadpour, Parsa Yekta och Nikbakht Nasrabadi (2010) 

återgav hur patienter upplevde vårdgivarna som den primära källan för stöd gällande deras 

hälsa. 

 

Den goda vårdrelationen 

Patienter beskrev flera olika faktorer som främjade etableringen av en relation med deras 

vårdgivare (Bennett et al., 2014; Holtzman et al., 2015; Mohammadpour et al., 2010; Mulder 

et al., 2014). Många patienter betonade vikten av kontinuitet i vården; de ansåg det gynnsamt 

att ha samma vårdgivare för att slippa behöva upprepa saker om sig själva och sin sjukdom 

gång på gång till olika vårdgivare. För att kunna skapa en långsiktig och förtroendefylld 

relation lyfte patienterna olika attribut som krävdes av vårdgivarna. När vårdgivarna visade 

medlidande, villighet att vårda och gav personcentrerad vård upplevdes det positivt 

(Holtzman et al., 2015). Det gjorde så att patienterna kände tillit till sina vårdgivare och litade 

på att de var kompetenta (Holtzman et al., 2015; Mohammadpour et al., 2010; Mulder et al., 

2014). Att skapa en långsiktig och förtroendefull relation med sina vårdgivare gav patienterna 

en känsla av att de blev tagna på allvar och främjade deras förmåga att lyssna på sina 

vårdgivares råd och rekommendationer (Holtzman et al., 2015; Mohammadpour et al., 2010).  

 

Närhet - ett tecken på acceptans 

Slutligen beskrevs de positiva upplevelserna av fysisk närhet och beröring (Kempf et al., 

2010; Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Patienter uppgav att närhet och 

uppmärksamhet fick dem att känna sig bekväma med sin vårdgivare. I ett fall beskrev en 

patient hur fysisk närhet upplevdes med sin läkare (Kempf et al., 2010). När doktorn kramade 

och tog i patienten så fick det denne att känna sig bekväm i sig själv och verkligen uppskatta 

vårdrelationen med sin läkare. När vårdgivare positionerade sig nära patienterna eller tog i 

dem indikerade detta att vårdgivarna inte var rädda för patienterna eller för att bli smittad 

(Kempf et al., 2010; Rintamaki et al., 2007). 
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Negativa upplevelser av bemötandet i vården 

Särskiljande bemötande på grund av diagnos 

Flera studier beskrev hur patienter upplevde att de behandlades annorlunda på grund av att de 

hade HIV (Beer, Fagan, Valverde & Bertolli, 2009; Kinsler, Wong, Sayles, Davis & 

Cunningham, 2007; Peltzer, Domian & Tell, 2014; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 

2014; Zukoski & Thorbun, 2009). Patienter uppgav att de blivit dåligt bemötta och 

stigmatiserade på grund av sin HIV-infektion. Detta dåliga bemötande inträffade efter att 

deras HIV-diagnos avslöjats och patienterna upplevde att vårdgivarna ansåg dem som mindre 

värda, ändrade sin attityd och var inte längre lika vänliga. I ett fall uppgav en patient att en 

vårdgivare inte var säker på om denne kunde vårda patienten i fråga på grund av dennes HIV-

infektion; trots att vården inte var HIV-relaterad (Stutterheim et al., 2014). I flera fall 

resulterade denna särskiljande behandling och dåliga bemötande till att patienter undvek att 

fortsättningsvis uppsöka vård (Beer et al., 2009; Peltzer et al., 2014; Rintamaki et al., 2007; 

Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorbun, 2009).  

I andra fall hade denna särskiljande behandling av patienterna med HIV varit så extrem att 

de blivit ignorerade, vägrade vård eller hänvisade att söka vård någon annanstans (Kinsler et 

al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). Några 

patienter uppgav att vårdgivare hänvisat dem till andra vårdgivare som de hade för sin HIV-

infektion när hälsoproblemen de sökt för inte var relaterade till HIV. I ett fall uppgav en 

patient att en sjuksköterska inte ville ta blodprov på patienten på grund av att denne hade HIV 

(Rintamaki et al., 2007). I ett annat fall hade en patient som legat inlagd blivit ignorerad när 

denne behövde hjälp med omläggning av ett blödande sår (Zukoski & Thorburn, 2009). 

Upplevelser av att ha blivit ignorerad, vägrad och hänvisade annanstans av vårdgivare fick 

patienterna att känna sig arga och frustrerade (Rintamaki et al., 2007). 

 

Vårdgivarens försiktighetsåtgärder 

Flera studier beskrev hur patienter associerade avsaknad av närhet och fysisk beröring med 

vårdgivares vilja att ta avstånd ifrån patienter med HIV (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Om vårdgivare inte var nära patienten i mötet eller tog i dem, så indikerade 

detta antingen rädsla eller misstycke ifrån vårdgivarna mot patienter med HIV. I ett fall 

beskrev en patient hur en sjuksköterska som skulle ta patientens blodtryck lutade sig bort och 

inte ville vara nära denne (Zukoski & Thorburn, 2009). Detta fick patienten att undra om det 

var på grund av rädsla för att bli smittad. I ett annat fall beskrev en patient hur denne blivit 



 
 13 (33) 

 

tilltalad av sin vårdgivare tvärs över rummet istället för att komma till sängkanten (Rintamaki 

et al., 2007).  

Vidare beskrev patienter att de upplevde att vårdgivare inte tog i dem på grund av rädsla 

för att bli smittad (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Handskar vid all 

patientkontakt, dubbla par handskar vid provtagning och andra skyddsåtgärder indikerade en 

känsla av att vårdgivare var rädda för att bli smittade. Dessutom upplevde patienterna att 

vårdgivarna saknade kunskap om hur HIV faktiskt smittar och att det var därför dessa 

överdrivna försiktighetsåtgärder användes. I ett fall beskrev en patient hur en sjuksköterska 

explicit uttryckt till patienten hur denne behövde sätta på sig ett par tjockare handskar på 

grund av att patienten hade HIV (Zukoski & Thorburn, 2009). I ett annat fall berättade en 

patient om hur vårdgivarnas överdrivna försiktighetsåtgärder associerades med att de var 

utrustade för krig (Rintamaki et al., 2007).  

