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Sammanfattning 

Bakgrund: HIV är ett retrovirus som påverkar och försämrar immunförsvaret. HIV utvecklas 

till AIDS om antiretrovirala (ARV) läkemedel ej används. I Sverige finns det idag bra 

tillgänglighet av ARV läkemedel, diagnostik och behandling för HIV, till skillnad från många 

utvecklingsländer, då dessa individer varken har goda tillgångar av behandling eller kunskap 

om smittspridning. Sjukvårdspersonal har otillräcklig kunskap om hur ett gott bemötande 

erfarits av HIV-positiva personer, förebyggande om smittspridning och utbildning för att 

bedriva en säker vård. 

Syfte: Att beskriva HIV-positiva personers erfarenheter och åsikter kring 

sjukvårdspersonalens bemötande och att beskriva undersökningsgruppen i de valda artiklarna. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Tolv vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ 

ansats användes. 

Huvudresultat: De positiva erfarenheterna och åsikterna var att deltagarna kände ett gott stöd 

av sjukvårdspersonalen. De upplevde att de var lika behandlade som andra personer och 

deltagarnas åsikter var att sjukvårdspersonalens bemötande upplevdes som positivt inställt, 

sympatiskt och kärleksfullt. Negativa erfarenheter och åsikter som framkom, var ett 

otillräckligt stöd, diskriminerande och stigmatiserande bemötande samt att 

sjukvårdspersonalen kunde avslöja konfidentiella uppgifter gällande deras HIV-status. 

Slutsats: Deltagarnas erfarenheter och åsikter kan vara en användbar kunskap för 

sjukvårdspersonal, öka deras kompetens och förståelse och därmed bidra till ett förbättrat 

bemötande och omvårdnad. 

 

 

 

 

Nyckelord: HIV-positiva personer, bemötande, erfarenheter och åsikter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: HIV is a retrovirus that affects and degrades the immune system. HIV develops 

into AIDS if antiretoviral (ARV) drugs are not used. In Sweden, there is currently good 

availability of ARV drugs, diagnostics and treatment for HIV, unlike many developing 

countries, as these individuals do not have any good assets of treatment or knowledge of 

infection spread. Healthcare professionals have insufficient knowledge of how a good 

treatment is experienced by HIV-positive people, prevention of infection and education, in 

order to provide safe care. 

Aim: To describe the experiences and opinions of HIV positive people regarding the 

treatment of healthcare professionals and to describe the study group in the chosen articles. 

Method: A descriptive literature study. Twelve scientific articles of qualitative and 

quantitative approach were used. 

Key findings: The positive experiences and opinions were that the participants felt a good 

support from the healthcare professionals. They perceived that they were equally treated and 

the participants' opinions were that the treatment of the healthcare professionals was 

experienced as positive, sympathetic and loving. Negative experiences and opinions that 

emerged were insufficient support, discriminatory and stigmatizing treatment, and that the 

healthcare professionals could disclose confidential information regarding their HIV status. 

Conclusions: Their experiences and opinions can be useful knowledge for healthcare 

professionals, increase their skills and understanding - contributing to improved treatment and 

care. 
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1. Introduktion 

1.1  Epidemiologi och etiologi 

Folkhälsomyndigheten (2017) uppskattar att det idag lever 37 miljoner människor 

med Human Immunodeficiency Virus (HIV) på jorden. Ungefär 35 miljoner 

människor har avlidit i den utvecklade formen av HIV som kallas för Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sedan mätningarna påbörjades år 1959. 

 

Gisslén (2014) beskriver att första kända gången HIV kom i kontakt med människan, 

var 1959 i Kongo, då en man uppsökt sjukvård efter symptom av svår hosta och feber. 

Hypotesen kring ursprung och vidare smittspridning var att människor i början av 

1900-talet, blivit smittade efter kontakt med apor i samband med slaktande efter 

apjakt. HIV kan delas in i två virustyper, typ 1 och typ 2, där skillnaden är att typ 1 är 

en mer allvarlig variant av viruset, eftersom typ 1 är mer smittsamt och har ett mer 

aggressivt sjukdomsförlopp, till skillnad från typ 2 som inte är lika patogent som typ 

1. Båda typerna har sitt ursprung från apor - typ 1 härrör från en schimpansart och typ 

2 från ullapor i västra ekvatorialafrika.  

 

Mer än 60 procent av alla HIV-smittade fall i världen, finns i Afrika. Störst 

koncentration är det söder om Sahara där ungefär 70 procent av världens HIV fall 

förekommer. I länder som Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Mozambique och i 

Tanzania bär många ungdomar på HIV. Idag sprids sjukdomen även på grund av ökad 

mobilitet vilket även påverkar både Europa och Sverige. Den globala behandlingen av 

HIV skiljer sig åt. I Sverige är behandlingen effektiv och sänker virusnivån samt 

minimerar smittbarheten. De resterande smittbärande personerna i världen får i 

genomsnitt endast 37 procent en adekvat behandlingshjälp. Eftersom invandringen till 

Sverige ökar, stiger även antal fall av HIV-smittade inom landet med uppskattningsvis 

450 fall per år, där det i nuläget är rapporterat med omkring 7000 fall totalt i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

AIDS var den mest förekomna dödsorsaken i slutet av 90-talet och kan idag relateras 

till ovetskap om viruset och otillräcklig användning av ARV läkemedel, som idag 

används som bromsmedicin för utveckling av HIV. Utan bromsmedicinerna försvagas 

immunförsvaret kraftigt i samband med att viruset förökar sig. 1986 gjorde World 

Health Organisation (WHO) en mätning över HIV-förekomsten. WHO fick då vetskap 
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om att HIV var mer än en epidemi och var inte långt från att bli en pandemi och insåg 

att det var högst aktuellt att börja arbeta preventivt för att förhindra ytterligare HIV-

smitta (Gisslén, 2014).  

 

Idag är det övervägande människor i utvecklingsländer som får en HIV diagnos 

(Ericson & Ericson, 2012). Veres (2016) beskriver att utvecklingsländer definieras 

som de fattigare länderna i syd på världskartan, men enligt Nicolai (2016) görs 

välfärdsframsteg i Afrika söder om Sahara i samma utsträckning som i andra 

utvecklingsländer, vilka bland annat är länder såsom Kongo, Zimbabwe, Burundi och 

Liberia enligt FN:s fackorgan, Internationella valutafonden (IMF, 2014). Både 

privatpersoner och sjukvårdspersonal har bristfällig utbildningsnivå – en otillräcklig 

kunskap om infektionsskydd och avsaknad av en god hälso- och sjukvård är 

bidragande faktorer till fortsatt smittspridning. Detta kan förklara varför cirka 90 

procent av den representerade smittan äger rum i utvecklingsländer (Ericson & 

Ericson, 2012; CDC, 2014).  

 

1.2  Smittvägar och sjukdomsförlopp 

HIV smittar via kroppsvätskor, vid exempelvis vaginalt-, oralt- och analsamlag, 

sprutor som använts av någon med HIV, bröstmjölk vid amning, blod, men även vid 

graviditetens sista veckor eller vid förlossningen, då barnet blir smittat av modern 

(Wahrén & Wahrén, 2007). Beroende på vart i världen individen lever, varierar 

tillgång och kvalitéten av behandlingshjälp som i sig ligger som grund för hur 

sjukdomsförloppet kommer att se ut. Det är svårare att få en behandling söder om 

Sahara jämfört med exempelvis Sverige. Det är flera faktorer som spelar in vilka som 

drabbas hårdast av HIV. De fattigaste utvecklingsländerna är mer utsatta jämfört med 

de industrialiserade länder som finns - bristande kunskap om HIV och AIDS på grund 

av låg utbildningsnivå, dålig tillgång av preventivmedel (kondomer), flickor och 

kvinnor är extra utsatta eftersom de biologiskt sätt smittas lättare än det manliga könet 

men också på grund av män generellt sätt, har mer makt än kvinnor och att kvinnor 

oftare utsätts för sexuella övergrepp än vad män gör. Otillräcklig tillgång på medicin 

och sjukvård i kombination med dålig hygien och undernäring och exempelvis 

naturkatastrofer är några fler faktorer som resulterar i en skillnad av HIV-

utbredningen, sjukvårdskvaliteten och tillgång på behandling, mellan olika länder i 

världen (Folkhälsomyndigheten, 2017 & UNICEF, 2017).  
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Vidare beskriver Wahrén och Wahrén (2007) att HIV är en speciell typ av virus 

eftersom det angriper immunförsvarets vita blodkroppar. Eftersom de vita 

blodkropparna skyddar kroppen från både bakterier och virus, blir deras totala 

förmåga att fungera som ett bra immunförsvar försämrat, när HIV övertar den som sin 

värdcell, för att livnära och föröka sig. Tiden det tar för ordentligt insjuknande, 

varierar från person till person. Några veckor efter smittillfället, är de vanligaste 

symptomen likt influensasymptom: trötthet, feber, ont i halsen, diarré, värk i muskler 

och huvud, ömma lymfkörtlar och ibland oregelbundna utslag på kroppen. Utan 

behandling med ARV läkemedel tar det flera år, i snitt tio år, innan HIV övergår i 

AIDS. Först då är immunförsvaret i så dåligt skick, att det är vanligt att insjukna i 

andra sjukdomar väldigt lätt. Svår lunginflammation (Pneumocystis), hudcancer 

(Kaposis sarkom) och svampinfektioner i både luftvägar och matstrupe, är vanliga 

problem som kan drabba dessa individer. Rozsheng (2013) beskriver att insjuknande i 

bakteriella infektioner eller virus ovanpå AIDS-tillståndet, kan vara förödande och 

livshotande eftersom immunförsvaret brutits ner och inte längre skyddar kroppen mot 

virus eller bakterier. 

 

1.3  Diagnostisering och behandlingsmetoder 

Som svenska medborgare är HIV och AIDS anmälningspliktigt om en individ är 

smittad enligt smittskyddslagen (2004:168) och vid osäkerhet om smitta ägt rum eller 

inte, är det bra att testa sig på närmsta sjukvårdsmottagning - visar testet positivt (kan 

utföras tidigast två veckor efter smittillfället), är det en synlig höjning av 

antikropparna i blod, saliv och urin (Wahrén & Wahrén, 2007). Folkhälsomyndigheten 

(2017) tillägger att molekylärbiologiska undersökningsmetoder också används för att 

bevisa virusets existens och arvsmassa. Landgren, Kamali-Moghaddam och Nilsson 

(2006) beskriver att med hjälp av dessa undersökningsmetoder som är kraftfulla 

molekylära verktyg, ges möjligheten att förklara sjukdomsmekanismer och dessutom 

förtidiga både diagnostik samt rätt behandling hos varje patients sjukdomsförlopp. 

