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Sammanfattning 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens 

DNA. HIV är en kronisk sjukdom där viruset skadar immunförsvaret så att den smittade 

riskerar att drabbas av infektioner och andra sjukdomar. Utan behandling leder HIV till 

acquired immune deficiency syndrome (AIDS), vilket är ett dödligt sjukdomstillstånd. 

HIV kan smitta genom samlag, till barn under förlossning samt via blod och annan 

vävnad. HIV smittar inte vid sociala kontakter. Studier har visat att många 

sjuksköterskor har bristande kunskaper om sjukdomen och dess smittvägar och känner 

rädsla att bli smittade av patienterna.  

Syfte: Att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i 

vården. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på femton vetenskapliga artiklar 

varav tretton var kvalitativa och två var mixad metod. 

Huvudresultat: Patienter beskrev både positiva och negativa bemötanden av 

sjuksköterskor. En viktig aspekt som framkom i resultatet var vikten av en god relation 

och kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Detta medförde att patienterna 

kände trygghet och fick bättre följsamhet till behandlingen. Patienterna beskrev även 

diskriminerande upplevelser i möten med vårdpersonal vilket resulterade i att de valde 

att dölja diagnosen, skjuta upp eller avsluta sin behandling. 

Slutsats: Att många sjuksköterskor hade bristande kunskaper om HIV resulterade i 

negativa attityder. Patienternas upplevelser av diskriminering medförde sämre 

följsamhet till behandling och de positiva upplevelserna medförde bättre följsamhet. För 

att alla sjuksköterskor ska kunna ge ett respektfullt bemötande till patientgruppen anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie att det behövs mer utbildning om HIV och 

dess smittvägar samt om patienternas upplevelser och följder av detta. 
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Abstract 

Background: Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus that is stored in the 

body's DNA. HIV is a chronic disease in which the virus damages the immune system 

so that the infected person is at risk of other infections and diseases. Without treatment 

HIV leads to acquired immune deficiency syndrome (AIDS), which is a fatal condition. 

HIV can infect through sexual intercourse, to children during childbirth, and through 

blood and other tissue. HIV does not infect through social contacts. Studies have shown 

that many nurses prove to have a lack of knowledge of the disease and its pathways and 

feel fear of being infected by the patients. 

Purpose: To describe how patients with HIV experience their treatment by nurses in 

care. 

Method:  A descriptive literature study based on fifteen scientific articles, of which 

thirteen were qualitative and two were mixed method. 

Main Results: Patients described both positive and negative encounters with nurses. An 

important aspect that emerged from the results was the importance of a good 

relationship and communication between nurses and patients. This resulted in patients 

feeling safe and got better adherence to the treatment. The patients also described 

discriminatory experiences in the meeting with healthcare staff, which resulted in them 

choosing to hide the diagnosis, postpone or end their treatment. 

Conclusion: The fact that many nurses lacked knowledge about HIV led to negative 

attitudes. The patients' experiences of discrimination led to poorer adherence to 

treatment and the positive experiences led to better compliance. For all nurses to be able 

to give a respectful treatment to the patient group, the authors consider that more 

education about HIV and its pathways is needed, as well as about the patients' 

experiences and consequences of this. 
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1 Introduktion 

 

Idag lever cirka 7500 personer med HIV i Sverige. Det finns dock ett mörkertal på cirka 

800 personer som inte har kännedom om att de är sjuka (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Varje år rapporteras ungefär 400-500 nya fall. Drygt hälften av dessa fall är immigranter 

som smittats innan de kom till Sverige. Globalt sett lever cirka 30-35 miljoner 

människor med HIV. Hårdast drabbat är södra delen av Afrika (Folkhälsomyndigheten 

2015). 

 

1.1 Patofysiologi och symptom 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens DNA. HIV är en 

kronisk sjukdom där viruset skadar immunförsvaret så att den smittade löper större risk 

att drabbas av infektioner och sjukdomar. Utan behandling leder HIV till acquired 

immune deficiency syndrome (AIDS), vilket är ett dödligt sjukdomstillstånd. HIV kan 

smitta genom samlag, från mor till barn under förlossning samt via blod och annan 

vävnad vid exempelvis en transplantation. Dock smittar HIV inte vid sociala kontakter. 

Under de första veckorna efter smittotillfället uppstår en primärinfektion som i vissa fall 

ger influensaliknande symptom, därefter kan den smittade vara symptomfri under flera 

års tid. Senare i sjukdomsförloppet uppstår infektioner och sjukdomar till följd av det 

nedsatta immunförsvaret (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

1.2 Diagnos och behandling 

För att ställa diagnosen HIV tas ett blodprov för att påvisa antikroppar och antigener 

som finns i blodet hos den smittade. Dessa tester görs kostnadsfritt och anonymt om så 

önskas. HIV är en sjukdom som går under smittskyddslagen vilket innebär att den som 

är smittbärare är skyldig att följa de riktlinjer som finns vid denna typ av smitta. HIV är 

en sjukdom som idag inte går att bota men mycket verksamma och effektiva läkemedel 

finns som bromsar utvecklingen av sjukdomen. Behandlingen består av antivirala 

läkemedel som reducerar viruset i blodet och ger relativt få biverkningar. Det är av stor 

vikt att behandling sätts in i ett tidigt skede för att förhindra sjukdomsutveckling. Om 

behandling med antivirala läkemedel inte sätts in vid HIV, utvecklar hälften av 

patienterna AIDS inom en period av 10 år. (Folkhälsomyndigheten 2015).  
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1.3 Förebyggande åtgärder 

Idag finns inget vaccin som kan förhindra HIV. Inom vården är det av stor vikt att 

personal förhåller sig till de basala hygienrutinerna och använder sig av 

skyddsutrustning vid risk för kontakt med blod och andra kroppsvätskor. För 

allmänheten är de viktigaste förebyggande åtgärderna att använda kondom vid samlag 

och vid missbruksproblematik inte dela kanyl med någon annan. Det är viktigt att 

patienter med HIV följer behandlingen med antivirala läkemedel då dessa minskar 

mängden virus i blod och andra kroppsvätskor så pass mycket att viruset inte går att 

mäta i vanliga rutinprover. Det gör även att risken att smitta andra minskar kraftigt. 

Risken att smitta partnern vid samlag beräknas vara mycket låg vid framgångsrik 

behandling, dock bör kondom alltid användas. För att minska risken för smittspridning 

ytterligare bör alla gravida kvinnor erbjudas HIV-test för att upptäcka smittan och 

därmed kunna sätta in behandling för att motverka att smittan sprids vidare till barnet. 

Det finns även en förebyggande behandling som kan sättas in direkt efter smittotillfället. 