 

Olämpligt bemötande 

Ett par artiklar beskrev hur patienter hade upplevt skam på grund av att de hade HIV 

(Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Patienter upplevde att vårdgivare ansåg att 

patienterna hade sig själva att skylla för hur de blivit infekterade av HIV. Patienterna 

upplevde skam i dessa möten med vårdgivare och i ett fall uppgav en patient en specifik 

situation med en sjuksköterska. Sjuksköterskan hade svårt att få retur vid ett blodprov och 

patienten uppgav att det gjorde ont (Rintamaki et al., 2007). Sjuksköterskan svarade med att 

om patienten inte hade ådragit sig HIV hade provet inte behövts tas.  

Flera patienter beskrev också hur de hade blivit utsatta för hån av vårdgivare och irrelevant 

ifrågsättande om deras bakgrund (Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Detta uppfattade patienterna som explicit uttryckt stigmatisering relaterad 

till deras HIV-infektion och de kände sig hånade när vårdgivare frågade dem saker som inte 

var relevanta i stunden. Flera patienter upplevde att det inte var vårdgivarnas ensak när de 

frågade om hur patienterna hade blivit smittade. Patienterna upplevde att det inte var viktigt 

för vården utan snarare att det var en konsekvens av vårdgivarnas egen nyfikenhet.  

 

En otillräcklig vårdrelation 

Att behöva byta vårdgivare eller att ha flera olika fick patienterna att sakna kontinuitet i 

vården (Bennett et al., 2014; Mulder et al., 2014). Detta upplevdes negativt och beskrevs som 

ett hinder för att upprätthålla en relation med sina vårdgivare. Vidare beskrev avsaknaden av 
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empati som ett hinder för en god vårdrelation. I ett fall beskrevs det hur en doktor talat in på 

en patients telefonsvarare för att informera om att denne var HIV-positiv (Beer et al., 2009). 

Andra faktorer som påverkade vårdrelationen negativt var när vårdgivaren upplevdes som 

tidspressad, att inte få tillräckligt med tid med sin vårdgivare, dömde dem, inte tog dem på 

allvar eller visade överdrivet medlidande (Mulder et al., 2014). Känslan av att inte ha en god 

relation med sin vårdgivare avskräckte många patienter för att komma på sina återbesök 

(Holtzman et al., 2015).  

Avsaknaden av socialt stöd och support beskrevs som negativt av patienterna 

(Mohammadpour et al., 2010; Stutterheim et al., 2014). I en studie beskrev patienterna att de 

inte kände sig stöttade i konsekvenserna som kommer med en HIV-infektion där en patient 

beskrev sig själv som övergiven till att navigera sig genom sin situation helt själv (Stutterheim 

et al., 2014). En annan studie beskrev flera deltagares upplevelser om att de behövde byta 

vårdgivare just för att de inte kände sig tillräckligt stöttade av sina vårdgivare 

(Mohammadpour et al., 2010).  

 

Vårdgivarens affektiva tillstånd och agerande 

Ett par studier beskrev hur patienterna upplevde att vårdgivare verkade obekväma med dem 

(Kinsler et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Detta upplevdes när vårdgivare verkade ha 

svårt att hantera situationer med patienterna och svårigheter att finna ord. Vidare beskrev 

patienter att vårdgivare hade upplevts som arga, irriterade, nervösa och panikartade 

(Rintamaki et al., 2007). Dessa affektiva tillstånd associerade patienterna med att vårdgivarna 

var motvilliga till att vårda, rädda för att bli smittade och att de saknade kunskap om HIV.  

Patienter beskrev också hur de associerade olika ageranden hos vårdgivare med misstyckte 

för patienter med HIV (Rintamaki et al., 2007). Ageranden som tolkades av patienterna som 

ogillande var bland annat lite ögonkontakt och brysk verbal kommunikation med hård- och 

entonig röst. 

 

Sekretessbrister 

I ett par studier belystes deltagarnas oro kring sekretesshantering där de beskrev hur 

vårdgivarna verkade oengagerade i att bevara patienters sekretess (Bennett et al., 2014; 

Stutterheim et al., 2014). I en studie uppgav en deltagare explicit sekretessbrott då en 

sjuksköterska hade satt en lapp utanpå patientens pappersjournal där det stod att denne hade 

HIV; något som alla då kunde se (Stutterheim et al., 2014). I samma studie uppgav en annan 
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deltagare ett exempel när en sjuksköterska hade pratat öppet om patientens HIV-behandling 

framför anhöriga; utan att veta om de anhöriga visste om patientens diagnos eller inte.  

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens diskussionsdel är uppdelad nedan i två delar. I den första delen 

diskuteras litteraturöversiktens metod och författarnas tillvägagångsätt där de redogör för 

arbetsprocessen och översiktens styrkor och svagheter. I den andra delen diskuteras resultatets 

viktigaste delar utifrån bakgrund, teoretisk referensram samt andra vetenskapliga studier. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har utförts med syftet att beskriva hur patienter med HIV upplever 

bemötande inom vården. Metoden hade goda förutsättningar för att skapa en överblick över 

kunskapsområdet utifrån valda vetenskapliga studier som resulterade i översiktens besvarade 

syfte. 

Datasökningar utfördes i flera databaser för att finna så många relevanta studier som 

möjligt. Denna breda datasökning säkerställde att författarna inte skulle missa studier av god 

vetenskaplig kvalitet. Tidigt i processen noterades en brist på studier som beskrev djupgående 

hur bemötande upplevdes positivt av patienter. Majoriteten av genomgångna studier uppgav 

att positiva upplevelser var vanligt förekommande men inte beskrivet på vilket sätt. Denna 

brist utifrån de preliminära sökord som valts, ansåg författarna skulle kunna vinkla resultatet 

och ge en ensidig bild av bemötande och därmed påverka översiktens vetenskapliga kvalitet. 