Madehall, Möller och Sjögren (2014) beskriver att för att förhindra en spridning av 

smittsam infektion, är det viktigt att en god skyddsutrustning används i samband med 

direktkontakt med kroppsvätskor och blod. Tillgång och kvalitét på diagnostisering 

och behandlingsmetoder varierar världen över och när man jämför Sverige och 

utvecklingsländer, är det idag en markant skillnad på preventioneffektiviteten av HIV-
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smitta. Även fast det finns ARV läkemedel som bromsmedicin, dör många i AIDS i 

utvecklingsländerna, även fast priserna på ARV läkemedel blir lägre och lägre, medan 

Sveriges HIV-smittade personer ofta lever ett fullgott liv med hjälp av välinställd 

medicinering, där dessa individer har nära noll virusnivå i kroppen och därmed inte 

smittar (Folkhälsomyndigheten, 2017; Wahrén & Wahrén, 2007 & Läkare utan 

gränser, 2017).  

 

Det finns inget botemedel för HIV och AIDS idag. Ericson och Ericson (2012) 

förklarar att detta beror på att HIV är ett komplext virus, som gömmer sitt RNA inuti 

T-cellerna, för att sedan göra en omvänt transkriptas med hjälp av ett enzym de bär 

med sig. Detta leder till att deras RNA omvandlas till en DNA-kopia av viruset och 

blir en del av T-cellens DNA. Eftersom immunförsvaret består av T-celler, fortsätter 

det nybildas T-celler, trots att de är beblandade med DNA-kopian av viruset, som i sig 

förklarar att viruset sprids och att HIV och AIDS är ett livslångt sjukdomstillstånd. 

 

Däremot så finns det bromsmediciner; ARV läkemedel som förlänger livet, gör 

sjukdomssymptom färre och får individen att må bättre. Det finns flera varianter av 

ARV läkemedel och ofta används dessa parallellt med varandra. Anledningen till detta 

är för att minimera risken att DNA-kopior av viruset ska lyckas mutera sig för att bli 

resistent mot något specifikt ARV läkemedel. Bromsmedicinerna påverkar enzymet 

och därmed omvänt transkriptas, vilket förhindrar på så sätt virusets fortplantning 

(Wahrén & Wahrén, 2007).   

 

1.4  Patient- och närståendeperspektiv 

Lundberg, Doan, Dinh, Oach och Le (2016) beskriver att HIV-positiva uttryckt sig 

blivit deprimerade på grund av deras sjukdomsbild och att stressen är påtaglig i 

vardagen - då bland annat medicineringen är ett måste för att bromsa utvecklingen av 

sjukdomen och förhindra en förtida död. Närstående visade att de upplevde en stark 

oroskänsla och att ilska och rädsla var återkommande känslor likväl hos HIV-positiva. 

Hos denna patientgrupp är rädslan stor att smitta närstående samtidigt som närstående 

är rädda för att också bli smittade av de redan smittade personerna, men att 

anledningen till detta ofta beror på bristande kunskaper om viruset (Newman, Persson, 

Miller & Cama, 2014; Nachega, Morroni, Zuniga, Sherer, Beyrer, Solomon, Schechter 

& Rockstroh, 2012). Ha, Liu, Li, Nield och Lu (2012) beskriver att många HIV-
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positiva personer kan bli kategoriserade i en grupp av farliga individer med smitta. Att 

det är skrämmande för friska människor att vistas med dessa individer och att 

samhällets bristande kunskap och negativa attityder gentemot denna patientgrupp 

ligger som grund för både fördomar och en svårhanterlig vardag för de redan HIV-

smittade individerna. Rädslan för utstötthet och isolation hos familj, vänner och i 

samhället är en vanlig orsak till att denna patientgrupp väljer att inte dela med sig av 

sitt sjukdomstillstånd, beskriver Rydström, Ygge, Tingsberg, Navér och Eriksson 

(2013). 

 

Att undangömma sin hivdiagnos inför sociala bekantskaper framkom som ett stort 

behov hos personer med hiv. Oron var stor för hur personer i den omgivande miljön 

skulle komma att bemöta de i vetskap om att de är hivpositiva (Aransiola, Imoyera 

Olowookere och Zarowsky, 2014). 

 

Rispel, Metcalf, Moody, Cloete och Caswell (2012) beskriver ett par, där den ena är 

HIV-positiv. Den friska individen visade rädsla över att berätta för familj att dennes 

partner var HIV-positiv, men tog sig till mod och berättade för de ovetande 

personerna. Paret upplevde att avslöjandet resulterade i enorm lättnad, eftersom de i 

efterhand blev bemötta på ett förstående sätt och fick ett gott stöd. 

 

1.5 Sjukvårdspersonal- och studentperspektiv 

Enligt Shah, Heylen, Srinivasan, Perumpil och Ekstrand (2014) hade 87 av 91 

sjuksköterskestudenter valt särskilda åtgärder alternativt att inte ta blodprov på 

personer med HIV. När de behandlade dessa personer indikerade 

sjuksköterskestudenterna rädsla för att själva smittas av sjukdomen. Durkan Tenggren 

(2014) påpekar att det är viktigt att enskilda individer ser personen bakom sjukdomen, 

att resurser, hinder och förutsättningar bör utföras efter de egenskaper varje individ 

har. 

 

Sjukvårdspersonalen hade märkt att de personer som gjorde antaganden och hade 

förutfattade meningar om HIV-positiva personer ofta var mer konservativa och hade 

ett mindre öppet sinne för dem (Wagner, McShane, Hart & Margolese, 2016). Fossum 

(2013) tillägger att en god värdegrund är betydande inom sjukvården i samma 

utsträckning som det är att sjukvårdspersonalen förstår personen som söker vård - 
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dessa faktorer tillsammans, ligger som en grund för hur vården kommer bedrivas och 

fungera i praktiken. 

 

1.6 Centrala begrepp – Hälsa med HIV 

De fyra bärande begreppen innefattar människa, hälsa, miljö och omvårdnad och har 

starka band sinsemellan varandra. Människa och hälsa är två viktiga begrepp, men 

likväl är miljö och omvårdnad väsentlig för att uppnå en god omvårdnadsstandard. 

Människan innefattar både patient, närstående och sjukvårdspersonal, eftersom det är 

ett kontinuerligt och ömsesidigt beroendeförhållande mellan de olika parterna. Hälsa 

sammanfattas som en känsla av sammanhang med relationer som har betydelse och ett 

balanserat inre. Hälsa beträffar hela människan (Willman 2009). Hälsa som begrepp är 

centralt i denna studie, då personer med HIV löper större risk för försämrad hälsa än 

personer utan sjukdom. Det är angeläget för personer med HIV att uppehålla ett gott 

hälsotillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2017). Miljö anses som en väsentlig byggsten 

för välmående och tillfrisknande och att miljön bör utformas efter den vårdades behov 

för att främja patientens hälsoprocesser (Edwardsson & Wijk, 2009). Jakobsson och 

Lutzen (2009) definierar omvårdnad som att se till den enskilda människan samt att 

nyttja dess egna kunskaper och karaktärsdrag. På detta sätt förbinds omvårdnad med 

den medicinska vården och omvårdnaden kan bedrivas där människan befinner sig. 

 

1.7 Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee (1971) och hennes Human-to-Human teori lyfter fram mening, 

lidande, hopp, omvårdnad, egenvård, kommunikation, bemötande och självinsikt som 

stora viktiga begrepp. Miljön patienten blir behandlad i kan upplevas främmande och 

skrämmande då alla individer upplever omvärlden på differentiella sätt. Familj och 

närstående är ofta också påverkade av den situation den aktuella patienten befinner sig 

i. Sjukvårdspersonalens roll, förmågor och bemötande är därför otroligt avgörande för 

att kunna handskas med de hinder som kan uppkomma. Att gå in i rollen som 

sjukvårdare med ett öppet sinne ligger som en grund för att bedriva en uppskattad, god 

och säker vård, trots att det ibland kan vara svårt att hålla känslor och medlidande 

utanför sina arbetsuppgifter. Travelbee (1971) lägger stor vikt vid att sjukvårdarens 

relation med patienten är grundläggande för att sprida en känsla av tillit samt att en 

trygg relation och upplevelsen av ett gott omhändertagande i vården är en process som 

tar tid. Enligt Chandramohan och Bhagwan (2016) är Human-to-Human teorin högst 
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aktuell där en stark relation mellan sjukvårdare och patient lyfts fram som viktig - 90 

procent av deltagarna i studien anser att sjukvårdarens närvaro och förståelse för den 

enskilda individen är en signifikant byggsten för att uppnå tillit och trygghet. 

 

1.8 Problemformulering 

Sjukvårdspersonal har otillräckliga kunskaper i området om hur bemötande erfars av 

HIV-positiva personer i sjukvården, förebyggandet av smittspridning men även hur 

utbildning av HIV bör hanteras och förmedlas för att bedriva en säker vård. Flertalet 

av de människor som blir diagnostiserade som HIV-positiva får räkna med 

livsstilsförändringar i sin kamp mot sjukdomen. Det finns forskning tillgänglig kring 

hur patienter upplever sin tillvaro i vården som HIV-positiv och författarna till 

föreliggande litteraturstudie sammanställer därför deras erfarenheter och åsikter kring 

sjukvårdspersonalens bemötande. Vikten av att sammanställa denna patientgrupps 

åsikter och erfarenheter kring vårdbemötande, ligger som grund för att 

sjukvårdspersonal kan få det svart på vitt hur denna patientgrupp upplever bemötandet 

och därefter kunna anpassa sin framtida bemötanderoll för att optimera kontakten. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva HIV-positiva personers erfarenheter och 

åsikter kring sjukvårdspersonalens bemötande, samt beskriva undersökningsgruppen i 

de valda artiklarna. 

 

1.10 Frågeställningar 

1. Vilka är erfarenheterna och åsikterna kring sjukvårdspersonalens bemötande 

hos personer som är HIV-positiva? 