Behandlingen kallas postexpositionsprofylax (PEP) och fungerar genom att motverka 

att infektionen får grepp hos den smittade. Denna behandling bör påbörjas inom 36 

timmar efter smittotillfället (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

1.4 Sjuksköterskans arbete 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvuduppgift. I omvårdnadsarbetet ingår bland annat att 

sträva efter att patienter ska uppnå hälsa och välbefinnande samt maximal livskvalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). De områden sjuksköterskan ansvarar för är att 

främja och återställa hälsa hos patienter samt att arbeta med förebyggande åtgärder för 

sjukdom och att lindra lidande. Sjuksköterskan ska utöva omvårdnadsarbetet med ett 

respektfullt bemötande till alla patienter oavsett ålder, etnicitet, sjukdom eller sexuell 

läggning (Svensk sjuksköterskeförening 2017). HIV är en sjukdom som ofta kopplas till 

skam och fördomar. Forskning har visat att sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper 

om HIV och de känner stor rädsla att själva bli smittade vid omvårdnaden av dessa 

patienter. De upplever även att den skyddsutrustning som används i omvårdnaden av 

HIV-patienter för att minska smittspridning är begränsad. Detta leder ofta till osäkerhet 

hos sköterskorna (Skaarud & Lien 2009; Hassan & Wahsheh 2011; Ha, Larsson, 

Pharris, Chuc & Hien 2013). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet av att vårda HIV-

patienter har mer fördomar om patienterna jämfört med mer erfaren personal. Yngre 
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sjuksköterskor visar ett mer undvikande beteende gentemot HIV-patienter och därmed 

även lägre grad av empati (Vorasane 2017; Lin, Li, Wan, Wu & Yan 2012). Gällande 

frågan om personer med HIV bör skaffa barn, finns blandade känslor hos sjuksköterskor 

och därmed varierar deras stöd angående detta. Vissa uppmuntrar patienterna med att 

det är möjligt att skaffa barn om de följer de rekommendationer som gäller vid 

graviditet hos patienter med HIV. Andra känner oro över barnets uppväxt eller att det 

ska smittas och avråder därför patienterna att skaffa barn (Kawale, Mindry, Phoya, 

Jansen & Hoffman 2015). 

 

1.5 Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan ha olika betydelser men enkelt kan sammanfattas på 

följande två sätt. Inom det naturvetenskapliga, biomedicinska perspektivet beskrivs 

hälsa som en motsats till det sjuka. Där är målet att återskapa hälsa genom att bota eller 

lindra sjukdom. I det humanistiska perspektivet ses människan som en helhet av kropp, 

själ och ande. För att uppnå hälsa måste alla dessa delar tillgodoses. Graden av hälsa 

beskrivs i det humanistiska perspektivet vara beroende av hur mycket välbefinnande, 

sammanhang och mening personen upplever (Willman 2014). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee menar att sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra lidande och 

hjälpa patienter att finna mening. Att stödja patienter till att finna hopp är också något 

hon anser vara en viktig del av omvårdnadsarbetet. I relationen till patienter anser 

Travelbee att det är viktigt att sjuksköterskan ser patienterna som människor. Hon 

menar att om de inte ses som människor utan istället som patienter, ses de endast som 

ett rumsnummer med en diagnos som ska behandlas genom olika åtgärder. Då uppstår 

ingen värme och medkänsla i förhållandet, vilket däremot sker om patienterna ses som 

människor och unika individer. Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori ”The Human-

To-Human Relationship” att det är sjuksköterskans uppgift att skapa ett 

mellanmänskligt förhållande till patienterna. En viktig aspekt för att kunna skapa ett 

sådant förhållande är att både sjuksköterska och patient ser varandra som individer 

istället för vårdare och patient. Hon menar att båda parter behöver se på varandra som 

människor för att ett förhållande ska kunna uppstå. Enligt Travelbee är det 

mellanmänskliga förhållandet ett måste inom omvårdnadsarbetet för att god omvårdnad 

ska kunna uppnås. Genom denna relation kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 
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förebygga eller hantera sjukdom och lidande samt att hjälpa denne att finna mening. 

Travelbee menar att den mellanmänskliga relationen byggs upp i olika steg och börjar 

med det första mötet, sedan växer de bådas identiteter fram, därefter utvecklas känslor 

av empati och sjuksköterskan visar sympati gentemot patienten för att slutligen uppnå 

förståelse och en god kontakt (Travelbee 1971). 

 

1.7 Problemformulering 

Sjuksköterskans huvuduppgift är att ge god omvårdnad till patienter och sträva efter att 

de ska nå optimal hälsa och välbefinnande. För att kunna ge god omvårdnad är det 

viktigt att bygga upp en god relation och ge ett respektfullt bemötande till alla patienter. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att de har begränsad kunskap om 

HIV vilket ger problematiska följder i form av undvikande bemötande samt brist på 

empati i mötet med dessa patienter. Idag finns begränsad aktuell forskning om hur 

patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården. Denna studie 

kommer att undersöka detta för att legitimerade sjuksköterskor samt blivande 

sjuksköterskor ska få bättre förståelse för patienternas upplevelser av deras bemötande 

och därmed kunna ge dessa patienter ett optimalt bemötande i framtiden. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med HIV upplever bemötandet av 

sjuksköterskor i vården. 

 

1.9 Frågeställning 

Hur upplever patienter med HIV bemötandet av sjuksköterskor i vården? 

 

 

2 Metod 

 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie Polit och Beck (2017). 
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2.2 Sökstrategi 

Artiklar till denna litteraturstudie söktes i de två databaserna CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature) och MEDLINE (Medical Literature On-

Line) via PubMed. Dessa är de databaser som anses mest användbara för sjuksköterskor 

(Polit och Beck 2017). CINAHL innehåller i stort sett alla engelskspråkiga tidskrifter 

som rör omvårdnad, och MEDLINE innehåller cirka 5600 tidskrifter inom medicin, 

vård och hälsovetenskap. För att få relevanta träffar som svarar på syftet och 

frågeställningen valdes sökorden (MH “professional-patient relations”), hiv-patients, 

HIV [Mesh], hiv-infected patients och professional relations. När sökorden 

kombinerades enligt Tabell 1, användes den booleska termen AND som enligt Polit och 

Beck (2017) används för att avgränsa sökningen. I CINAHL användes fritext och 

CINAHL Headings (MH). I MEDLINE söktes artiklar med MeSH-term och fritext samt 

endast fritext. CINAHL Headings och MeSH-termer är ord som samlat flera olika 

begrepp med samma betydelse som ett ämnesord. Därmed kan sökningen ge träffar på 

artiklar där författarna använt olika benämningar med samma innebörd genom att 

använda dessa ämnesord (Polit och Beck 2017). För att begränsa sökningarna användes 