Vid denna identifiering adderade författarna fler sökord som vid första anblick potentiellt 

skulle resultera i fler negativa beskrivningar av bemötande. Däremot ledde utökningen av 

sökord till att författarna hittade fler studier som beskrev ett mer varierande spektrum av hur 

denna patientgrupp upplever bemötande inom vården. På så sätt uppnåddes önskat antal 

studier med relevans och kvalitet som speglade en korrekt bild av översiktens syfte. 

Av de valda resultatartiklarna var nio av elva kvalitativa, en kvantitativ samt en med mixad 

metod. Då översiktens syfte var att beskriva upplevelser hos människor valdes kvalitativa 

artiklar ut till resultatet i första hand då dessa beskriver erfarenheter och upplevelser djupare 

än kvantitativa. Den kvantitativa studien som valdes var en enkätstudie där deltagarna skulle 

välja om de upplevt något av de listade negativa bemötandena. En svaghet med att denna 

studie blev vald var att den var riktad mot negativa upplevelser redan från början. Orsaken till 

att den valdes trots detta var att den speglade samma resultat som många av de kvalitativa 
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artiklarna. Således ansåg därför författarna att den inte var missvisande utan stärkte snarare 

resultatet ifrån de kvalitativa studierna. Vidare bestod urvalet i de valda studierna av både 

kvinnor och män i vuxen ålder vilket gjorde att upplevelserna är beskrivna ifrån båda könen 

med varierande ålder. Detta var en styrka då det speglar verkligheten då dessa patienter är 

både kvinnor och män i alla åldrar.  

Översiktens avgränsningar uppnåddes bortsett från den geografiska. Målet var att använda 

studier utförda i Europa och Nordamerika då syftet var att begränsa de sociala och kulturella 

skillnader som potentiellt skulle funnits mellan studierna. Detta mål frångicks och en studie 

utförd i Iran togs med. Denna inkludering bidrog till en mer nyanserad bild av resultatet då 

den beskrev positiva upplevelser vilket det var en brist på utifrån den primära avgränsningen. 

Målsättningen med att endast ta med studier publicerade år 2006 och senare uppnåddes. Detta 

anser författarna stärker översikten på så sätt att den ger en överblick relevant för dagens 

nutid. Endast engelska studier togs med i studien då inga svenska studier som besvarade syftet 

hittades. På grund av att engelska inte är författarnas modersmål kan detta ha påverkat 

analysen av resultatet. 

Gällande forskningsetiska överväganden arbetade författarna kontinuerligt med sin 

förförståelse och förmågan att förhålla sig objektivt igenom processen. Författarna anser att 

de har sammanställt ett objektivt resultat som speglar verkligheten på så sätt att det är en 

nyanserad och bred bild av hur dessa patienter upplever bemötande inom vården. Slutligen 

anser författarna även att resultatet är generaliserbart på så sätt att det kan appliceras på flera 

olika patientgrupper samt även inom svensk vårdkontext. 

 

Resultatdiskussion 

Som en sammanfattning av resultatet framkom det att patienter med HIV har upplevt 

bemötande på olika sätt inom vården. Flera patienter uppgav att de blivit bemötta med 

respekt, empati och jämställdhet medan andra patienter uppgav att de blivit utsatta för 

stigmatisering och diskriminering av vårdgivare. Olika former av kommunikation som 

vårdgivarna uttryckte fick patienterna att uppleva bemötandet på olika sätt. Ett antal patienter 

beskrev hur känslan av tillräckligt med socialt stöd och tid med sina vårdgivare fick dem att 

uppleva sina vårdgivare som engagerade i deras vård. När patienterna upplevde att 

vårdgivarna visade empati, gav personcentrerad vård och visade en vilja att vårda upplevdes 

detta som positivt. Andra patienter uppgav utöver otillräckligt med socialt stöd att de känt sig 

hånade och skambelagda av vårdgivare. En del patienter uppgav att de blivit irrelevant 
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ifrågasatta vilket de associerade med vårdgivares personliga nyfikenhet. Vidare lyfte patienter 

negativa upplevelser i form av sekretessbrott, överdrivna försiktighetsåtgärder, 

avståndstagande och avsaknad av fysisk beröring. Flera patienter har beskrivit upplevelser 

med vårdgivare som fick dem att undvika att söka vård igen, medan andra patienter enbart 

upplevt stöd och god vård ifrån sina vårdgivare.  

Ett centralt fynd i resultatet var hur patienters upplevelse av bemötande från vårdgivare 

associerades med vårdgivarnas kunskap eller avsaknad där av. Beroende på hur mötet med 

vårdgivarna upplevdes, fick det patienterna att fundera över hur pass mycket kunskap 

vårdgivarna hade om både HIV och om kommunikation. Därför kommer detta resultatfynd 

diskuteras i relation till kunskap och kommunikation med perspektiv utifrån 

specialistsjuksköterskor, allmänna sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter. 

 

Kunskap och attityder om HIV hos specialistvårdgivare  

I resultatet beskriver patienter att sjuksköterskor som specifikt arbetade med HIV upplevdes 

som särskilt stöttande (Stutterheim et al., 2014). Dessa sjuksköterskor beskrevs som extra 

hjälpsamma både för patienterna och för deras familjer. Patienter uppgav även att de endast 

kände sig säkra när de vårdades av sina HIV-specifika vårdgivare (Peltzer et al., 2014). 

Förmågan att kunna ge stöd som sjuksköterska betonar också Travelbee (1971) som 

nödvändigt för att kunna etablera en relation med den andra människan. Genom att visa 

empati och sympati kan sjuksköterskan nå ett mellanmänskligt möte som gynnar den 

vårdande relationen. 