2. Hur ser undersökningsgruppen ut från de valda artiklarna? 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 | Sida 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie genomfördes med en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Med avsikt att finna syftesöverensstämmande artiklar med vetenskaplig grund, 

genomförde författarna en bred sökning i databaserna Pubmed och Cinahl. Sökningen 

bestod av MeSH Major Topic termer, Cinahl Headings (Major Concept) och 

kompletterande fritextsökningar. Komplettering av fritextord gjordes eftersom det 

resulterade i fler användbara artiklar. Följaktligen kombinerades alla sökord med den 

boolenska söktermern AND som användes för att begränsa sökningarna (Polit & 

Beck, 2012). Cinahl och PubMed var de två databaser som användes för att resultera i 

en bred sökning inom området omvårdnad då omvårdnadsforskning är centralt hos 

respektive ovan nämnda databaser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 & 

Polit & Beck, 2012). Därför var Cinahl och PubMed de valda databaserna att söka 

vetenskapliga artiklar i till denna litteraturstudie. Begränsningarna för båda 

databaserna var att artiklarna fick som tidigast vara publicerade år 2012, skrivna på 

engelska, tillgängliga via Högskolan i Gävle och peer reviewed (endast Cinahl).  

 

2.3 Sökord 

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar valdes nedanstående sökord. Totalt 

användes sju sökord i fritext (Pubmed) och två sökord i fritext (Cinahl), fem ”MeSH 

Major Topic” och två ”Cinahl Headings” (Major Concept).  

 

● Dessa sökord användes som ”fri text” i nedanstående databaser. 

PubMed: Experiences, Hiv, Hiv disease, Hiv positive, Patient outcomes, People 

living with Hiv, Relationships and communication. 

Cinahl: Perceptions, Hiv positive. 

 

● Dessa sökord användes som ”MeSH Major Topic” i PubMed eller som ”Cinahl 

Headings” (Major Concept) i Cinahl. 

PubMed: Attitude of health personnel, Health services/utilization, Hiv infections, 

Hiv infections/psychology, Professional-patient relations.  

Cinahl: HIV-infected patients, Quality of Health care.  
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Anledningen till att litteraturstudiens författare gjorde fritextsökningar i kombination 

med ”MeSH Major Topic” i PubMed respektive ”Cinahl Headings” (Major Concept) i 

Cinahl, var för att hitta lämpliga artiklar med relevant innehåll som svarade på syfte 

och frågeställningar, Vilket presenteras nedan i tabell 1. Artikelsökningen utfördes 

28/08/2017-12/09/2017. 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Som inklusionskriterier krävdes det att artiklarna svarade på studiens syfte och 

frågeställningar samt var skrivna utifrån patientperspektiv. Enligt Polit och Beck 

(2012) bör urvalskriterium väljas i syfte att avgränsa litteraturstudiens sökning av 

vetenskapliga artiklar.  

Exklusionskriterier 

De artiklar som exkluderades var andra litteraturstudier och artiklar som frångick den 

vetenskapliga artikel-modellen IMRAD. Se tabell 2. 

 

2.5 Urvalsprocess 

Författarna valde ut artiklar som kunde ge svar på litteraturstudiens syfte enligt 

sammanställning (tabell 1 & tabell 2) av sökningen nedan med begränsade och 

relevanta sökord. 550 titlar granskades överskådligt för att få en uppfattning om 

artiklarnas innehåll. Ett bortfall på 400 artiklar grundades i att titlarna tydde på att de 

inte skulle komma att vara relevanta och stämma överens med litteraturstudiens syfte. 

150 artiklar återstod och valdes vidare för läsning av abstract, eftersom författarna 

tolkade att titlarna skulle ha potential att svara på litteraturstudiens syfte. En 

helhetsbild av innehållet i respektive artikel gavs till författarna efter läsning av varje 

enskilt abstract. Utifrån de 150 abstract, valdes 23 möjliga artiklar eftersom abstract 

stämde överens med litteraturstudiens syfte. Dessa 23 artiklar granskades noggrant 

från början till slut för att se till att de svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar i resultatet. 127 studier exkluderades eftersom de var enbart skrivna 

utifrån ett sjukvårdspersonalsperspektiv. Slutligen valdes 12 artiklar baserat på att de 

svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning. Bortfallet på de 11 artiklarna 

grundades i att de inte följde IMRAD-modellen och att de inte var empiriska studier. 
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Tabell 1. Urvalsprocess 

Databas Söktermer Träffar Möjliga Valda 

PubMed  (Hiv positive[MeSH Major Topic]) AND experiences. 41 3 2 

PubMed 
 (((Hiv infections[MeSH Major Topic]) AND People 
living with hiv) AND Hiv positive) AND Experiences. 

141 5 3 

PubMed 
 (Hiv infections/psychology[MeSH Major Topic]) AND 
Patient outcomes. 

138 2 1 

PubMed 

 ((Attitude of health personnel[MeSH Major Topic]) 
AND Professional-patient relations[MeSH Major 
Topic]) AND Hiv.  

10 1 1 

PubMed 
 (HIV Infections/psychology[MeSH Major Topic]) AND 
Health Services/utilization[MeSH Major Topic]. 

33 4 2 

PubMed 
 (Hiv disease) AND (Relationships and 
communication). 

143 4 1 

Cinahl 
 (MM “HIV-Infected Patients”) AND Hiv positive AND 
Perceptions 

35 3 1 

Cinahl 
 (MM "HIV-Infected Patients") AND (MM "Quality of 
Health Care") 

9 1 1 

  TOTALT: 550 23 12 

 

Tabell 2. Begränsningar i urvalsprocessen 

PubMed Cinahl 

5 år gamla 2012-2017 

Tillgänglig via Högskolan i Gävle Tillgänglig via Högskolan i Gävle 

Engelskt språk Engelskt språk 

  Peer reviewed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema 
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2.6 Dataanalys 

Vid dataanalyseringen kommer det insamlade materialet att bearbetas (Polit & Beck, 

2012). Författarna till föreliggande studie läste individuellt och gemensamt igenom de 

valda artiklarna för att analysera samt hitta svar på frågeställning ett och två. För att 

svara på studiens första frågeställning, analyserades och bedömdes artiklarna i syfte 

att hitta likheter respektive olikheter som delades in i olika områden. För att sedan 

presentera studiens resultat gjordes innehållet om till huvudämnen med tillhörande 

rubriker. Detta gjordes genom att författarna läste, granskade och till sist 

sammanfattade resultatet i de valda artiklarna. Baserat på likheter respektive skillnader 

som återfunnits i resultatet, skrev författarna ned resultatet in i de två huvudämnena, 

“positiva-” och “negativa erfarenheter och åsikter”.  Resultat som berörde samma 

ämnen lades ihop tillsammans i löpande text. Därefter kom författarna på passande 

rubriker till de olika ämnena. 

För att beskriva den andra frågeställningen, sammanställde författarna 

undersökningsgruppens sammansättning i de aktuella artiklarna gällande ålder, kön 

och land. De presenterades därefter i löpande text och tabell 3. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Plagiat och förfalskat resultat innebär att information från artiklar undanhålls, 

förändras samt manipuleras. Att välja bort data på grund av att den inte är fördelaktig 

för studiens resultat tillhör också förfalskning och plagiering. Det är av stor betydelse 

att förfalskning eller plagiering av resultat inte sker hos författarna (Polit & Beck, 

2012). Författarna granskade och tolkade de vetenskapliga artiklarna med ett objektivt 

förhållningssätt och de varken ändrade eller valde bort data i artiklarna. Krav om 

godkännande för att genomföra studien från det Forskningsetiska Rådet är inte aktuellt 

eftersom det är en litteraturstudie. 
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Positiva 
erfarenheter och 

åsikter

Stöd

Bemötande och 
handling

Negativa 
erfarenheter och 

åsikter

Avståndstagande 
sjukvårdspersonal, 

vårdvägran och 
otillräcklig vård

Otillräckligt stöd och 
överdrivna 

säkerthetsåtgärder

Diskriminering och 
stigmatisering

Brist på förtroende 
och undvikande 

kontakt med 
sjukvården

3. Resultat 

En resultatöverblick presenteras i form av över- och underrubriker i nedanstående 

figur 2. Därefter visas en sammanställning av de valda vetenskapliga artiklarna i tabell 

3 samt en sammanställning av artiklarnas respektive syfte och resultat i tabell 4. 

Slutligen beskrivs resultatens innebörd i löpande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatöverblick 

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar 

Författare 

År, land 

Titel Design & 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsm

etod 

Analysmetod 

Audet, 

McGowan, 

Wallston & 

Kipp. 2013, 

USA. 

Relationship 

between HIV 

Stigma and 

Self-Isolation 

among People 

Living with 

HIV in 

Tennessee 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 32 

Kön: Framgick 

ej 

Ålder: 18 och 

äldre. 

Bandinspelade 

intervjuer ca. 30-

90 min 

Innehållsanalys  
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Cannon-

Pointdexter. 

2013, USA. 

HIV stigma 

and 

discrimination 

in medical 

settings: 

Stories from 

african women 

in New 

Zealand 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Deskriptiv 

Deltagare: 17 

Kön: 9 kvinnor 

och 4 män (i 

den större 

studien) och 4 

kvinnor (i den 

mindre) 

Ålder: saknas 

Åter analysering 

av 

semistrukturerade 

intervjuer 

Återanalys 

Donnelly, 

Bailey, Jessani, 

Postnikoff, 

Kerston och 

Brondani,  

(2016) Kanada. 

Stigma 

Experiences in 

Marginalized 

People Living 

With HIV 

Seeking Health 

Services and 

Resources in 

Canada 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 33 

Kön: 36 % 

kvinnor och 64 

% män 

Ålder: 18-74 

Bandinspelade 

fokusgruppdiskuss

ioner och 

semi-strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Ion & Elston. 

2015, Kanada. 

Examining the 

Health Care 

Experiences of 

Women Living 

with Hiv and 

Perceived Hiv-

Related Stigma 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Deskriptiv 

Deltagare: 17 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 32-46 

Semi-

struktureradedjupi

ntervjuer ca.1 h. 

Innehållsanalys 

Karamouzian, 

Akbari, 

Haghdoost, 

Satayesh & 

Zolala. 

2015, Iran. 