Linked Full Text, Peer Reviewed och 10 år i CINAHL samt Full Text, 10 år och 

åtkomst via Högskolan i Gävle i MEDLINE. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas 

 

Begränsningar 

& sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

CINAHL 

 

Linked Full 

Text, Peer 

reviewed, 10 år 

 

2019-01-22 

(MH 

”Professional-

Patient 

Relations”) 

AND hiv 

patients 

270 28 11 

 

MedLine 

via 

PubMed 

 

 

Full Text, 10 

år, åtkomst via 

HIG 

 

2019-01-26 

(hiv-infected 

patient) AND 

professional 

relations 

37 3 3 

MedLine 

via 

PubMed 

Full Text, 10 

år, åtkomst via 

HIG 

 

2019-01-26 

 

”HIV”[Mesh] 

AND 

professional 

relations 

5 1 1 

 

Summa 

artiklar: 

 

  312 32 15 

 

 

2.3 Urvalskriterier   

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte genom att 

beskriva hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården samt 

att de var skrivna på engelska och var originalartiklar. Artiklar som exkluderades var 

litteraturstudier, artiklar som var skrivna ur vårdarens perspektiv samt de som beskrev 

hur patienter upplevde bemötandet rent generellt och inte i vårdmiljön. Artiklar 

exkluderades även på grund av att de inte gick att öppna i Full Text, fokuserade på 

annat än upplevelser av bemötandet eller av andra skäl inte uppfyllde kriterierna i den 

kvalitetsgranskningsmall som användes. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningarna resulterade i totalt 312 träffar. Efter att ha läst samtliga titlar kunde 220 

uteslutas då de inte var relevanta till syftet och frågeställningen. Vidare i 

urvalsprocessen lästes abstract på de 92 kvarstående artiklarna. Av dessa kunde 55 
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artiklar uteslutas då 41 inte svarade på syftet, 6 var skrivna ur vårdarens perspektiv, 3 

var litteraturstudier, 3 var skrivna på annat språk än engelska och 2 var inte skrivna i 

vårdmiljö. Av de 37 kvarstående artiklarna visade sig 4 vara dubbletter och 1 gick inte 

att öppna i Full Text. Därmed återstod 32 artiklar. Dessa artiklar lästes ett flertal gånger 

av båda författarna för att få en rättvis uppfattning av dess innehåll. Därefter 

exkluderades 17 artiklar av olika orsaker. Att artiklarna exkluderades var på grund av att 

4 inte gick att öppna i Full Text, 1 var skriven ur vårdarnas perspektiv, resterande 12 

artiklar svarade inte på syftet då huvudfokus låg på andra saker som exempelvis 

följsamhet av behandling eller stigmatisering i samhället. Slutligen valdes 15 artiklar ut 

till arbetet då de var relevanta till syftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessens flöde 
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2.5 Dataanalys 

Vid dataanalysen gjordes korta sammanfattningar av artiklarnas relevanta delar gällande 

föreliggande litteraturstudies syfte. För att kategorisera informationen kodades 

artiklarna genom att färga likheter. Därefter skapades teman utifrån de likheter som 

framkom (Polit och Beck 2017). Då uppstod två huvudkategorier, nämligen 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt Relation mellan sjuksköterska 

och patient. I kategorin Kommunikation mellan sjuksköterska och patient uppstod två 

underkategorier: Positiva och negativa erfarenheter av kommunikation samt 

Upplevelser av sekretesshantering. I kategorin Relation mellan sjuksköterska och 

patient uppstod två underkategorier: Att känna stöd från sjuksköterskan samt Upplevelse 

av diskriminerande bemötande.  Därefter fylldes tabeller i enligt Bilaga 1 och 2, 

gällande artiklarnas författare, publikationsår- och land, titel, design och ansats, 

deltagare, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. I tabellerna publiceras även 

studiernas syften samt en sammanfattning av dess resultat. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då artiklarna bearbetades användes ett objektivt förhållningssätt. För att uppnå ett 

objektivt förhållningssätt var författarna till föreliggande studie noggranna med att inte 

låta sina personliga åsikter spegla resultatet. Forskningsbrott som plagiering, falsifiering 

och fabricering undveks genom att inte använda text utan att tydligt referera till källan, 

inte förvränga information och inte hitta på data (Polit och Beck 2017).  

 

 

3 Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie bygger på 15 vetenskapliga artiklar som redovisas i 

löpande text samt överskådligt i två tabeller. Se bilaga 1 och bilaga 2. Samtliga artiklar 

undersöker HIV-patienters upplevelser i mötet med sjuksköterskor inom olika typer av 

hälso- och sjukvårdsinrättningar. Artiklarna som använts har en stor geografisk 

spridning och beskriver upplevelser hos både kvinnor och män. I resultatet framkommer 

både positiva och negativa upplevelser att presenteras i form av två teman: 

“Kommunikation mellan sjuksköterska och patient” med underrubrikerna “Positiva och 

negativa erfarenheter av kommunikation” och “Upplevelser av sekretesshantering” 
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samt “Relation mellan sjuksköterska och patient” med underrubrikerna ”Att känna stöd 

från sjuksköterskan” och ”Upplevelse av diskriminerande bemötande” 

 

3.1 Kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

3.1.1 Positiva och negativa erfarenheter av kommunikation 

Patienter med HIV har olika erfarenheter och upplevelser av kommunikationen med 

sjuksköterskor. Många patienter upplevde kommunikationen som tillfredsställande då 

sköterskorna givit bra information gällande behandling samt att de varit lätta att prata 

med (Wung, Peter & Atashili 2016). När patienterna kände tillit till sjuksköterskorna 

och deras kompetens upplevde de att det var lättare att kommunicera med dem och 

ställa frågor om behandling och vård (Mulder et al. 2016). En bra dialog och en öppen 

välkomnande miljö gjorde det möjligt för patienter att våga öppna sig och diskutera 

svåra frågor som de tidigare haft svårt att prata om (Malta et al. 2010). Patienter beskrev 

även att den goda kommunikationen och kvaliteten på rådgivning varit viktig för deras 

följsamhet och motivation till behandling (Kuznetsova et al. 2016). Patienter med HIV 

har även negativa erfarenheter av kommunikationen med sjuksköterskor. En studie av 

Stutterheim et al. (2014) visade att sjuksköterskorna ställt opassande frågor om hur de 

förvärvat sjukdomen trots att det inte hade någon betydelse för vården. Patienter har 

även upplevt möten där sjuksköterskor visat sig vara mycket obekväma i situationen 

och en tystnad uppstått då sköterskan inte visste vad hen skulle säga. Att personalen 

visade sig vara obekväm i mötet med dessa patienter fick dem att känna sig annorlunda i 

jämförelse med andra patienter (Stutterheim et al. 2014; Magnus et al. 2013). Andra 

negativa erfarenheter som HIV-patienter upplevde i dialogen med sjuksköterskor 

handlade exempelvis om att de givit olika besked vid vissa frågor samt att de talat över 

huvudet på patienten och viskat till annan personal om HIV-diagnosen. Detta skapade 

osäkerhet och förvirring hos patienterna (Kelly, Alderdice, Lohan & Spence 2013). 