Hamama et al. (2013) undersökte sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med HIV 

eller AIDS. De jämförde attityderna hos sjuksköterskor som arbetade på specifika HIV- och 

AIDS-kliniker med sjuksköterskor som arbetade på ett allmänt sjukhus. Jämfört med 

sjuksköterskorna som arbetade på det allmänna sjukhuset så var det färre av de sjuksköterskor 

som arbetade på HIV- och AIDS-kliniker som hade en undvikande attityd. Dessutom var det 

fler av de sjuksköterskor som arbetade inom HIV- och AIDS-vård som hade 

specialistutbildningar jämfört med den andra gruppen. En annan studie som styrker detta är 

Cao, Sullivan, Xu och Wu (2006). Där undersöktes prevalensen av HIV-relaterat stigma i 

Kina. Resultat från denna studie visar att vårdgivare som mer frekvent arbetade med patienter 

med HIV eller AIDS hade färre negativa attityder mot dessa patienter jämfört med de 

vårdgivare som inte lika frekvent vårdade dessa människor. Detta samstämmer med en annan 

studie där det undersöktes vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga till att vårda 

patienter med HIV (Suominen et al., 2010). De sjuksköterskor som antingen hade erfarenhet 
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av att vårda patienter med HIV, kände någon som var smittad eller som hade längre 

utbildning, hade en mer positiv attityd emot dessa patienter. 

 

Kunskap och attityder om HIV hos allmänsjuksköterskor 

I resultatet framkom det av flera patienter att vissa ageranden hos vårdgivare associerades 

med okunskap om HIV och rädsla för att bli smittad (Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et 

al., 2014; Zukoski & Thorburn 2009). Detta var när vårdgivare tog till överdrivna 

försiktighetsåtgärder så som dubbla par handskar eller positionerade sig längre ifrån patienten. 

I en studie utförd av Hassan och Wahsheh (2011) undersöktes både kunskapsnivån, rädslan 

för att bli smittad av HIV och tillgång till fortbildning hos jordanska allmänna sjuksköterskor. 

Det resultatet visade var att sjuksköterskorna hade god kunskap om vilka samhällsgrupper 

som bär störst risk för att bli smittade. Däremot hade deltagarna låg kunskap om bland annat 

om hur HIV smittar, incidens, åtgärder och prevention. Samtidigt som kunskapen var 

generellt låg hos deltagarna var rädslan för att bli smittad hög. Ungefär 75 % av deltagarna 

var rädda för att bli smittade och ännu fler ville inte vårda patienter som hade en HIV-positiv 

diagnos.  

Att vårda en patient utifrån endast en diagnos är att reducera individen vilket inte är i 

enlighet med hur Willman (2014) definierar människan som en helhet. Dessutom står de 

jordanska sjuksköterskornas attityder i motsatsförhållande till Travelbees (1971) teori om hur 

vårdandet bör genomföras då viljan att vårda lyfts som en viktig aspekt i sjuksköterskans 

yrkesutövande. Utan denna vilja att vårda den andra människan är det inte möjligt att etablera 

en relation, förstå den andra människan eller att uppnå det mellanmänskliga mötet. Slutligen 

uppgav deltagarna i Hassan och Wahshehs (2011) studie att även deras resurser för 

fortbildning inte var tillräckliga. Majoriteten beskrev hur de hämtade information via internet 

och hur det saknades yrkesrelaterade informationskällor om ämnet. Denna avsaknad av 

kunskapskällor bland sjuksköterskor stärks med en studie utförd av Macfarlane (2014). Där 

undersöktes attityder och kunskap om HIV hos allmänna sjuksköterskor i Storbritannien. Alla 

utom en deltagare ansåg att deras kunskap var begränsad; ingen hade någon HIV-specifik 

utbildning och de inhämtade kunskap på egen väg via internet, media eller via erfarenheter 

under yrkestiden. Flera deltagare uppgav också att de önskade att deras arbetsgivare 

tillhandahöll fortbildning om ämnet regelbundet för att de skulle kunna vara uppdaterade på 

området. 
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Kunskap och attityder om HIV hos sjuksköterskestudenter 

Överlag verkar det förhålla sig som så, att kunskapen är högre och attityder mer positiva hos 

sjuksköterskestudenter än hos färdiga sjuksköterskor. I en studie utförd av Ouzoni och 

Nakakis (2012) visade det sig att grekiska sjuksköterskestudenter både hade relativt god 

kunskap överlag om HIV samt även en positiv attityd mot att vårda dessa patienter. Det var 

endast ett fåtal felaktiga påståenden om hur HIV smittar, som studenterna trodde stämde; till 

exempel att HIV smittar genom att använda samma toalett som någon som har HIV har 

använt. Vidare uppgav många av deltagarna att de, likväl som de färdiga sjuksköterskorna 

beskrivna tidigare, inhämtade kunskap på egen hand via internet och media. Slutligen uppgav 

studenterna att mer fokus måste läggas på detta område under utbildningen; både i form av 

kunskap och i form av träning. Även vikten av stöd lyftes av studenterna inför det framtida 

vårdandet av patienter med HIV.  

De positiva attityderna men avsaknaden av adekvat kunskap stärks även i en israelisk 

studie (Natan, Dubov & Raychlin, 2015). Resultatet i denna studie visade att nästan hälften av 

sjuksköterskestudenterna både var intresserade och villiga att vårda patienter med HIV 

samtidigt som flera av deltagarna aldrig vårdat dessa patienter. Ungefär 80 % av deltagarna 

ansåg att patienter med HIV skall bli behandlade som alla andra patienter. Trots dessa 

positiva attityder bland deltagarna så visades det avsaknad av kunskap. Travelbee (1971) 

menar att viljan likväl som kunskapen är centrala förmågor sjuksköterskan måste besitta för 

att kunna vårda en annan människa. Med hjälp av nödvändig kunskap och färdigheter kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten och på så sätt uppnå personcentrerad vård. Utan denna 

kunskap kan sjuksköterskan inte bistå patienten på rätt sätt och de två människorna kan inte 

uppnå ett mellanmänskligt möte. Medan de flesta deltagare i studien utförd av Natan et al. 