”I am dead to 

them”: HIV- 

related stigma 

experienced by 

people living 

with HIV in 

Kerman, Iran 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Deskriptiv 

Deltagare: 25 

Kön: 19 män 

och 6 kvinnor 

Ålder: 18-60 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

  

Innehållsanalys 

Kelly, 

Alderdice, 

Lohan & 

Spence. 2013, 

UK. 

‘Every 

pregnant 

woman needs a 

midwife’—The 

experiences of 

HIV affected 

women in 

maternity care 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 10 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 25-45 

Transkriberade 

djup-intervjuer. 

  

Innehållsanalys 

Kennedy, 

Fonner, Baral, 

Fielding-

Miller, Adams, 

Dludlu, 

Sithole, Mnisi 

& Kerrigan. 

2013, USA. 

“They are 

human beings, 

they are 

Swazi”: 

intersecting 

stigmas and the 

positive health, 

dignity and 

prevention 

needs of HIV-

positive men 

who have sex 

with men in 

Swaziland 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 20 

Kön: Män 

Ålder: Saknas 

 

 

Djup-intervjuer 

vid två tillfällen 

per deltagare. 

Innehållsanalys 
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Laws, Rose, 

Bezreh, Beach, 

Taubin, 

Kogelman, 

Gethers & 

Wilson. 2012, 

USA. 

Treatment 

acceptance and 

adherence in 

HIV disease: 

patient identity 

and the 

perceived 

impact of 

physician–

patient 

communication 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Deskriptiv 

Deltagare: 82 

Kön: 40 % 

kvinnor 

Ålder: 20-60 

Intervju ca 90 

minuter. 

Innehållsanalys   

Magnus, 

Herwehe, 

Murtaza-

Rossini, Reine, 

Cuffie, Gruber 

& Kaiser. 

2013, USA. 

Linking and 

retaining HIV 

patients in 

care: the 

importance of 

provider 

attitudes and 

behaviours 

Ansats: 

Explorativ 

Kvantitativ 

Design: 

Deltagare: 479 

Kön: 53, 4% 

män 

Ålder: Saknas 

Anonyma 

 intervjuer 

Chi-quare-test 

Kruskal-Wallis, 

Goodness-of-Fit 

Okoror, 

BeLue, Zungo, 

Mohamed-

Adam & 

Airhihenbuwa. 

2014, Nigeria 

HIV Positive 

Women's 

Perceptions of 

Stigma in 

Health Care 

Settings in 

Western Cape, 

South Africa. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Deltagare: 51 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 18-47 

Bandinspelade 

djupintervjuer. 

Fokusgruppdiskus

sioner 

Innehållsanalys 

Stutterheim, 

Sicking, 

Brands, Baas, 

Roberts, van 

Brakel, 

Lechner, Kok 

& Bos. 2014, 

Nederländerna. 

Patient and 

Provider 

Perspectives on 

HIV and HIV-

Related Stigma 

in Dutch 

Health Care 

Settings. 

Ansats: 

Kvantitativ 

Design: 

Deskriptiv 

Deltagare: 262 

(i enkät) 

22 (i intervju) 

14 

sjukvårdsperson

al. (i intervju) 

Ålder: 27-66 

Enkät och 

bandinspelad 

intervju ca.1 h. 

Innehållanalys 

Thanh, Moland 

& Fylkesnes. 

Vietnam, 2012. 

Persisting 

stigma reduces 

the utilization 

of HIV-related 

care and 

support 

services in 

Vietnam. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Design: 

Explorativ 

Antal deltagare: 

45  

Kön: 33 män & 

12 kvinnor. 

Ålder: 18-46. 

Bandinspelade och 

transkriberade 

djupintervjuer med 

intervjuguider ca 

1,5 h samt 

fokusgrupper med 

topic guides. 

Innehållsanalys 
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Tabell 4. Sammanställning av syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Audet, 

McGowan, 

Wallston & 

Kipp. 

Att undersöka 

stigmatiserings-orsaken av 

HIV-positiva personer och 

hur det påverkar deras liv, 

självbild och beteende. 

HIV-positiva patienter upplevde att det förekom negativa 

attityder, rädsla och stigmatisering samt diskriminering 

från vårdpersonal och familj. 

Cannon-

Pointdexter. 

Att fördjupa sig i berättelsen 

från fyra HIV-positiva 

personer angående 

vårdupplevelser och 

diskriminering i sjukvården. 

Sjukvårdspersonal hade ett diskriminerande beteende 

gentemot HIV-positiva kvinnor samt att deras HIV-status  

åverkade deras liv negativt i vardagen, där även inkluderat 

deras arbetsliv, då deras HIV-diagnos blev känd för den 

drabbades arbetskollegor. 

Donnelly, 

Bailey, Jessani, 

Postnikoff, 

Kerston & 

Brondani. 

Att utforska: (a) hur stigma 

upplevdes av people living 

with HIV (PLWH) från 

marginaliserade samhällen, 

och (b) hinder och 

möjligheter för utnyttjande 

av resurser och tjänster av 

PLWH från aboriginal, 

latino/a, asiatisk,och 

afrikanska flykting 

gemenskaper i Greater 

Vancouver-Område. 

Erfarenheterna avslöjade fyra dominerande teman: början 

på stigmatisering, spänningar i samband med 

upplysningar, erfarenheter av service-sökande, och bortom 

hiv stigma och diskriminering. Personer som lever med 

hiv från aboriginska- och flykting-samhällen fortsätter att 

uppleva oproportionerliga nivåer av stigma och 

diskriminering. Rädsla är fortfarande ett främsta hinder 

som påverkar dessa gruppers förmågor och vilja att få 

tillgång till vård i olika inställningar. 

Ion & Elston. Att utforska upplevelsen av 

sjukvårds erfarenheter hos 

kvinnor som lever med HIV. 

Personerna kände sig stigmatiserade i ett tidigt skede vid 

kontakt med sjukvård och sjukvårdspersonalen, så som 

t.ex. vid diagnostiseringen av HIV, då de fick otillräcklig 

vård konsultation. Detta gjorde att personerna fick en 

slags uppfattning hur de skulle komma att bli behandlade 

p.g.a. att de hade HIV.  De kände stigmatiserande attityder 

från sjukvårdspersonalen i kliniker som ej specialiserade 

sig på HIV och det lade grund till komplikationer med att 

söka och ta kontakt med sjukvård i framtiden. Vid födseln 

av de HIV-positivas barn, upplevde mammorna att 

sjukvårdspersonalen var rädda för att bli smittade, detta 

ledde till att de HIV-positiva kvinnorna ej kände sig 

stöttade och istället var stigmatiserade. Detta upplevdes 

som motvillighet eller vägran att vårda dem. De HIV-

positiva mammorna föreslår att de ska kunna söka vård, 

utan att vara rädd för att bli diskriminerade och 

stigmatiserade i mötet med sjukvården. 

Karamouzian, 

Akbari, 

Haghdoost, 

Satayesh & 

Zolala. 

Att undersöka det mindre 

utforskade Hiv relaterade 

stigman för personer som 

lever med Hiv för att belysa 

den upplevda upplevelsen i 

Iran 

Det framkom att de Hiv-positiva personerna hade 

upplevelser av undvikande beteende hos 

sjukvårdspersonal och att vårdpersonal vägrat att vårda 

dem i samband av deras negativa syn på drog injektion, 

trofasthet och rädsla för att smittas av HIV. Alla i studien 

hade upplevt vårdvägran från sjukvårdspersonal. 

Kelly, 

Alderdice, 

Lohan & 

Spence. 

Att utforska upplevelser från 

HIV-positiva patienter 

angående mödravård, 

graviditet och relation till 

barnmorskor. 

HIV-positiva kvinnor upplever att stigmatisering är 

kopplat till deras HIV-diagnos inom sjukvården. Däremot 

upplevde dessa patienter att det fanns förståelse, god 

erfarenhet, kunskap och empati från den vård som erbjuds. 
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Kennedy, 

Fonner, Baral, 

Fielding-

Miller, Adams, 

Dludlu, 

Sithole, Mnisi 

& Kerrigan. 

Att undersöka den positiva 

hälsan, värdighet och 

förebyggande behov MSM 

som lever med Hiv i 

Swaiziland för att informera 

HIV förebyggande, vård och 

behandlings center om de 

populationen 

Stigma av olika slag och diskriminering relaterat till HIV 

samt sexuell identitet dominerade intervjuerna och i och 

med rädsla för att bli avslöjad valde personerna att inte 

avslöja eller selektivt avslöja sin HIV-status och sexuella 

status samt att de sökte vård i mindre utsträckning. Hiv 

relaterade stigma beskriv som en barriär vilket och 

generellt gav sjukvårdspersonal en dålig behandling som 

gjorde att de kände sig annorlunda än de andra 

patienterna, samt att sjukvårdspersonalen hade brist att 

bevara konfidentiella uppgifter för de Hiv positiva. 

Laws, Rose, 

Bezreh, Beach, 

Taubin, 

Kogelman, 

Gethers & 

Wilson. 

Att undersöka HIV-positiva 

patienters upplevelser av sin 

sjukdom samt följsamhet, 

behandling och relation till 

sjukvården. Dessutom 

relationens betydelse mellan 

patient och sjukvårdspersonal 

och dess påverkan på 

följsamheten av 

medicinering. 

Några enstaka patienter var missnöjda med relationen till 

sjukvårdspersonalen medan majoriteten av de HIV-

positiva upplever sig nöjda med relationen - "motivation" 

från sjukvårdspersonalen var en nyckelfaktor och ansågs 

som viktigt för att patienterna skulle ha en god följsamhet 

med sin medicinering. 

Magnus, 

Herwehe, 

Murtaza-

Rossini, Reine, 

Cuffie, Gruber 

& Kaiser. 

Att granska HIV-positiva 

personers uppfattningar om 

sjukvårdspersonal. 

De HIV-positiva personerna upplevde att 

sjukvårdspersonal varken ville lyssna eller vårda HIV-

patienter - sjukvårdspersonalen visade ett negativt 

förhållningssätt inom deras profession. Stigmatiseringen 

bland deltagarna var hög. 

Okoror, 

BeLue, Zungo, 

Mohamed-

Adam & 

Airhihenbuwa. 

Att utforska de kulturella 

sammanhangen av hiv-

positiva kvinnors 

uppfattningar och 

erfarenheter av hiv och 

stigma vid 

vårdinrättningarna. 