Personalen visade också genom sitt kroppsspråk att de var stressade, vilket inte gav 

något välkomnande intryck (Lifson et al. 2013). Många kvinnliga patienter med HIV 

har haft en önskan att skaffa barn och att få bli mamma, men inte trott att det varit 

möjligt på grund av sin HIV-diagnos. Dessa patienter upplevde att sjuksköterskor ofta 

gav bra information angående HIV och graviditet och att detta normaliserade deras 

tankar (Ion et al. 2016; Malta et al. 2010). De kvinnor med HIV som var gravida eller 

nyligen fått barn beskrev hur viktigt det var att ha god kommunikation och få 
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information från sjuksköterskorna. Detta upplevdes ibland vara bristfälligt i samband 

med barnafödande och medförde frågetecken angående exempelvis medicinering (Ion et 

al. 2016). Patienter vid mödravårdscentraler som träffat sjuksköterskor upplevde 

kommunikationen som ensidig. De beskrev att sjuksköterskorna inte lyssnade på dem 

utan endast var intresserade av att ge sin information. Detta resulterade i att patienterna 

kände att de inte fick den vård som de efterfrågade, samt att de inte följde behandlings-

rekommendationerna de fått eftersom de inte fått diskutera de hinder de upplevde med 

råden som givits (Malta et al. 2010). 

 

3.1.2 Upplevelser av sekretesshantering  

För patienter som tidigare upplevt diskriminerande behandling relaterat till sin HIV-

diagnos, var det av stor vikt att de själva fick kontrollera vilka som skulle delges 

information gällande sin sjukdom. De var nöjda med hur detta hanterades då 

sjuksköterskor frågat om tillstånd innan de informerat andra gällande diagnosen. Största 

delen av patienterna var nöjda gällande sekretessen och uppskattade att de ofta fick 

prata med sina vårdare i enrum (Kelly, Alderdice, Lohan & Spence 2013; Wung, Peter 

& Atashili 2016). Dock upplevde vissa patienter en kränkning av konfidentialiteten då 

sjuksköterskor talat öppet om HIV-diagnosen inför andra patienter, familjemedlemmar 

och vänner samt personal som de själva valt att inte avslöja diagnosen för. Andra gånger 

då det brustit i sekretessen var då sjuksköterskor lämnat dokument synligt för andra där 

det tydligt stod att patienten har HIV (Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 

2017; Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2016; Stutterheim et al. 2014).  

 

3.2 Relation mellan sjuksköterska och patient 

3.2.1 Att känna stöd från sjuksköterskan 

Patienter har beskrivit goda relationer där sjuksköterskor ofta ansågs som främsta källan 

till stöd (Mohammadpour, Yekta & Nasrabadi 2010). Patienterna upplevde att de fick 

ett respektfullt bemötande där sjuksköterskan tog hänsyn till deras autonomi och 

värdighet i mötet. De upplevde att de blev bemötta likvärdigt i jämförelse med andra 

patienter som inte hade HIV, vilket kändes positivt. Vissa ansåg att de till och med 

kunde få extra uppmärksamhet i förhållande till patienter som inte var drabbade av HIV. 

Patienterna upplevde att de fick emotionellt stöd av sjuksköterskorna samt att relationen 
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till dem var så pass god att de när som helst kunde kontakta dem för att få stöd. Detta 

gällde främst sjuksköterskorna som specialiserat sig på vård för patienter med HIV och 

var erfarna inom området. Dessa sjuksköterskor var mycket kompetenta i mötet och gav 

stöd åt hela familjen (Stutterheim et al. 2014). Patienterna beskrev sin relation till 

specialisterna som god med en familjär känsla. Specialistsjuksköterskorna hade en 

förmåga att trösta patienterna och få dem att känna sig mindre ensamma och mer 

bekväma med sin HIV-diagnos (Broaddus, Hanna, Schumann & Meier 2015). Många 

unga vuxna som lever med HIV i Sverige kände sig nöjda med vården. De beskrev att 

de hade en god relation till sjuksköterskorna där de i vissa fall kunde bli ett komplement 

till den egna familjen. Dessa patienter betonade också vikten av att sjuksköterskor var 

kunniga angående HIV och dess behandling (Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & 

Eriksson 2013). 

 

3.2.2 Upplevelse av diskriminerande bemötande 

Patienter med HIV har även upplevt en rad olika typer av kränkande attityder från 

vårdpersonal. En vanlig erfarenhet var att sjuksköterskor använde sig av överdrivna 

försiktighetsåtgärder. Exempelvis användes dubbla handskar vid vård av HIV-patienter. 

De upplevde också att de blev orättvist behandlade på grund av sin diagnos och fick 

känslan av att personal inom vården tyckte att de fick skylla sig själva över att de 

drabbats. Det fanns även sjuksköterskor som inte ville behandla dem på grund av 

diagnosen (Wodajo, Thupayagale-Tshweneagae & Akpor, 2017; Stutterheim et al. 

2014). HIV-drabbade kvinnor som var gravida hade negativa erfarenheter av möten med 

sjuksköterskor. Det framkom att sjuksköterskor reagerat negativt då kvinnorna uttryckt 

sin önskan om att fullfölja graviditeten och varit mycket otrevliga. De upplevde också 

under sin tid på eftervården att de inte blev tagna på allvar och inte fick hjälp fast de 

påkallade sjuksköterskornas uppmärksamhet. De fick en känsla av att de inte blev 

prioriterade rättvist på grund av sin HIV-diagnos, utan fick vänta på hjälp tills läget blev 

akut (Cuca & Rose 2016). Studier av Lifson et al. (2013); Kuznetsova et al. (2016) 

visade att patienter som upplevde kränkande attityder och hade andra negativa 

erfarenheter i möten med sjuksköterskor, fick sämre följsamhet till behandling. En 

annan följd av kränkande attityder var att patienterna försökte dölja sin HIV-diagnos för 

vårdgivarna på grund av rädsla för att bli diskriminerade (Brinsdon, Abel & Desrosiers 

2016). 
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4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

I resultatet framkom många viktiga aspekter gällande syftet som var att beskriva hur 

patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården. Patienter beskrev 

både positiva och negativa upplevelser av dessa möten. En viktig aspekt som framkom i 

resultatet var vikten av en god miljö och bra dialog med sjuksköterskan för att 

patienterna skulle våga öppna sig och tala om svåra frågor. HIV-patienter som hade en 