(2015) var medvetna om hur HIV kan smitta så fanns det andra luckor i kunskapen gällande 

ämnet. Ungefär hälften av deltagarna visste till exempel inte hur kanyler som använts till 

personer med HIV skulle tas hand om. Dessutom uppgav de flesta studenter att de inte visste 

hur tillvägagångssättet fungerar för någon som råkat sticka sig på en kanyl som använts på en 

person med HIV. 

 

Sjuksköterskestudenter och kommunikation 

En annan vinkel på avsaknaden av kunskap för sjuksköterskestudenter undersökte 

Stavropoulo et al. (2011). Utöver att undersöka deltagarnas vilja eller rädsla för att vårda 

patienter med HIV så undersöktes även vikten av kommunikation emellan vårdgivare och 
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patienter. Många studenter uppgav att god kommunikation till patienter med HIV var av 

betydelse och att det fanns olika aspekter av kommunikation som ansågs mer svåra än andra. 

Att starta en konversation, förstå patienternas problem och etablera en förtroendefull relation 

med patienten ansågs som det svåraste. Dessutom beskrevs sjukhusmiljön som en påverkande 

faktor för kommunikationen; stressad vårdpersonal, den fysiska miljön och avsaknad av 

personligt utrymme för patienterna påverkade kommunikationen negativt. Samtidigt som 

deltagarna uppgav svåra delar av kommunikation beskrevs även viktiga 

kommunikationsaspekter. Att visa empati, ge stöd, att inte vara fördomsfull och att ge korrekt 

information uppgavs som betydelsefulla aspekter när de kommunicerade med dessa patienter. 

Dessa förmågor lyfter även Travelbee (1971) som essentiella för en sjuksköterska för att 

kunna vårda en annan människa. Att uttrycka empati och se den andre människan som en unik 

varelse är nödvändigt för att kunna etablera ett mellanmänskligt möte. Deltagarna i studien 

utförd av Stavropoulo et al. (2011) föreslog att utbildning krävs gällande kommunikation i 

förhållande till patienter med HIV. Detta innefattade hur kommunikationen med patienter 

skulle ske men även med deras familj och anhöriga. Flera förslag uppgavs om hur detta skulle 

kunna gå till. Utöver regelbunden och systematisk utbildning under skoltiden föreslogs 

särskilda träningsprogram med sjuksköterskor och doktorer specialiserade inom 

kommunikationsteknik. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet visade på att bemötandet av patienter med HIV skiljer sig kraftigt i vården. Trots 

att flera studier tog upp positiva bemötanden så visades det att det förekom även negativa 

bemötanden mellan vårdpersonal och dessa patienter. I flera situationer framkom det att dessa 

negativa bemötanden orsakades av vårdgivares avsaknad av adekvat kunskap om både HIV 

och kommunikation. Därför är det av stor vikt att lyfta problemet och öka kunskapen hos den 

allmänna sjuksköterskan. För detta krävs det att det finns kunskap i infektionens orsak, 

konsekvenser och prevention. Det är även av stor vikt att ha kunskap i och vara medveten om 

bemötandets betydelse för patienten. Genom utbildningen bör detta praktiseras och undervisas 

fortlöpande för sjuksköterskestudenter för att skapa en bättre grund för vårdandet av patienter 

med HIV. På detta sätt skulle problemet kunna belysas redan under utbildningen för att 

förbereda kommande sjuksköterskor för att bemöta dessa patienter. På så vis skulle även 

patienternas upplevelse av bemötandet främjas.  
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Resultatet kan komma till stor nytta för patienter med HIV genom att uppmärksamma 

vårdpersonal om hur betydelsefullt adekvat kunskap och ett gott bemötande har. Med detta i 

åtanke skulle den personcentrerade vården främjas och vårdkvaliteten öka. Att öka kunskapen 

om HIV i både vården och samhället skulle leda till en ökad acceptans för personer med HIV 

vilket skulle gynna dessa människors välbefinnande och livskvalitet. Dessutom skulle det vara 

gynnsamt att starta en specialistutbildning inriktad på vård vid infektionssjukdomar. Detta för 

att det skulle höja sjuksköterskans profession och komma till nytta för denna patientgrupp då 

olika slags infektionssjukdomar förekommer i all sjukvård världen över. Slutligen anser 

författarna även att resultatet från denna översikt är generaliserbart på så sätt att det kan 

appliceras på flera olika patientgrupper samt även inom svensk vårdkontext. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under litteraturöversiktens gång blev det tydligt att det krävs fortsatt forskning om bemötande 

av patienter med HIV inom vården. Ett av författarnas förslag till vidare forskning är att 

belysa upplevelsen av bemötande hos specifika patientgrupper med HIV; till exempel endast 

heterosexuella, personer som blivit smittade med HIV från kontaminerade injektionskanyler 

eller personer som har HIV och som jobbar inom vården. Detta för att författarna anser att 

dessa grupper var mindre representerade inom vetenskaplig forskning. Ett ytterligare förslag 

till fortsatt forskning är att utforska hur patienter med HIV upplever vårdrelationen till 

sjuksköterskor. Detta för att författarna inte påträffade någon studie som enbart belyste mötet 

emellan patient och sjuksköterska. Vidare efterfrågas även forskning på området inom Norden 

av författarna för att tillämpa detta på ett mer förståeligt sätt inom svensk vårdkontext.  