Sammanfattningsvis beskriver kvinnor både positiva och 

negativa erfarenheter som de hade inom hälso- och 

sjukvårds inställningarna, allt från deras förväntningar om 

vård när det gäller vårdgivarnas attribut, till vårdprotokoll 

och fysisk miljö inom vårdinrättningen. Positiva 

erfarenheter, såsom upplevd sympati och kärlek från 

vårdgivare, användning av samma färg mappar och 

delning av väntrum med andra patienter, verkar 

uppmuntra patientgruppen att söka vård. Å andra sidan, 

negativa erfarenheter som bristande oro för andra 

familjemedlemmar; vänta långa timmar för vård; 

användning av utsedda rum beroende på diagnos; och 

mottagande av behandling utan korrekt diagnos 

stigmatiserar patientgruppen ytterligare. 

Stutterheim, 

Sicking, 

Brands, Baas, 

Roberts, van 

Brakel, 

Lechner, Kok 

& Bos. 

Att undersöka människor 

med HIV och hälso 

sjukvårdspersonal perspektiv 

på deras interakt,on. 

Personer med HIV har upplevt interaktionerna med 

sjukvårdspersonal som negativa och obekväma i flera fall 

då de känt sig otrevligt behandlade och dömda av 

sjukvårdspersonalen. De har vägrats vård behandling och 

den har även visats fördröjd och bristande stöd från 

sjukvårdspersonalen. Flera har varit med om att deras 

konfidentiella uppgifter inte har upprätthållits av 

sjukvårdspersonal. Allt detta i samband med deras HIV 

status. Personerna har också upplevt positiva möten med 

sjukvårdspersonal då de känt sig lika behandlade, fått 

särskild uppmärksamhet och de gett ett bra socialt stöd. 
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Thanh, Moland 

& Fylkesnes. 

Att undersöka HIV-positiva 

personers uppfattningar av 

stöd, vård och erfarenheter 

från behandling i Vietnam. 

HIV-positiva personer drabbas av både diskriminering och 

stigmatisering inom vården och ute i samhället. De 

drabbade upplever sig isolerade i och med 

stigmatiseringen och vissa blev uppsagda från sitt arbete. 

För att hålla fast vid hoppet om en bättre tillvaro, är stödet 

från familj och vänner viktigt. 

  

3.1 Positiva erfarenheter och åsikter 

3.1.1 Stöd 

De HIV-positiva personerna hade erfarenheter av att sjukvårdspersonalen var 

stödjande och hjälpsamma i bemötandet (Okoror, BeLue, Zungo, Mohamed-Adam & 

Airhihenbuwa, 2014; Stutterheim, Sicking, Brands, Baas, Roberts, van Brakel, 

Lechner, Kok & Bos, 2014 & Laws, Rose, Bezreh, Beach, Taubin, Kogelman, Gethers 

& Wilson, 2012). Exempel på det är att sjukvårdspersonalen gav ut sina privata 

mobilnummer till deltagarna vid behov (Laws et al., 2012). Samt att de försäkrade 

deltagarna att deras konfidentiella uppgifter om HIV-status skulle bevaras under 

vårdtiden (Stutterheim et al., 2014). Det fanns också de deltagare som tyckte att det 

var mer hjälpande och underlättande att tala med andra HIV-diagnostiserade personer 

för att minska skam- och skuldkänslor över att ha blivit smittad av HIV, än att få stöd 

av sjukvårdspersonal under vårdtiden (Donnelly, Bailey, Jessani, Postnikoff, Kerston 

& Brondani, 2016). 

 

3.1.2 Bemötande och handling 

Studier av Kennedy, Fonner, Baral, Fielding-Miller, Adams, Dludlu, Sithole, Mnisi 

och Kerrigan (2013), Kelly, Alderdice, Lohan och Spence (2013), Okoror et al. 

(2014), Donnelly et al. (2016) och Stutterheim et al. (2014) visade att 

sjukvårdspersonalens agerande och bemötande var positiv gentemot de HIV-positiva. 

Kennedy et al. (2013) studie beskriver att deltagarna kunde känna sig trygg i sin roll 

som HIV-diagnostiserad, då de uppfattade och kände att vården var seriös och rättvis, 

när de tog hjälp vid specialistkliniker till skillnad från allmänna vårdplatser. Donnelly 

et al. (2016) studie understryker att deltagarna i studien också upplevde att de blev 

bemötta på ett gott sätt när de sökte vård vid specialistkliniker istället för vid ordinarie 

vårdmottagningar. Kelly et al. (2013) studie visade att deltagarna hade positiva åsikter 

kring att de tilldelades egna vårdrum med tanke på att sjukvårdspersonal var de enda 

som då var vetande om den HIV-positivas tillstånd, eftersom rummet var åtskilt från 

andra rum. I Okoror et al. (2014) studie visade resultatet att deltagarna tyckte att 
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sjukvårdspersonalen på verbala och icke verbala sätt överfört att de bryr sig om dem. 

Ord som positivt inställd, sympatisk och kärleksfull, beskrev deras åsikter av 

sjukvårdspersonalen som enligt de var bra och omhändertagande, även i de stunder de 

inte hade någon behandling att ge. Sjukvårdspersonalen upplevdes bland annat som 

stödjande på grund av att de frågade om deras familj och erbjöd HIV-test till deras 

barn. Stutterheim et al. (2014) studie beskrev att deltagarnas erfarenheter var att de 

blev lika behandlade som andra patienter. Åsikterna var också att deltagarna fick 

uppmärksamhet, vilket de såg som positivt och att de kände att de var respekterade 

och värdesatta av sjukvårdspersonalen. 

 

3.2 Negativa erfarenheter och åsikter 

3.2.1 Avståndstagande sjukvårdspersonal, vårdvägran och otillräcklig vård 

Sjukvårdspersonalen har visat stor rädsla att bli smittade enligt de intervjuade 

deltagarna. Studier av Thanh, Moland och Fylkesnes (2012) och Karamouzian et al. 

(2015) förklarade att deltagarna kände sig utfrysta på grund av sjukvårdspersonalen 

undvikande beteendemönster i vårdsammanhang. De ansåg att anledningen till detta 

låg i förutbestämda negativa uppfattningar om deltagarnas livsstil och tidigare liv av 

droger och prostitution och att de därför inte var pålitliga. I Magnus, Herwehe, 

Murtaza-Rossini, Reine, Cuffie, Gruber och Kaiser (2013) studie hade deltagarna 

erfarenheter av att sjukvårdspersonalen var obekväma i den vårdande situationen och 

undvek samt vägrade att behandla dem. Karamouizan et al. (2015) studie beskrev att 

deltagarna valt att inte dela med sig av sin HIV-status till sjukvårdspersonalen för att 

på så sätt få ett rättvis ideal vård och bemötande från sjukvårdspersonalen, i samma 

utsträckning som en människa utan HIV får. Karamouizan et al. (2015) studie gav ett 

exempel på en situation som beskrevs av en studiedeltagare - sjukvårdspersonalen höll 

en fysisk distans genom att inte röra vid deltagaren och bytte lakanen i sängen trots att 

deltagaren i fråga, knappt haft någon kontakt med sängen under vårdmötet. Enligt 

Karamouzian et al. (2015), Stutterheim et al. (2014) och Ion och Elston (2015) studier 

har deltagarna vägrats vård från sjukvårdspersonal samt haft erfarenheter av att 

sjukvårdspersonalen varit motvilliga att vårda dem på grund av deras HIV-status. 

Deltagarna ansåg att motvilligheten och vårdvägrandet berodde på 

sjukvårdspersonalens rädsla för att smittas av HIV (Karamouzian et al., 2015; 

Stutterheim et al., 2014 & Ion och Elston, 2015). I studier av Karamouzian et al. 

(2015) och Stutterheim et al. (2014) ansåg deltagarna att de hade erfarenheter och 
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åsikter om att de får otillräcklig och fördröjd vård av sjukvårdspersonalen i samband 

med vara HIV-positiv. 

 

3.2.2 Otillräckligt stöd och överdrivna säkerthetsåtgärder 

Enligt Stutterheim et al. (2014) studie hade deltagarna erfarenheter från 

sjukvårdspersonal som visat ett otillräckligt stöd gällande hantering av HIV-

diagnosen. Ion och Elston (2015) studie visade också att de råd och den konsultation 

som sjukvårdspersonalen gav deltagarna gällande HIV diagnosen var av mindre bra 

kvalité. I en studie av Donnelly et al. (2016) fann deltagarna att sjukvårdspersonalens 

empati till dem var bristande. Detta stödjs av Okoror et al. (2014) som beskrev att 

sjukvårdspersonalen visade tecken på ointresse för att deltagarnas vård och 

omhändertagande skulle vara god. Ett exempel var att sjukvårdspersonalen inte såg till 

att de hade mat när de var hungriga under vårdtiden. I Magnus et al. (2013) studie 

hade de deltagare som tog en paus från behandlingen, varit med om negativa 

erfarenheter med sjukvårdspersonalen då de inte lyssnat och inte förklarat allt, vilket 

lett att behandlingen varit både svår och upplevts som en utmaning. I Cannon-

Pointdexter (2013) och Karamouzian et al. (2015) studier beskrevs att HIV-positiva 

personers erfarenheter av sjukvårdspersonalens vårdbeteenden. I studierna tar 

sjukvårdspersonalen till säkerhetsrutiner som av deltagarna beskrivits som överdrivna 

och onödiga försiktighetsåtgärder i vårdandet. 

 

3.2.3 Diskriminering och stigmatisering 

I studier av Kelly et al. (2013), Thanh, Moland och Fylkesnes (2012) och Stutterheim 

et al. (2014) beskrevs att deltagarna ofta erfarit vårdsammanhang inom sjukvården på 

både negativa och obekväma sätt. De dåliga erfarenheterna inom sjukvården hade 

innefattat att sjukvårdspersonalen haft en negativ attityd och diskriminerande beteende 

vid mötet av deltagarna. Diskrimineringen blev påtaglig när sjukvårdspersonalen fick 

vetskap om patientens HIV-status och att de kände sig otrevligt behandlade och 

beskyllda av sjukvårdspersonalen på grund av deras HIV-status. I Magnus et al. 