önskan om att bli gravida upplevde att det var viktigt att få information om 

möjligheterna till detta. God kommunikation och information beskrevs även vara viktig 

för patienternas följsamhet till behandlingen. Då många patienter i denna patientgrupp 

upplevt diskriminering till följd av sin sjukdom, var det mycket viktigt att sekretessen 

efterföljdes och att de själva fick avgöra vilka som skulle delges information gällande 

HIV-diagnosen. Det framkom även att vissa sjuksköterskor visat sig vara obekväma i 

mötet med patienter med HIV men att framförallt personal som specialiserat sig inom 

HIV varit mycket kompetenta i mötet och kunniga gällande sjukdomen, vilket 

patienterna tyckte var viktigt. Patienterna berättade även om diskriminerande 

upplevelser i möten med sjuksköterskor vilket resulterade i att många valde att dölja sin 

diagnos samt att avsluta eller skjuta upp behandlingen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Vikten av en god relation mellan sjuksköterska och patient 

Många patienter med HIV beskrev en god relation till sina sjuksköterskor. De kände sig 

trygga att kontakta dem när som helst för att få emotionellt stöd (Stutterheim et al. 

2014). Patienter upplevde även kommunikationen till sjuksköterskor som 

tillfredsställande och att miljön vid besöken var öppen och välkomnande. Detta gjorde 

att de kände sig trygga att tala om svåra frågor samt att de fick bättre följsamhet till 

behandlingen (Wung, Peter & Atashili 2016; Malta et al. 2010; Kuznetsova et al. 2016). 

Författarna till föreliggande studie anser att det som sjuksköterska är viktigt att bygga 

upp en god relation till patienter för att kunna ge god omvårdnad och för att de ska 

känna sig trygga att prata om svåra saker. Patienter kan då få stöd och vägledning av 

sjuksköterskan och därmed uppnå bättre hälsa. Detta är något som även Joyce Travelbee 
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beskriver i sin omvårdnadsteori ”The Human-To-Human Relationship”. Hon menar att 

omvårdnad uppnås genom mellanmänskliga relationer och byggs upp i olika steg där 

slutligen förståelse och en god kontakt uppnås med patienten (Travelbee 1971).  

 

4.2.2 Kränkande bemötande av sjuksköterskor 

Patienter med HIV har upplevt kränkande bemötanden av sjuksköterskor. Exempelvis 

har de mött sjuksköterskor som visat sig vara obekväma i mötet med dessa patienter, 

ställt opassande frågor, kränkt sekretessen, använt sig av överdrivna 

försiktighetsåtgärder eller vägrat att vårda dem på grund av diagnosen (Stutterheim et 

al. 2014; Magnus et al. 2013). Dessa negativa erfarenheter leder till sämre följsamhet av 

behandlingen samt att patienterna försöker att dölja sin diagnos (Lifson et al. 2013; 

Kuznetsova et al. 2016; Brinsdon, Abel & Desrosiers 2016). I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor står att sjuksköterskor ska utöva omvårdnadsarbetet med ett respektfullt 

bemötande till alla patienter oavsett ålder, etnicitet, sjukdom eller sexuell läggning 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). För att detta ska kunna efterlevas anser 

författarna till föreliggande studie att det är viktigt att all vårdpersonal får utbildning om 

HIV och dess smittvägar samt delges information om patienternas upplevelser av 

bemötandet. Detta då studier av Skaarud & Lien (2009); Hassan & Wahsheh (2011) 

visar att vårdpersonal har bristande kunskaper gällande HIV vilket resulterar i osäkerhet 

hos personalen. De beskriver att okunskapen på grund av rädsla för att själva bli 

smittade leder till att de använder sig av överdrivna försiktighetsåtgärder, har en negativ 

attityd till patienterna och tar avstånd från denna patientgrupp.  

 

4.2.3 Vikten av att förmedla hopp till patienter med HIV 

Många kvinnliga patienter med HIV berättade om en önskan att skaffa barn men trodde 

inte att det var möjligt på grund sin diagnos. Genom att HIV-specialiserade 

sjuksköterskor informerade dem om att det finns goda chanser att få ett friskt barn om 

de följer behandlings-rekommendationerna, kunde de förverkliga sina drömmar om att 

bli mammor (Ion et al. 2016; Malta et al. 2010). Enligt Joyce Travelbee (1971) är 

sjuksköterskans mål med omvårdnadsarbetet att minska lidande och hjälpa patienter att 

finna mening och hopp. Författarna till föreliggande studie anser att just hopp är viktigt 

för sjuksköterskor att förmedla, i synnerhet till svårt sjuka patienter. Att förmedla hopp 

om att få ett friskt barn till dessa kvinnor anser författarna vara viktigt. De menar att 

hoppet om att få bli förälder bidrar till hälsa, livskvalitet och en känsla av mening. 
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Willman (2014) beskriver hopp som en viktig faktor för att kunna känna hälsa. Hon 

menar att hoppet ger en tro om att få uppleva en morgondag och en framtid. Hon 

beskriver även att hoppet ger en förväntan om möjligheter i framtiden och är viktig för 

motivationen till att nå dessa möjligheter. Dock anser författarna till föreliggande studie 

att det är av stor vikt att informera patienter om risken att smittan kan överföras till 

barnet under förlossningen (Folkhälsomyndigheten 2015). 

  

4.3 Metoddiskussion      

Studien har skrivits i form av en beskrivande litteraturstudie. Att använda en 

beskrivande design är enligt Polit och Beck (2017) den mest lämpade designen då 

upplevelser ska beskrivas. En styrka i sökandet efter artiklar är att de två databaserna 

CINAHL och MEDLINE användes som enligt Polit och Beck (2017) är de databaser 

som är mest lämpade för sjuksköterskor då de innehåller de flesta engelskspråkiga 

tidsskrifter som rör omvårdnad. En svaghet är dock att endast två databaser användes. 

Detta kan medföra att författarna gått miste om relevanta artiklar från andra databaser. 

Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) bör flera olika databaser 

användas för att sökningen ska ge tillfredsställande mängd litteratur. De skriver även att 

sökningarna bör kompletteras med manuella sökningar ur artiklarnas referenslistor, 

vilket författarna inte gjort. Detta hade kunnat resultera i fler relevanta artiklar till syftet. 