 

Slutsats  

Resultatet visar att patienter med HIV upplever både positivt och negativt bemötande i 

vården. Hur hög kunskapsgraden är hos vårdpersonal speglas i hur de beter sig kring patienter 

med HIV. Det framgick att majoriteten av patienterna upplevde ett negativt bemötande på 

grund av vårdpersonalens avsaknad av kunskap om sjukdomen. Bristande kommunikation 

ledde även till ett icke hälsofrämjande vårdande där patienter med HIV upplevde vården som 

stigmatiserande och okänslig. Att HIV inte tas upp mer genomgående under sjuksköterskans 

utbildning och under fortbildning för vårdyrken bidrar till felaktig uppfattning om 

sjukdomens orsaker och konsekvenser.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete MH “HIV-infected 

patients” AND MH 

“Professional-

patient relations” 

45 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

 

 

 

15 9 Mulder et al. (2016). 

 

Beer et al.(2009) 

 

Rintamaki et al. (2007). 

CINAHL Complete MH “HIV-infected 

patients” AND 

“Experience” 

102 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

15 6 Stutterheim et al. (2014). 

 

Zukoski et al. (2009).   

CINAHL Complete MH “Life 

experiences” AND 

MH “HIV-infected 

patients” 

32 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

10 4 Peltzer et al. (2014). 

CINAHL Complete MH “HIV-infected 

patients” AND MH 

“Stigma” AND MH 

“Professional-

patient relations” 

10 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

5 2 Kinser et al. (2007).  
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träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete MH “HIV-infected 

Patients” AND MH 

“Stigma” 

201  Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

3 2 Bennett et al. (2014). 

PsycInfo “HIV-infected 

patients” AND 

“Experience” AND 

“Healthcare” 

20 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

8 4 Mohammadpour et al. 

(2010). 

PsycInfo “HIV-infected 

patients” AND 

“Stigma” 

 

58 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

11 6 Holtzman et al. (2015). 

PsycInfo “HIV” AND 

“Stigma” AND 

“Health care”  

760 Peer Reviewed 

English 

All Adult 

Publicerad 060101-160430 

25 10 Kempf et al. (2010).  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Beer, L., Fagan, J. 

L., Valverde, E., & 

Bertolli, J. 

Health-Related 

beliefs and decisions 

about accessing HIV 

medical care among 

HIV-infected 

persons who are not 

receiving care. 

2009, USA, AIDS 

PATIENT CARE and 

STDs. 

Att utforska hinder för att få 

vård för sin HIV-infektion hos 

HIV-positiva personer som inte 

är under behandling. 

Metod: kvalitativ, Grounded 

theory. 

Urval: 37 deltagare med HIV 

(män = 29, kvinnor = 7, 

transsexuella = 1). 

Datainsamling: Fokusgrupper 

med öppna frågor, 6-9 

personer i varje grupp. 

Analys: ljud- eller 

videoinspelning och sedan 

transkribering av innehållet. 

Kategorier identifierades och 

kodades sedan till tre teman. 

Många deltagare uppgav att vård inte var 

nödvändigt när de inte kände sig sjuka. 

Många deltagare saknade också 

erfarenhet av kontakt med vården och av 

de som hade haft kontakt med vården 

hade många haft negativa erfarenheter. 

De uppgav att de känt sig stigmatiserade 

på grund av sin sjukdom och därför 

avskräckt dem för att söka vård efter det. 

Bennett, J., Jones, 

M., James, R., 

Robert, J., & Perry 

N. 

 

As HIV moves 

towards a chronic 

disease, how 

involved are patients 

in their own care? 

 

 

2014, Storbritannien, 

HIV Nursing. 

 

 

 

Att utforska upplevelser av 

stigma och isolering hos 

personer med HIV och hur HIV 

påverkar deras livskvalitet. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 25 deltagare med HIV 

(män = 18, kvinnor = 7). 

Datainsamling: Fem 

fokusgrupper med mellan 2-9 

deltagare i varje.  

Analys: Diskussionerna 

ljudinspelades, transkriberades 

och kodades. 5 teman uppstod. 

 

Alla deltagare uppgav att stigma var en 

vanlig upplevelse i samhället, på jobbet 

och inom vården. Några deltagare uppgav 

positivt bemötande inom den allmänna 

vården. Oro uppstod kring 

sekretesshantering och även när 

deltagarna upplevt att läkaren hade 

avsaknad kunskap om HIV. Vidare 

uppgavs upplevd avsaknad empati från 

vårdgivarna och otillräcklig 

konsultationstid. Kontinuitet upplevdes 

som absolut nödvändig för en fungerande 

vård. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Holtzman, C. W., 

Shea, J. A., Glanz, 

K., Jacobs, L. M., 

Gross, R., Hines, 

J., Mounzer, K., 

Samuel, R., 

Metlay, J. P., & 

Yehia, B. R. 

Mapping patient-

identified barriers 

and facilitators to 

retention in HIV 

care and 

antiretroviral therapy 

adherence to 

Andersen’s 

Behavioral model. 

2015, USA, AIDS 

CARE. 

Att identifiera och jämföra 

hinder för patienters följsamhet 

och kvarhållande av vårdkontakt 

samt kartlägga dessa med 

”Andersens behavioral model”. 

Metod: Kvalitativ, Grounded 

theory. 

Urval: 51 deltagre med HIV 

(män = 27, kvinnor = 24). 

(kaukasiskt ursprung = 6 st, 

afro-amerikanskt ursprung = 

41 st, latinamerikanska = 3, 

annan etnisk bakgrund = 1 ).  

Datainsamling: Semi-

strukturella intervjuer med 

öppna frågor om deltagarnas 

erfarenhet om vård och 

behandling för sin HIV-

infektion.  

Analys: Intervjuerna 

ljudinspelades, transkriberades 

och kodades. Sedan 

kartläggdes teman och 

underteman i enlighet med 

Andersens modell.  