(2013) studie, beskrev deltagarna hög stigmatisering. I Donnelly et al. (2016), Ion och 

Elston (2015) och Karamouizan et al. (2015) studier ansågs det att deltagarna i redan 

ett tidigt stadie kände sig stigmatiserade vid kontakt med sjukvården och att 

sjukvårdspersonalens attityd och bemötande varierade beroende på om interaktionen 

ägde rum vid en vårdmottagning eller på en specialiserande HIV-klinik. Vid 
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vårdmottagningar upplevde majoriteten av deltagarna att de blivit nedvärderade och 

klandrade av sjukvårdspersonal för att de var HIV-positiva. Detta utgjorde en framtida 

grund för komplikationer i samband med interaktioner med sjukvården för de. I 

Audet, McGowan, Wallston och Kipp (2013) studie sammanfattade deltagarnas 

beskrivning av det bemötande som sjukvårdspersonalen bjudit på med två ord – 

kränkta och bortprioriterade. Deltagarna i Kelly et al. (2013) och Cannon-Pointdexter 

(2013) studier ansåg att sjukvårdspersonalen är obekväma i situationen vid 

bemötandet. Kelly et al. (2013) studie tillade att detta kunde påverka deltagarnas 

självkänsla negativt. Gravida kvinnor med HIV var även oroliga att någonting skulle 

gå fel på grund av sjukvårdspersonalens obekväma bemötande, vilket gjorde att de 

tvivlade på sjukvårdspersonalens kunnighet inom området. 

 

3.2.4 Brist på förtroende och undvikande kontakt med sjukvården 

Deltagarnas åsikter visade att sjukvårdspersonalen handskats mindre varsamt med 

HIV-statusen och att deltagarnas konfidentiella uppgifter inte lyckats upprätthållits 

och bevarats under vårdandet av sjukvårdspersonalen (Stutterheim et al., 2014). I 

Thanh, Moland och Fylkesnes (2012) och Cannon-Pointdexter (2012) studier beskrevs 

hur deltagarna undvek att söka vård med anledning av att deras HIV-status skulle 

avslöjas till personer som inte ska ha den vetskapen. Thanh, Moland och Fylkesnes 

(2013) beskrev att detta skulle göra de mer sårbara än de tidigare var. Audet et al. 

(2013) studie ansåg att deltagarna också försökte undvika sjukvårdskontakt i största 

möjliga utsträckning för att ta avstånd till smutskastning från andra människor. 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

3.3.1 Kön 

Tre av de valda artiklarna hade endast kvinnor som deltagare i 

undersökningsgrupperna. Undersökningsgruppen i Okoror et al. (2014) studie bestod 

av 51 kvinnor. Ion och Elston (2015) studie bestod av 17 kvinnor. Kelly et al. (2013) 

studie bestod av 10 kvinnor. En studies undersökningsgrupp bestod endast av 20 

deltagande män (Kennedy et al., 2013). I Stutterheim et al. (2014) studie bestod också 

undersökningsgruppen av enbart 262 män, samt 22 personer varav kön ej 

framkommit, var majoriteten av dessa av manligt kön. Även i Audet et al. (2013) 

studie framkom ingen könsfördelning på de 32 deltagarna. I de resterande fem artiklar 

bestod deltagarna i undersökningsgruppen av både män och kvinnor. Donnelly et al. 
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(2016) studie hade 33 deltagare varav 36 procent var kvinnor och 64 procent var män. 

Cannon-Pointdexter (2013) studie bestod av 17 deltagare, varav 9 kvinnor och 4 män i 

den större studien, samt 4 kvinnor i den mindre. I Thanh, Moland och Fylkesnes 

(2012) studie bestod undersökningsgruppen av 45 deltagare, fördelat på 33 män och 

12 kvinnor. 479 deltagare deltog i Magnus et al. (2013) studie där 53,4 % var män. 

Laws et al. (2012) studie bestod av 82 deltagare med 40% kvinnor. I Karamouzian et 

al. (2015) studie var det 19 män och 6 kvinnor. Se tabell 3. 

 

3.3.2 Ålder 

I Thanh, Moland och Fylkesnes (2012) studie var deltagarna 18-46 år. I Ion och Elson 

(2015) studie var deltagarna 32 -74 år. I Laws et al. (2012) studie var deltagarna 20- 

60 år. I Donnelly et al. (2016) studie var deltagarna 18-74. I Stutterheim et al. (2014) 

studie var deltagarna 27-66 år. I Kelly et al. (2013) studie var deltagarna 25-45 år. I 

Karamouzian et al. (2015) studie var deltagarna 18–60 år. I Okoror et al. (2014) studie 

var deltagarna 18-47 år. Audet et al. (2013) studie var deltagarna 18 år och uppåt. I 

Cannon-Pointdexter (2013), Magnus et al. (2013) och Kennedy et al. (2013) studier 

uppgavs ingen ålder i artiklarna. Se tabell 3.  

 

3.3.3 Länder studierna utförts i  

Fem studier var skrivna i Amerika (Kennedy et al., 2013; Audet et al., 2013; Laws et 

al., 2012; Cannon-Pointdexter, 2013 & Magnus et al., 2013). Två studier var skrivna i 

Kanada (Donnelly et al., 2016 & Ion och Elston, 2015). En studie skrevs i Nigeria 

(Okoror et al., 2014). En studie skrevs i Vietnam (Thanh, Moland och Fylkesnes, 

2012). En studie skrevs i Nederländerna (Stutterheim et al., 2014). En studie skrevs i 

Iran (Karamouzian et al., 2015). En studie skrevs i England (Kelly et al., 2013). Se 

tabell 3.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

De HIV-positiva personerna upplevde att sjukvårdspersonalen gav ett gott bemötande 

och stöd - de var hjälpsamma, tillförlitliga och hanterade konfidentiella uppgifter på 

ett tryggt och säkert sätt utan avslöjande riskbeteenden. Flera deltagare påpekade att 

det ofta underlättade att tala med andra HIV-positiva patienter utöver samtal med 

sjukvårdspersonal, då dessa var fullt insatta i sina egna sjukdomstillstånd och var 

bättre lyssnare och hade en egen erfarenhet av sjukdomen. De HIV-positiva deltagarna 

hade en positiv helhetsbild av sjukvårdspersonalens bemötande, verbalt som icke-

verbalt och upplevde sig respekterade och värdesatta när de blev uppmärksammade. 

Flera deltagare påpekade att specialistkliniker använde sig av en mer rättvis och 

seriöst bedriven vård och bemötande, till skillnad från ordinarie vårdmottagningar.  

 

Deltagarna med HIV har haft erfarenhet av att de blivit stigmatiserade och 

diskriminerade i bemötandet av sjukvårdspersonalen. Detta yttrade sig genom att 

vårdpersonalen använt överdrivna säkerhetsåtgärder och varit avståndstagande i 

vårdsituationer med studiernas deltagare. Deltagarna hade erfarit att 

sjukvårdspersonalen vägrat att vårda dem. Bland deltagarna fanns även erfarenhet av 

att sjukvårdspersonal givit ett otillräckligt stöd till dem och att sjukvårdspersonalen 

avslöjat deras konfidentiella uppgifter om HIV-status. Vilket lett till att de inte ville 

avslöja sin diagnos till sjukvårdspersonalen. 

 

Samtliga artiklar redovisade deltagarnas kön och antal deltagande. Könen var 

blandade, med studier innehållande endast kvinnor och män samt mixade kön. 

Samtliga artiklar utom tre presenterade deltagarnas ålder. Åldern sträckte sig mellan 

18-74 år. Artiklarna var gjorda i fyra olika världsdelar.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Positiva erfarenheter och åsikter 

Okoror et al. (2014), Stutterheim et al. (2014) och Laws et al. (2012) beskrev att 

deltagarnas åsikter kring sjukvårdspersonalen bemötande var att de var hjälpsamma 

och stödjande. Laws et al. (2012) studie förklarade att deltagarnas 

kommunikationsbehov med sjukvårdspersonalen var god, då de kunde nå varandra via 

privata mobilnummer om det behövdes och Stutterheim et al. (2014) studie beskrev att 
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deltagarna kände trygghet i närhet med sjukvårdspersonalen, då de försäkrade 

deltagarna att deras uppgifter och HIV-status skulle förbli konfidentiella. Detta stärks 

av Travelbee (1971), som beskrev att kommunikationens kvalitét mellan patient och 

sjukvårdare är väsentlig för att optimera mötet med patienten och stärker därmed ovan 

nämnda resultatreferenser (Okoror et al. (2014); Stutterheim et al. (2014) & Laws et 

al. (2012)) men att också skapa goda förutsättningar för en fortsatt givande relation för 

båda parter. Att vara en hjälpande hand, motivera och vara patientens stöd (Okoror et 

al. (2014), Stutterheim et al. (2014) & Laws et al. (2012)) innebär enligt Travelbee 

(1971) vara ett tillfälle för att ge patienten en upplevelse av hopp om hälsa, trots sin 

sjukdom. Varje möte sinsemellan sjukvårdspersonal och patient bör ses som en stund 

av att ge och ta, där patientens verklighet lyfts utan försköningar och falska 

förhoppningar - detta stärks av studier av Yacob och Ncama (2016) och Hussain et al. 

(2013) vilka beskrev att när patienten har en förstående lyssnare till sjukvårdspersonal, 

där patienten får tala om sina åsikter och erfarenheter kring sjukdomen, ges då ett 

tillfälle för en ökad tillit och förtroende gentemot sjukvårdspersonalen. 

Litteraturstudiens författare lyfter därför att viljan att hjälpa patienten i fråga, agera 

empatiskt och inte döma patienten är av stor vikt, trots att en sjuksköterska i regel 

sitter på en större kunskapsbank kring sjukdomen rent teoretiskt än patienten. Men 

eftersom varje patient är en egen individ, är också erfarenheten kring att vara drabbad 

av sjukdomen ej skriven i sten. Därför anser författarna att sjukvårdspersonalen bör se 

varje individ som en egen berättelse och släppa alla förutfattade meningar, för att 

hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. 

Resultatreferenserna Kennedy et al. (2013), Kelly et al. (2013), Okoror et al. (2014), 

Donnelly et al. (2016) och Stutterheim et al. (2014) beskrev att deltagarna hade 

positiva erfarenheter och åsikter kring sjukvårdspersonalens bemötande och 

ageranden. Detta stärks av Travelbee (1971) som beskriver, att vara sjuksköterska 

medför mycket ansvar och Yakob och Ncama (2016) studie tillägger att det inledande 

bemötandet mellan sjukvårdare och patient bör vara individanpassat och respektfullt 

oavsett patientens bakgrund, för att på så sätt öppna dörrarna för en öppensinnad 

positiv inställning till den vård och bemötande som erbjuds på aktuell vårdmottagning.  