Ännu en svaghet i sökstrategin är att författarna endast använde sig av en CINAHL 

Headings och en MeSH-term. CINAHL Headings och MeSH-termer är något Polit och 

Beck (2017) beskriver som databasernas ämnesordlistor som fungerar genom att samla 

olika ord med samma innebörd som författarna kan ha använt. Genom att använda fler 

av dessa ämnesord, hade möjligtvis fler relevanta artiklar kunnat hittas. Författarna till 

föreliggande studie valde att begränsa sökningarna genom att endast använda artiklar 

som publicerats de senaste tio åren. Detta anses vara en styrka då endast aktuell 

forskning anses vara relevant till denna studie. Något annat som författarna anser vara 

en styrka är att artiklarna i denna studie hade stor geografisk spridning, och därmed 

speglas resultatet hur det ser ut globalt i världen. Författarna valde att endast använda 

originalartiklar i arbetet. Detta kan ses som en styrka då Polit och Beck (2017) menar att 

artiklar kan variera i kvaliteten och att just primärkällor bör användas då dessa är mest 

pålitliga genom att de skrivits av författarna själva. Sekundärkällor däremot är skrivna 

av andra än författarna och är därmed sällan objektivt utförda. Författarna till 
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föreliggande studie har endast använt engelskspråkiga artiklar. Detta kan ses som en 

svaghet då engelska inte är författarnas modersmål och det finns en risk att det uppstår 

feltolkningar. Dock anser författarna att de har tillräckliga kunskaper i engelska språket 

för att undvika dessa feltolkningar. För att analysera artiklarna lästes de av författarna 

oberoende av varandra. Därefter kodades och kategoriserades informationen efter dess 

likheter. Detta är den metod Polit och Beck (2017) rekommenderar då informationen 

ska analyseras. Författarna anser att detta är en styrka då strukturerad information leder 

till ett mer välorganiserat resultat. Artiklarna lästes av båda författarna på varsitt håll för 

att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt av båda författarna. För att undvika 

plagiering, falsifiering och fabricering användes ett objektivt förhållningssätt där inga 

egna värderingar speglade den föreliggande studiens resultat. En svaghet gällande 

artiklarna var att de inte alltid var tydliga med om de beskrev sjuksköterskor eller annan 

vårdpersonal då ordet “caregiver” ofta användes. Författarna till föreliggande studie har 

därmed använt de delar av artiklarna de tolkat gällde sjuksköterskor. Ett flertal av 

artiklarna som granskades handlade om kvinnor med HIV och deras upplevelser kring 

bemötandet vid graviditet och önskan att skaffa barn. Då detta är en naturlig del av en 

kvinnas liv valde författarna till föreliggande studie att inkludera dessa artiklar i studien.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

I föreliggande studie framkommer att många sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper 

om HIV och att detta på grund av osäkerhet och rädsla för att bli smittade, leder till 

följder som inte är gynnsamma för patienternas upplevelser av bemötandet. Det 

framkommer även att patienter har erfarit en del negativa möten med sjuksköterskor 

men att de även stött på mycket professionella sjuksköterskor. Då patienterna varit 

mycket nöjda med bemötandet av vårdpersonal var framförallt i mötet med HIV-

specialister. Författarna anser att detta tyder på att sjuksköterskor som är kunniga 

gällande HIV har ett bättre bemötande än sjuksköterskor som har otillräckliga 

kunskaper om sjukdomen. För att sjuksköterskor ska kunna ge ett respektfullt 

bemötande till denna patientgrupp, anser författarna att alla sjuksköterskor bör få 

utbildning om HIV och dess smittvägar. De bör även delges information om hur 

patienter med HIV upplever bemötandet. En annan viktig aspekt som framkom i studien 

var att god kommunikation och tillfredsställande bemötande leder till bättre följsamhet 

till behandlingen hos patienterna och att negativa möten med sjuksköterskor är 
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ogynnsamma för följsamheten. Detta är en viktig klinisk implikation för att förbättra 

behandlingsresultaten av sjukdomen och därmed uppnå bättre hälsa hos patienterna. 

Författarna anser att denna information är något alla sjuksköterskor bör ta del av för att 

förstå vikten av ett gott bemötande och dess följder.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Gällande förslag på fortsatt forskning om hur HIV-patienter upplever bemötande av 

sjuksköterskor i vården anser författarna till föreliggande studie att de funnit bristfälligt 

med studier som utförts i Sverige och de nordiska länderna. Största delen av artiklarna 

var utförda i länder långt utanför Norden. Författarna anser att det vore intressant att ta 

del av forskning som utförts i Sverige och dess grannländer för att få en mer rättvis bild 

av hur det ser ut i denna del av världen. 

4.6 Slutsats 

I föreliggande studie framkommer att många sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper 

om HIV och att detta på grund av osäkerhet och rädsla för att bli smittade, leder till ett 

bemötande som inte är tillfredsställande för patienterna. Patienterna berättar om hur de 

blivit diskriminerade och illa behandlade av vissa sjuksköterskor och att detta ofta leder 

till sämre följsamhet av behandlingen. De berättar även om positiva erfarenheter av 

möten med sjuksköterskor, främst HIV-specialiserade sjuksköterskor och att dessa 

möten leder till bättre följsamhet av behandlingen. För att alla sjuksköterskor ska kunna 

ge ett respektfullt bemötande till denna patientgrupp anser författarna till föreliggande 

studie att det behövs mer utbildning om HIV och dess smittvägar samt om patienternas 

upplevelser och följder av detta. 
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Titel Design och 
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Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Wodajo, B.S., 

Thupayagale-

Tshweneagae, G., 

Akpor, O.A. (2017). 

Etiopien 

Stigma and 

discrimination within the 

Ethiopian health care 

settings: Views of 

inpatients living with 

human 

immunodeficiency virus 

and acquired immune 

deficiency syndrome. 

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design 

HIV-patienter Intervjuer Transkribering, kodning, 

kategorier 

Brinsdon, A., Abel, G., 

& Desrosiers, J. (2016). 
Nya Zeeland 

“I’m taking control”: how 

people living with 

HIV/AIDS manage stigma 

in health interactions 
  

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design 

HIV-patienter som var 

med i AIDS-

Foundation 

Semistrukturerade 

intervjuer  
Tematisk analys, 
kodning, teman 

Cuca, Y. P., & Rose, 

C.D. (2016). 
USA  

Social Stigma and 

Childbearing for Women 

Living With HIV/AIDS. 

  

Kvalitativ 
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beskrivande 

design 

Kvinnor med HIV som 

varit gravida 
Djupintervjuer  

  

Kodning, teman 
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Publikationsår 
Studieland 

Titel Design och 
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ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Ion, A., Greene, S., 
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G., Smith, S., Barry, F., 
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Kanada 
  

Perinatal care experiences 

of mothers living with HIV 

in Ontario, Canada. 
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teman 
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Amirkhanian, A. 

(2016). Ryssland 

Barriers and Facilitators of 

HIV Care Engagement: 

Results of a Qualitative 

Study in St. Petersburg, 

Russia 

Kvalitativ 

ansats med 
beskrivande 

design  

80 st. HIV-positiva 

personer i St. 