Patienterna uppgav de faktorer som var 

hinder för deras följsamhet i sin vård där 

stigma var den vanligaste. 

 

Patienter uppgav att en dålig relation med 

sin vårdgivare avskräckte dem från att gå 

på läkarbesök medan en god relation 

stöttade deras följsamhet i behandlingen. 

Kempf, M.-C., 

McLeod, J., 

Boehme, A. K., 

Walcott, M. W., 

Wright, L., Seal, 

P., Norton, W. E., 

Schumacher, J. E., 

Mugavero, M., & 

Moneyham, L. 

A Qualitative Study 

of the Barriers and 

Facilitators to 

Relation-in-Care 

Among HIV-

Positive Women in 

the Rural 

Southeastern United 

States: Implications 

for Targeted 

Interventions. 

2010, USA, AIDS 

PATIENT CARE and 

STDs. 

Att bedöma hinder i 

återkommande besök på HIV-

kliniker hos HIV-positiva 

kvinnor i sydöstra USA. 

Metod: Kvalitativ, deskriptiv 

design. 

Urval: 40 stycken patienter 

(kvinnor = 40) med HIV. 

Datainsamling: Fyra stycken 

fokusgrupper med öppna  

Analys: intervjuerna 

transkriberades verbatim och 

kodades in till teman och 

kategorier. 

Respektfull bemötande under behandling, 

att se vänliga ansikten och upplevelsen av 

uppmuntran från deras vårdgivare 

motiverade deltagarna till viljan att gå 

tillbaka till deras klinik på återbesök.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Kinsler, J. J., 

Wong, M. D., 

Sayles, J. N., 

Davis, C., & 

Cunningham, W. 

E. 

The Effect of 

Perceived Stigma 

from a Health Care 

Provider on Access 

to Care Among a 

Low-Income HIV-

Positive Population. 

 

2007, USA, AIDS 

PATIENT CARE and 

STDs. 

1) Att undersöka förekomst och 

upplevelsen av stigmatisering 

ifrån vårdgivare 

2) Utvärdera relationen mellan 

individers upplevda stigma ifrån 

vårdgivare och tillgång till vård 

efter justering av 

sociodemografiska faktorer och 

CD4-cell nivå. 

Metod: kvantitativ, prospektiv 

studie.  

Urval: 223 deltagare (178 st. 

män och 45 st. kvinnor). 

Afrikansk-amerikaner = 102 st, 

Latinamerikaner = 90 st, 

kaukasiskt ursprung = 19 st, 

annan etnisk bakgrund = 12. 

Av 223 deltagare fullföjde 171 

studien. 

Datainsamling: Intervjuer 

med enkätformulär till grund. 

Sedan enkätformulär 6 

månader senare. 

Analys: Multipel logistisk 

regressionsanalys. 

Resultat vid intervjun: 26 % av 

deltagarna uppgav att de upplevt 

stigmatisering av vårdgivare. 

Stigmatiseringen innebar: att vårdgivare 

var obekväma med dem, behandlade dem 

som mindre värda, föredrog att undvika 

dem eller vägrat dem service.  

58 % uppgav att de var dålig tillgång till 

vård pga. svårigheter att få vård när det 

behövdes, att det var en kostnadsfråga 

eller att det var för långt avstånd.  

Uppföljande enkätformulär: 19 % 

rapporterade att de upplevt stigmatisering 

ifrån vårdgivare.  

 

Multivariabel analys visar ett samband 

emellan upplevd stigma och dålig tillgång 

till vård; både vid den första- och 

uppföljande intervjun. 

 

 

 

Mohammadpour, 

A., Yekta, Z. P., & 

Nikbakht 

Nasrabadi, A. R. 

 

 

HIV-infected 

patients’ adherence 

to highly active 

antiretroviral 

therapy: A 

phenomenological 

study. 

2010, Iran, Nursing and 

Health sciences. 

Att få förståelse för patienters 

upplevelser och strategier kring 

påbörjan och upprätthållande av 

“hög-aktiv antiretroviral 

behandling” (HAART). 

Metod: Kvaliativ, 

fenomenologisk studie. 

Urval: 19 stycken deltagare 

med HIV (män = 11, kvinnor = 

8). 

Datainsamling: 

Semistrukturella intervjuer 

med öppna frågor. 

Analys: Intervjuerna 

ljudinspelades, transkriberades 

och kodades sedan till teman. 

En andra analys gjordes för att 

identifiera likheter och 

De flesta av deltagarna uppgav att de hade 

en optimal kommunikation med sin 

vårdgivare och fick mycket bra support; 

att läkare och sjuksköterskor var 

deltagarnas primära källa till stöd och 

info. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

skillnader emellan teman. 

 

Mulder, B. C., van 

Lelyveld, M. A. 

A., Vervoort, S. C. 

J. M., Lokhorts, A. 

M., van Woerkum, 

C. M. J., Prins, J. 

M., & de Bruin, 

M. 

Communication 

Between HIV 

Patients and 

Providers: A 

Qualitative 

Preference Match 

Analysis. 

2016, Nederländerna, 

Health Communication. 

Att utforska hur patienter med 

HIV föredrar hur 

kommunikation med vårdgivare 

ska vara. Även hur patienterna 

upplever det när vårdgivarna 

inte möter deras preferenser om 

kommunikation. 

 

Metod: kvalitativ, Grounded 

theory.  

Urval: totalt 28 patienter med 

olika etniska bakgrunder 

(nederlänsk= 11 st, karibisk= 8 

st, afrikansk= 9 st) och 11 st 

vårdgivare. 

Datainsamling: kvalitativa 

semi-strukturella intervjuer. 

Analys: intervjuerna 

ljudinspelades och 

transkriberades. Datan 

analyserades i dataprogrammet 

“ATLAS.ti Software version 

7.1.3.”. ord och uttryck 

kategoriserades, kodades och 

sammanslogs till teman. 