 

Resultatreferenserna Kelly et al. (2013) och Okoror et al. (2014) beskrev att HIV-

positiva erfarit det positivt att de tilldelats åtskilda vårdsalar och att 

sjukvårdspersonalen visat att de brytt sig om patienterna på både ickeverbala som 
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verbala sätt, då sjukvårdspersonalen varit sympatiska, omhändertagande och 

förstående. Stutterheim et al. (2014) studie beskrev också att deltagarna hade positiva 

åsikter kring att de blivit uppmärksammade och behandlad likvärdigt oavsett diagnos. 

Detta stärks av International Council of Nurses (ICN), Hallum-Montes et al. (2013), 

Yakob och Ncama (2016) och Joyce Travelbee’s (1971) Human to Human-teori, då 

lyhördhet, respektfullhet och professionell omvårdnad lyfts som viktiga faktorer hos 

alla ovanstående referenser, för att bedriva en säker vård med uppskattat bemötande. 

Författarna till denna litteraturstudie upplever att ett gott bemötande från 

sjukvårdspersonalen gentemot patienter som är HIV-positiva är avgörande för deras 

framtida val om fortsatt behandling och tillit till sjukvårdspersonal, eftersom stigma 

och fördomar är uttalade problem för HIV-positiva personer i både samhället och 

sjukvårdssammanhang än idag, som stärks av Fuster et al. (2013) studie.  

 

Kennedy et al. (2013) och Donnelly et al. (2016) studier beskrev att deltagarna kände 

sig trygga i sin roll som HIV-diagnostiserad, men att deras erfarenheter och åsikter 

kring bemötande var olika beroende på om de tog hjälp vid en vårdmottagning eller en 

specialistklinik för HIV-positiva personer. Deltagarna kände att de blev bemötta på ett 

rättvist och seriöst sätt av sjukvårdspersonalen vid specialistkliniker jämfört med 

ordinarie vårdmottagningar och att de därmed kände sig trygga i sällskap med 

specialiserad sjukvårdspersonal. Detta stärks av två studier (Hussain et al. (2013) & 

Yakob och Ncama (2016)), där HIV-positiva personer beskriver att sjukvårdspersonal 

måste ha förståelse och noggrann kunskap om HIV och AIDS för att sprida en känsla 

av säkert vårdarbete och vara en trygghet för patienterna under vårdmötet. Författarna 

till denna litteraturstudie anser att om sjukvårdspersonalen besitter en helhetstäckande 

kunskap om både HIV och AIDS, är det ett bra underlag för att i fortsättningen utbilda 

kollegor och uppnå en seriöst bedriven vård med vetenskaplig uppbackning. 

Författarna tillägger även att detta är viktigt för att minimera och eventuellt utesluta 

diskriminering och stigmatisering av HIV-positiva personer inom vården.  

 

4.2.2 Negativa erfarenheter och åsikter 

Enligt föreliggande studieresultat hade deltagare erfarit att sjukvårdspersonalen inte 

upprätthållit deras HIV-status (Sutterheim et al., 2014, Thanh, Moland & Fylkesnes 

2012 & Cannon-Pointdexter, 2013). Detta bekräftas av likheter som fanns beskrivna i 

Cannon Pointdexter, Henrickson, Fouché, Brown och Kay Scott (2013) studie, där 
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deltagarna också fått sin diagnos avslöjad av sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen 

var personer som deltagarna noga valt att dela med sig av sin HIV-diagnos och de 

hoppades att kunna lita på och ha tillit för. Att sjukvårdspersonal inte bevarar 

deltagarnas konfidentiella uppgifter är en motstridig handling i förhållande till kap. 1 

§1 av Offententlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) som föreskriver att 

sjukvårdspersonal inte ska avslöja patienters uppgifter för andra än patienten själv.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade ett otillräckligt stöd gällande 

sjukvårdspersonalens hantering av deltagarnas HIV-status (Stutterheim et al., 2014). 

Ion och Elston (2015) beskrev också att erfarenheten av sjukvårdspersonalens råd och 

konsultation angående HIV diagnosen var bristande. Empati från sjukvårdspersonalen 

upplevdes i mindre utsträckning (Donnelly et al., 2016). I resultatreferensen Okoror et 

al. (2014) beskrevs också ett bristande intresse för att ge god vård hos 

sjukvårdspersonalen. I relation till detta poängteras av Joyce Travelbee’s Human to 

Human teori, att relationen mellan vårdare och vårdmottagare är viktig för att känna 

tillit mellan de (Travelbee, 1971). Då denna goda relation och tillit är en komponent 

som visat sig verka saknas bland deltagarnas erfarenheter och åsikter av bemötande 

från sjukvårdspersonal, bekräftas det av författarna att Travelbee’s teori, fördelaktigt 

hade kunnat appliceras hos sjukvårdspersonalens bemötande. 

 

Enligt resultatet visade deltagarnas erfarenheter att sjukvårdspersonalen har visat stor 

rädsla att bli smittade (Thanh, Moland & Fylkesnes, 2012 & Karamouzian et al., 

2015). Detta kan ses som en grund för att deltagarna ofta avslöjade sin diagnos till 

sjukvårdspersonal i syfte för att skydda sjukvårdspersonalen som tog hand om de 

(Cannon-Poindexter et al., 2013).  Kap. 2 §1 och §2 av Smittskyddslagen (SFS 

2004:168) kan ses som en förklaring till att HIV regleras och att deltagare i stor mån 

försökte förhindra en spridning. Lagen föreskriver att en enskild person ska genom 

uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning 

av smittsamma sjukdomar. Personer som vet eller har anledning att misstänka att 

individen har en smittsam sjukdom är skyldig att utföra åtgärder för att förebygga 

smittrisken. 

 

Resultatet visade att flera deltagare ansåg att överdriva säkerhetsrutiner gjordes av 

sjukvårdspersonalen (Cannon-Pointdexter, 2013 & Karamouzian et al., 2015). Även 

avståndstaganden gjordes av sjukvårdspersonalen på grund av att deltagarna hade HIV 
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(Thanh, Moland & Fylkesnes 2012 & Karamouzian et al., 2015). Att 

sjukvårdspersonalen var obekväma och undvikande i vårdsituationer och vägrade att 

behandla dem var något som deltagarna hade erfarit i Magnus et al. (2013) studie. 

Karamouizan et al. (2015) beskrev att deltagarna valt att inte dela med sig av sin HIV-

status till sjukvårdspersonalen. Detta för att få en rättvis ideal vård och bemötande 

från sjukvårdspersonalen, i samma utsträckning som en frisk människa får. Till 

skillnad mot föreliggande studieresultat, har många deltagare varit tvungen att delge 

sin HIV-status i syfte att kunna erhålla vård (Cannon-Poindexter et al., 2013). Dock 

bekräftas detta som ett ogiltigt sätt att agera inom vården av §2 av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som föreskriver att vård ska bedrivas på villkor för 

hela befolkningen samt att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. 

 

I resultatet Kelly et al. (2013), Thanh, Moland och Fylkesnes (2012) och Stutterheim 

et al. (2014) visades att erfarenheten av sjukvårdspersonalens bemötande bland 

deltagarna sammanfattats på negativa och obekväma sätt. Detta skedde genom 

upplevd negativ attityd och diskriminerande sjukvårdspersonal vid mötet. 

Diskrimineringen visade sig påtaglig i det skede som sjukvårdspersonalen fick vetskap 

om patientens HIV-status. Underlag för riktlinjer i förhållande till detta resultat, 

bekräftas i kap. 2 §13 i Diskrimineringslagen (SFS:2008:576). Lagen förbjuder att ha 

ett diskriminerande anspråk mot individer inom sjukvård och medicinsk verksamhet 

samt föreskriver att oavsett individens sexualitet och eventuella sjukdomar ska 

behandlingen vara av samma kvalité. 

 

Enligt resultatreferenserna Donnelly et al. (2016), Ion och Elston (2015) och 

Karamouizan et al. (2015) kände deltagarna sig stigmatiserade vid kontakt med 

sjukvårdspersonalen. Majoriteten av deltagarna ansåg att de blivit nedvärderade, 

klandrade och beskyllda av sjukvårdspersonal för att de var HIV-positiva. Detta har 

bekräftats och förklaras av Rydström et al. (2013) som visade att förutfattade 

meningar om HIV-positiva individer ofta förekommer och att sjukvårdspersonalen 

granskar sina tankemönster och hanteringsstrategier är en viktig del för att förutfattade 

meningar inte ska komma till uttryck och ge inverkan på mötet. 
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4.3. Metodologisk aspekt: Undersökningsgrupp 

4.3.1 Kön 

Artiklarna hade ingen jämn könsfördelning (Kennedy et al., 2013; Audet et al., 2013; 

Laws et al., 2012; Cannon-Pointdexter, 2013; Magnus et al., 2013; Donnelly et al., 

2016; Ion och Elston, 2015; Okoror et al., 2014; Thanh, Moland och Fylkesnes, 2012; 

Stutterheim et al., 2014; Karamouzian et al., 2015 & Kelly et al., 2013). Detta kan ses 

som en svaghet men Selander (2010) menar att en patient inte ska ses utifrån ålder, 

kön och sexuell läggning. Med tanke på detta i kombination med att vilken individ 

som helst kan vara HIV-positiv, valde författarna att inte exkludera artiklar efter 

åldersgränser eller göra könsfördelningar. 

 

4.3.2 Ålder  

I nio studier var deltagarna över 18 år (Thanh, Moland & Fylkesnes 2012; Ion & 

Elston, 2015; Laws et al., 2012; Donnelly et al., 2016; Stutterheim et al., 2014; Kelly 

et al., 2013; Karamouzian et al., 2015; Okoror et al., 2014 & Audet et al., 2013). 

Detta anser författarna till föreliggande studie vara en styrka då 18 år innebär att 

deltagarna i studierna varit myndiga. En svaghet är att i tre av artiklarna (Cannon-

Pointdexter, 2013; Magnus et al., 2013 & Kennedy et al., 2013) uppgavs inga 

specifika åldrar. 