Petersburg 

Djupintervjuer Ljudinspelningar, 

transkribering, kategorier och 

kodning. 

Mulder, B.C., Lelyveld, 

M.A.A., Vervoort, 

S.C.J.M., Lokhorst, 

A.M., van Woerkum, 

C.M.J., Prins, J.M. De 

Bruijn, M. (2016). 

Nederländerna 

Communication Between 

HIV Patients and Their 

Providers: A Qualitative 

Preference Match Analysis. 

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design 

HIV-patienter samt 

deras läkare och 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Ljudinspelningar, 

transkribering, kodning, teman 
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Publikationsår 
Studieland 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Wung, B., 
Peter, N. & 
Atashili, J. (2016). 

Storbritannien 

Clients’ satisfaction with 

HIV treatment services in 

Bamenda, Cameroon: a 

cross-sectional study 
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ansats med 

korrelativ 

design 

Vuxna HIV-patienter. Strukturerade 

frågeformulär 
Data analyserades med hjälp 

av Epi Info version 3.5.4. 

Därefter kategorier.  

Broaddus, M. R., 

Hanna, C. R., 

Schumann, C., & Meier, 

A. (2015). 
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“She makes me feel that 

I’m not alone”: Linkage to 

Care Specialists provide 

social support to people 

living with HIV. 
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experimentell 

design  
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Stutterheim, S. E., 

Sicking, L., Brands, R., 

Baas, I., Roberts, H., 

van Brakel, W. H., 

Lechner, L., Gerio,K & 

Bos, A-E-R. (2014). 
Nederländerna 

  

Patient and Provider 

Perspectives on HIV and 

HIV-Related Stigma in 

Dutch Health Care 

Settings. 

  

Mixad metod-

ansats med 

beskrivande 

design 

Patienter med HIV 

mellan 23-74 år samt 

sjukvårdspersonal. 
  

Fokusgrupp- och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 
kodning, kategorier, teman 

Lifson, A. R., Demissie, 

W., Tadesse, A., Yakob, 

B., Shenie, T., Ketema, 

K., May, R.  
(2013). 
Etiopien 

Barriers to retention in care 

as perceived by persons 

living with HIV in rural 

Ethiopia: Focus group 

results and recommended 

strategies. 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design. 

HIV-patienter.  Fokusgruppintervjuer Transkribering och kategorier 
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Publikationsår 
Studieland 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Magnus, M., Herwehe, 

J., Murtaza-Rossini, M., 

Reine, P., Cuffie, D., 

Gruber, D., & Kaiser, 

M. (2013). USA 

Linking and Retaining HIV 

Patients in Care: The 

Importance of Provider 

Attitudes and Behaviors. 

Kvalitativ 

ansats med 

komparativ 

design 

HIV-patienter. Anonyma intervjuer Chi-squaretester användes för 

att jämföra demografiska och 

kliniska skillnader. Kruskal-

Wallis-tester användes för att 

jämföra stigma. Data 

analyserades med hjälp av 

dataanalysprogrammet Stata 

Version 10.0/SE 

Rydstrom, L.-L., Ygge, 

B-M., Tingberg, B., 

Naver, L., & Eriksson, 

L. E. (2013). 
Sverige 

Experiences of young 

adults growing up with 

innate or early acquired 

HIV infection - a 

qualitative study. 

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design 

  

HIV-patienter mellan 

15-21 år. 

  

Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Kodning och kategorier 

Kelly, Carmel  
Alderdice, Fiona  
Lohan, Maria  
Spence, Dale  
(2011). 
Nordirland 

Every pregnant woman 

needs a midwife’—The 

experiences of HIV 

affected women in 

maternity care     

Kvalitativ 

ansats med 

explorativ 

design 

HIV-positiva mammor Djupintervjuer Kodning och teman 



 

 

 

Författare 
Publikationsår 
Studieland 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Malta, M., Todd, C-S., 

Stibich, M-A., Garcia, 

T., Pacheco, D., Bastos, 

F-I. (2010). Brasilien  

Patient–provider 

communication and 

reproductive health among 

HIV-positive women in 

Rio de Janeiro, Brazil 

Kvalitativ 

ansats med 
beskrivande 

design   

HIV-positiva kvinnor 

mellan 18-40 år. 
Fokusgruppsdiskussioner 

och djupintervjuer 
Transkribering, kodning, 

teman.  

Mohammadpour, A., 
Yekta, Z-P 
Nasrabadi, A-R-N. 

(2010). Iran 

HIV-infected patients' 

adherence to highly active 

antiretroviral therapy: a 

phenomenological study 

Kvalitativ 

ansats med 

beskrivande 

design 

19 st. HIV-patienter i 

Iran. 
Semistrukturerade 

intervjuer 
Transkribering, teman. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Bilaga 2: Tabell 3 

Författare Syfte Resultat 

Wodajo, B.S., Thupayagale-

Tshweneagae, G., Akpor, 

O.A. 

Att utforska de faktorer som bidrar till diskriminering 

och stigmatisering som upplevs av patienter med HIV. 

Patienterna upplevde att personalen använde sig av extra 

försiktighetsåtgärder, orsakade fördröjning av vård samt brott av 

sekretessen. 

Brinsdon, A., Abel, G., & 

Desrosiers, J. 
Att undersöka patienters upplevelse av stigmatiseringen 

i möten i vården, samt strategier som HIV-patienter 

använder för att hantera och minska det. 
  

  

  

Patienterna hade positiva uppleverlser av bemötande i vården men 

även stigmatiserande attityder i form av överdrivna 

försiktighetsåtgärder, kränkning av konfidentialitet och integritet. 

För att hantera dessa attityder använde sig patienterna av olika 

metoder som kan delas in i följande tre teman: inte alltid avslöja 

sin diagnos, självförtroende och utveckling av kunskap av hiv. 

  

Cuca, Y. P., & Rose, C.D.  

  

Att undersöka hur kvinnor som lever med HIV tänkte 

angående sina beslut om att skaffa barn. 
Patienterna fattade ofta beslut i situationer av kaos, instabilitet och 

trauma, vilket begränsade deras förmåga att göra rättvisa val om 

deras liv och fertilitet. Trots HIV ville många av kvinnorna ha barn 

men upplevde stigmatisering från flera håll, bland annat från 

vårdgivare varav några uppmuntrade sina patienter att avbryta 

graviditeter på grund av deras hiv. 

  

Ion, A., Greene, S., Mellor, K., 

Kwaramba, G., Smith, S., 

Barry, F., Kennedy, V.L., 

Carvalhal, A., Loutfy, M.  

Att beskriva hur kvinnor med HIV upplever 

mödravården under graviditeten, förlossningen samt 

under de första tre månaderna efter förlossningen.  