 

Generellt sett var patienterna nöjda med 

kommunikationen med sina vårdgivare. 

Tema 1: Tydlig kommunikation 

föredrogs och att diskutera psykosociala 

frågor upplevdes positivt. Detta var ett 

stöd i hanteringen av den psykiska bördan 

att leva med HIV.  

Tema 2: Långsiktig relation och 

tillgängliga vårdgivare ansåg patienter 

vara till stort stöd och support. Tema 3: 

De flesta patienterna föredrog någon nivå 

av involvering i beslutstagandet. Att ha tid 

att diskutera besluten, ställa frågor och 

erhålla utförliga förklaringar upplevdes 

positivt. 

 

Peltzer, J. N., 

Domian, E. W. & 

Teel, C. S. 

 

 

 

 

Infected Lives: 

Experiences of 

Young African-

American HIV-

Positive Women. 

2014, USA, Western 

Journal of Nursing 

Research. 

Att utforska hur afrikansk-

amerikanska kvinnor med HIV 

upplever sitt vardagliga liv. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk fenomenologisk 

metod. 

Urval: 11 deltagare med HIV 

(kvinnor = 11). 

Datainsamling: djup-

intervjuer med öppna frågor. 

Analys: intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

verbatim. Sedan kodades detta 

in till olika teman. 

Av elva stycken deltagare fullföljde 8 

stycken hela studien.  

Deltagarna upplevde att de blivit förrådda 

av vårdpersonal på grund av sin sjukdom 

och uppmanade att söka vård någon 

annanstans. Detta ledde till motvillighet 

att besöka vården igen för att de var rädda 

för den nya vårdgivarens reaktion. 

 

Rintamaki, L. S., 

Scott, A. M., 

Kosenko, K. A., & 

Jensen, R. E. 

Male Patient 

Perceptions of HIV 

Stigma in Health 

Care Contexts. 

2007, USA, AIDS 

PATIENT CARE and 

STDs. 

 

Att utforska hur patienter med 

HIV uppfattar och upplever 

stigma i vården. 

Metod: Kvalitativ studie, 

Grounded theory. 

Urval: 50 stycken 

krigsveteraner med HIV (män 

Både positiva och negativa upplevelser 

identifierades men endast de negativa 

upplevelserna beskrevs och tematiserades 

utförligt i studien. De negativa 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

 = 50). 

Datainsamling: Först utfördes 

två fokusgrupper (n=3 och 

n=5). Sedan utfördes 

individuella intervjuer (n=42) 

där resultatet ifrån 

fokusgrupperna låg till grund 

för intervjun.  

Analys: konstant komparativ 

analys av innehållet som sedan 

kodades, jämfördes och 

sammanställdes till olika 

teman. 

upplevelserna beskrev på vilket sätt 

patienterna upplevde stigmatisering. Detta 

i form av vårdpersonals attityder, 

kroppsspråk, verbal kommunikation och 

fysiskt agerande. 

Stutterheim, S. E., 

Sicking, L., 

Brands, R., Baas, 

I., Roberts, H., van 

Brakel, W. H., 

Lechner, L., Kok, 

G., & Bos, A. E.  

R. 

 

 

 

Patient and provider 

perspectives on HIV 

and HIV-related 

Stigma in Dutch 

health care settings. 

 

2014, Nederländerna, 

AIDS patient care and 

STDs. 

 

Att undersöka patienter med 

HIV:s och vårdgivares 

upplevelser av interaktion 

emellan varandra. 

 

Metod: mixad metod, 

tvärsnittsstudie och djup-

intervjuer 

Urval: totalt 284 st. 

(tvärsnittsstudien = 262, 

djupintervjun = 22).  

Datainsamling: 

tvärsnittsstudien; 

enkätformulär.  

djupintervju; semistrukturell 

intervju med induktiv metod. 

Analys: Kvantitativ data 

analyserades med “SPSS 19”. 

Kvalitativ data spelades in och 

transkriberades verbatim och 

delades in i kategorier. 

 

Kvantitativ data: alla patienter hade haft 

minst en negativ interaktion med 

vårdgivare. Majoriteten av deltagarna 

hade upplevt sympati och stöd ifrån 

vårdgivare medan en liten del beskrev att 

de undvikit vården till följd av negativa 

interaktioner.  

Kvalitativ data presenterades i form av 

negativa och positiva upplevelser. 

Negativa: handlade om obekväma 

interaktioner, oanständigt beteende, 

överdrivna försiktighetsåtgärder, 

särskiljande behandling, inadekvat vård 

och sekretessproblem. Positiva: 

kategoriserades som jämlik behandling, 

extra uppmärksamhet, känna sig 

uppskattad som patient, socialt stöd och 

att försäkring om att sekretess hölls. 

Zukoski, A. P., & 

Thorburn, S. 

Experiences of 

Stigma and 

Discrimination 

among Adults 

2009, USA, AIDS 

patient care and STDs. 

Att utforska upplevelsen av att 

leva med HIV på landsbygden 

med låg prevalens av HIV; med 

fokus på upplevelser relaterade 

Metod: kvalitativ. 

Urval: 16 stycken (män = 9, 

kvinnor = 7). 

Datainsamling: Strukturerade 

14 av deltagarna hade upplevt 

stigmatisering pga. sin sjukdom. Bland 

annat diskriminerande och orättvis 

behandling inom vården. De uppgav även 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Living with HIV in a 

Low HIV-

Prevalence Context: 

A Qualitative 

Analysis. 

till stigma och diskriminering. djupintervjuer med mest öppna 

frågor.  

Analys: Ljudinspelade 

intervjuer transkriberades, 

kodades och jämfördes som 

sedan resulterade i olika 

teman. 

känslan av att vårdgivare var rädda för 

dem och nekat dem vård. 

2 stycken deltagare hade inte upplevt 

någon stigmatisering över huvud taget. 

 

 