 

4.3.3 Länder studierna utförts i 

De valda artiklarna i studien är utfördes i flera olika världsdelar, Nordamerika, Afrika, 

Asien och Europa (Thanh, Moland & Fylkesnes 2012; Ion & Elston, 2015; Laws et 

al., 2012; Donnelly et al., 2016; Stutterheim et al., 2014; Kelly et al., 2013; 

Karamouzian et al., 2015; Cannon-Pointdexter, 2013; Magnus et al., 2013; Kennedy et 

al., 2013 Okoror et al., 2014 & Audet et al., 2013). Enligt författarna styrker alla 

världsdelar studiens trovärdighet då det ger ett bredare perspektiv av dagens 

lägesutsikt. Förekomsten av HIV är störst i Afrika (Folkhälsomyndigheten 2017) och 

denna studie innehåller en studie från Afrika vilket är relevant och viktigt för att ge ett 

bättre resultat i studien. 
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Design, sökstrategi och sökord 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en litteraturstudie eftersom det anses 

vara ett bra alternativ för att sammanställa resultat av vetenskapliga artiklar. En 

beskrivande design valdes eftersom det ses som en bra design då det ger ett 

omfattande perspektiv av deltagarnas erfarenheter. PubMed och Cinahl är två 

användbara databaser för sökning av vetenskapliga artiklar (Polit och Beck, 2012). 

Databaserna anses även vara databaser som ger resultat inom området omvårdnad 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Dessa anledningar låg till grund för 

författarnas val att utföra sökningen i PubMed och Cinahl. Sökningen som gjorts 

bestod av MeSH Major Topic termer och Cinahl Headings (Major Concept) med 

kompletterande fritextord. Att sökningen gjordes med MeSH Major Topic var i syfte 

att begränsa, specificera samt säkerställa att sökningen skulle resultera i artiklar som 

kunde svara på litteraturstudiens syfte. Valet av att använda MeSH Major Topic, 

grundades även i att flera sökord inte fanns som MeSH-term i PubMed. Att sökningen 

utfördes genom MeSH Major Topic är en svaghet då denna sökstrategi gjorde att 

utbudet av artiklar begränsades markant och att andra artiklar fallit bort då en MeSH-

term genererar i en bredare sökning jämfört med en MeSH Major Topic. En annan 

svaghet i sökstrategin är ett högt antal sökord. Mängden sökord användes för att uppnå 

ett heltäckande träffresultat med syftesöverensstämmande studier, vilket skulle ge ett 

mer tillförlitligt och verklighetstroget slutresultat i denna litteraturstudie.  

Sökord gjorda i fritext kan ses som en styrka då de kombineras med Cinahl Headings 

(Polit & Beck, 2012). 

 

4.4.2 Urvalskriterier, urvalsprocess och dataanalys 

Litteraturstudiens begränsningar var artiklar skrivna på engelska, publicerade de 

senaste fem åren, peer reviewed (Cinahl) samt tillgängliga i fulltext på Högskolan i 

Gävle. Att artiklarna endast var skrivna på engelska kan ses som en svaghet då studier 

skrivna på andra språk, skulle kunna ha bidragit till en mer rättvis resultatbild om 

världsläget gällande litteraturstudiens syfte. Att litteraturstudien valt att använda 

artiklar som var publicerade de senaste fem åren är en styrka då litteraturstudien givit 

ett tidsenligt och aktuellt resultat av den senaste forskningen. Detta stärktes av 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) som anser att artiklar ska vara i ett 

aktuellt skick. Peer review är en begränsning som ökar artiklarnas trovärdighet då de 
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har blivit granskade av forskare. Att de valda artiklarna funnits tillgängliga i fulltext 

på Högskolan i Gävle var en fördel då det innebar att artiklarna var avgiftsfria. 

Litteraturstudien inkluderade endast artiklar som skulle svara på syfte som var: att 

beskriva HIV-positivas erfarenheter och åsikter kring sjukvårdspersonalens 

bemötande samt frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2012) bör urvalskriterium 

väljas i syfte att avgränsa litteraturstudiens sökning av vetenskapliga artiklar. De 

artiklar som exkluderades var andra litteraturstudier, artiklar som inte svarade på 

studiens syfte och frågeställningar, artiklar publicerade innan 2012 och artiklar som 

frångick den vetenskapliga artikel modellen IMRAD.  

Författarna anser att urvalet på 550 titlar var en bred och god start för denna studie, 

eftersom flera av dessa artiklar troligtvis svarade mot litteraturstudiens syfte. 150 

artiklar återstod för läsning av abstract, som i slutändan blev 12 användbara 

resultatartiklar som underlag för denna litteraturstudie. Författarna anser att denna 

”trattmodell” av avsmalning är ett effektivt och smart sätt för att hitta 

syftesöverstämmande artiklar, men också att urvalsprocessen kan då på ett enklare sätt 

replikeras av andra som önskar göra det. En styrka i dataanalysen är att artiklarna 

lästes individuellt samt diskuterades därefter med varandra. Enligt Polit & Beck, 

(2012) är detta fördelaktigt att göra, för att skapa ett objektivt förhållningssätt och inte 

blanda in egna åsikter. Författarna till föreliggande studie är medvetna om att det finns 

markanta skillnader i hur HIV inklusive exempelvis behandling och bemötande 

upplevs i respektive länder beroende på bland annat på ländernas kultur och 

socioekonomiska status. På grund av det sätt som författarna valde att analysera data, 

framkommer inte dessa skillnader på ett tydligt sätt i resultatet, vilket gör att 

litteraturstudiens inte beskriver ett kulturperspektiv. Dataanalyseringen har därför en 

svaghet för litteraturstudien. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det vårdas HIV-positiva människor över hela världen. Därför är deras erfarenheter 

och åsikter kring sjukvårdspersonalens bemötande viktigt att lyfta fram, eftersom 

sjukvårdspersonalen behöver ha kompetens och kunskap om att bemöta människorna. 

Om sjukvårdspersonal utgår från den framkomna kunskapen i denna litteraturstudies 

resultat, kan de anpassa sin framtida bemötanderoll för att optimera kontakten med 

HIV-positiva personer. Sjukvårdspersonalen ska i sitt arbete utgå ifrån International 

Council of Nurses (ICN:s) etiska kod med att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra 
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lidande och återställa hälsa och för att kunna göra det behöver de ha insikt i HIV-

positiva personers erfarenheter och åsikter kring sjukvårdspersonalens bemötande. 

Detta bidrar i sin tur till en ökad kvalité av vård för HIV-positiva personer. Enskilda 

individer har rätt till en god omvårdnad. Därför är det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal lyfta och ta in forskning inom erfarenheter av bemötande av HIV-

positiva personer eftersom det kan leda till förbättrad sjukvård i sin helhet. Förutom 

att studiens resultat kan vara ett hjälpmedel och vägledning för sjukvårdspersonal i 

frågor om hur vårdbemötandet upplevs av patientgruppen, kan studien även vara för 

HIV-positiva värdefull - ge de drabbade en känsla av att det är fler än den enskilda 

individen som känner som den gör och att dessa individer inte är ensamma med sina 

åsikter och erfarenheter. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom föreliggande studies resultat har visat att erfarenheter och åsikter kring 

sjukvårdspersonalens bemötande varit av positiva och negativa aspekter, anser 

författarna att ytterligare studier behöver utföras. Författarna föreslår att forskning 

som undersöker och fokuserar på dessa två aspekter var för sig, vore att föredra då det 

skulle kunna skapa en tydlig bild som leder till en djupare förståelse för 

sjukvårdspersonal och privatpersoner. Författarna anser även att forskning inom HIV-

positiva personers erfarenheter av bemötande från svensk sjukvårdspersonal i Sverige 

skulle vara särskilt intressant eftersom författarna har hittat få svenska empiriska 

studier under litteratursökningen. Författarnas förslag till fortsatt forskning är också att 

forska kring HIV-positiva personers erfarenheter och åsikter kring sjuksköterskors 

bemötande. Författarna tycker att det är fördelaktigt att få reda på vilka erfarenheterna 

och åsikterna är kring sjuksköterskeprofessionen specifikt, eftersom det är relevant för 

ämnet omvårdnad samt att den forskningen hade varit direkt användbar för just 

sjuksköterskeprofessionen. Författarna föreslår även forskning om skillnader i hur 

barn eller unga personer med HIV respektive vuxna personer med HIV erfar 

sjuksköterskors bemötande. Författarna anser att forskning inom detta ämne 

kontinuerligt behöver utföras, allt eftersom att HIV är ett speciellt virus där 

behandling, bemötande och synsätt av HIV kan förändras och utvecklas.  
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4.7 Slutsats 

Erfarenheterna bestod av positiva åsikter såsom att känna ett bra stöd och trygghet 

från sjukvårdspersonalen, samt att bemötas på ett gott sätt. Erfarenheterna bestod även 

av negativa åsikter såsom stigmatisering och diskriminering av sjukvårdspersonalen, 

vårdslöst handskande av konfidentiella uppgifter samt otillräckligt stöd och vård. 

Genom ytterligare forskning om HIV-positiva personers erfarenheter och åsikter kring 

sjukvårdspersonalens bemötande, kan sjukvårdspersonalens kompetens utvecklas. 

Större insikt hade kunnat medföra förståelse i hur HIV-positiva personer känner, samt 

vilka erfarenheter de har av kontakt med sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor har ett 

nära samspel med personer som söker sjukvård. Denna litteraturstudie som har belyst 

kunskaper om hur sjukvårdspersonalens bemötande erfarits av HIV- positiva personer, 

kan i och med det utgöra en god och aktuell informationskälla. Eftersom flera resultat 

pekade på att många personer med HIV kände sig stigmatiserade och diskriminerade i 

vården, kan denna litteraturstudie förhoppningsvis upplysa ovetande personer att detta 

är ett faktum men också bidra till avdramatisering av HIV-status. Samtidigt som att 

uppmärksamma sjukvårdspersonal om vilka de positiva erfarenheterna var, i syfte att 

lyfta och förstå vad som erfarits som ett gott bemötande. Detta är något som 

sjukvårdspersonalen kan ta till sig i sitt omvårdnadsarbete för att i framtiden kanske nå 

en nollversion av diskriminering och stigmatisering samt öka ett positivt bemötande. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kan baserat på studiens resultat anta att 

sjuksköterskans roll har en stor påverkan på hur bemötandet i omvårdnaden uppfattas 

av HIV-positiva personer. Därför var denna litteraturstudie av stor betydelse för att 

fortsätta att ge sjukvårdspersonalens bemötande en plats för utveckling och för att 

uppnå en hög kvalité.  
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