Patienterna beskrev både positiva och negativa upplevelser av 

vården under den perinatala tiden. Positiva erfarenheter: effektiv 

kommunikation, känsla av tillhörighet, bli hörd samt tillgänglig 

vård. Negativa erfarenheter: bristande kommunikation, tysta 

mammornas röster och erfarenheter, stigmatiserande vård samt 

respekterade ej konfidentialiteten.  



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Kuznetsova, A., 
Meylakhs, A., 
Amirkhanian, Y., 
Kelly, J., 
Yakovlev, A., 
Musatov, V., 
Amirkhanian, A. 

Att få en förståelse för hur personer som lever med HIV 

i Ryssland upplever hinder och fördelar i sjukvården  
De mest vanliga hindren var svårigheter att få kontakt med 

sjukvården, missnöje med kvaliteten på tjänsterna och negativa 

attityder hos personal. De vanligaste fördelarna var känsla av 

ansvar för sin hälsa och sin familj och vårdrelaterat stöd från andra 

hiv-positiva personer.  

Mulder, B.C., Lelyveld, 

M.A.A., Vervoort, S.C.J.M., 

Lokhorst, A.M., van 

Woerkum, C.M.J., Prins, J.M. 

De Bruijn, M. 

Att undersöka vilka preferenser HIV-patienter har 

angående kommunikation med vårdgivare, samt 

upplevelser med sina vårdgivare som matchar/inte 

matchar deras preferenser. Ett annat syfte är att utforska 

vårdgivarnas tilltro på patientpreferenser och deras syn 

på optimal kommunikation.  

I det stora hela var patienterna nöjda med vården samt 

kommunikationen de haft med sina vårdgivare och de tyckte att 

deras preferenser matchade bra. Patienternas preferenser speglade 

vilka kognitiva, emotionella samt praktiska behov de hade. 

Wung, B., 
Peter, N. & 
Atashili, J.  

Att undersöka patienters tillfredsställelse med HIV-

relaterad sjukvård samt bestämma förhållandet mellan 

patienters tillfredsställelse och deras sociodemografiska 

och strukturella egenskaper 

En övervägande del av deltagarna (91,2%) var nöjda med vården. 

Det fanns dock saker som kunde förbättras. Exempelvis 

personalens attityd, kommunikationen mellan patient och personal, 

att anställa mer personal samt att bygga fler och bättre sjukhus. 

Broaddus, M. R., Hanna, C. R., 

Schumann, C., & Meier, A. 
Att utvärdera ett nytt patientprogram vars syfte var att 

få bättre följsamhet i behandlingen hos HIV-patienter.   

Patienternas relation till specialisterna framstod som ett viktigt 

tema. Nära och bekväma relationer med specialisterna blev en 

motivation till att fortsätta behandlingen, minskade negativa 

känslor och bidrog till bättre hälsa. 
  



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Stutterheim, S. E., Sicking, L., 

Brands, R., Baas, I., Roberts, 

H., van Brakel, W. H., 

Lechner, L., Gerio,K & Bos, 

A-E-R. 

Att utforska hur HIV-patienter samt sjukvårdspersonal 

upplever möten i vården. 
Patienter med HIV upplevde både positiva och negativa 

erfarenheter. Positiva: rättvis behandling, medverkande i beslut 

gällande sin egen vård samt försäkran om konfidentialitet. 

Negativa: personal ställde onödiga frågor, var oförskämda, 

använde sig av överdrivna försiktighetsåtgärder. De upplevde även 

fördröjd behandling samt att sekretessen röjdes.  

Personal upplevde att de hade för lite kunskap om HIV. De 

beskrev att HIV inte längre är stigmatiserat och att alla patienter 

behandlas rättvist. De förklarade att de var rädda för att själva bli 

smittade och att de därför använde extra försiktighetsåtgärder. 

Lifson, A. R., Demissie, W., 

Tadesse, A., Yakob, B., 

Shenie, T., Ketema, K., May, 

R. 

Att lära sig mer om vilka erfarenheter och hinder som 

HIV-patienter upplever i sin vård.  

Patienterna berättade om flera hinder. Hinder som nämns är både 

patientrelaterade, klinikrelaterade, medicinrelaterade samt sociala 

hinder. 

Magnus, M., Herwehe, J., 

Murtaza-Rossini, M., Reine, 

P., Cuffie, D., Gruber, D., & 

Kaiser, M.  

Att utvärdera HIV-patienters uppfattningar om 

vårdgivarnas attityder gentemot dem. 
De patienter som gjorde ett uppehåll i sin behandling förklarade att 

anledningen var att personal inte lyssnade på dem. Vårdgivare har 

en nyckelroll när det gäller att få patienter att följa behandlingen. 

Rydstrom, L.-L., Ygge, B-M., 

Tingberg, B., Naver, L., & 

Eriksson, L. E. 

Att utforska unga vuxnas upplevelse som växer upp och 

lever med HIV i stadsmiljö i Sverige. 
Analysen avslöjade fem kategorier som illustrerar upplevelsen att 

växa upp och leva med HIV i Sverige: (1) skydda sig mot risken 

för stigmatisering; (2) att ha kontroll (3) förluster i livet, men HIV 

är allt; (4) vårdgivare; (5) tro på framtiden. 



 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Kelly, C.,   
Alderdice, F.,  
Lohan, M.,  
Spence, D. 

Att utforska HIV-positiva kvinnors erfarenheter av 

graviditet och moderskap, med fokus på deras möten 

med barnmorskor.  

HIV-relaterad stigmatisering var ett problem för kvinnorna. De 

viktigaste faktorerna som leder till en positiv erfarenhet var 

personalens kunskap och erfarenhet, empati och förståelse för 

deras unika behov och kontinuitet i vården 

Malta, M., Todd, C-S., Stibich, 

M-A., Garcia, T., Pacheco, D., 

Bastos, F-I.   

Att utvärdera vilka förväntningar och erfarenheter HIV-

positiva kvinnor har när det gäller kommunikation med 

sjukvårdspersonal om reproduktiv hälsa.  

De flesta av deltagarna berättade att de kände ett visst missnöje 

gentemot sjukvårdspersonalen. Orsaken var oftast att det var brist 

på öppen dialog i dessa möten. Andra orsaker var att de stött på 

stigmatisering och fördomar. 

Mohammadpour, A., 
Yekta, Z-P 
Nasrabadi, A-R-N. 

Att få förståelse för patienters följsamhet av 

antiretroviral terapi. 
Resultaten delas in i fyra huvudteman: (1) välja att leva och 

beslutet att börja ta mediciner; (2) strategier för följsamhet av 

behandlingen och att hantera biverkningarna; (3) relationer med 

vårdgivare och (4) fördelar med läkemedlen som motivation för att 

fortsätta att följa behandlingen  

 

 


