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Sammanfattning  

Bakgrund. Humant immunbristvirus (hiv) är en viktig hälsofråga och mer än 32 

miljoner människor har avlidit av sjukdomen. Trots god behandling ser människor hiv 

som en dödlig sjukdom. Personer med hiv anses även vara en riskgrupp för 

stigmatisering. Upplevelser av stigmatisering och diskriminering bidrar till att personer 

med hiv undviker att söka vård. Vårdpersonal har en betydelsefull roll för de som 

drabbats av sjukdomen. De ska ha rätt kunskap och kunna ge individanpassad 

information. Syfte. Syftet med studien var att beskriva hur personer med hiv upplever 

bemötande från vårdpersonal. Metod. Litteraturstudien har en beskrivande design. 

Artiklarna söktes i PubMed och Cinahl. Totalt inkluderades 12 artiklar i resultatet. 

Huvudresultat. Huvudteman som identifieras är positiva och negativa upplevelser av 

bemötande från vårdpersonal och subteman är stöd, jämlik vård, stigmatisering, 

diskriminering, brist på information, bristande konfidentialitet, försenad och nekad 

vård, överdrivna försiktighetsåtgärder samt kunskapsbrist. En del beskrev en stöttande 

och jämlik vård medan flera upplevde stigmatisering, diskriminering och bristande 

kunskap hos vårdpersonal. Ett dåligt bemötande bidrog till låg självkänsla, stress och 

hopplöshet. Slutsats. Studien visar att det i hög grad förekommer negativa upplevelser 

av bemötande från vårdpersonal. Således behövs ökad kunskap om sjukdomen som kan 

förändra attityder gentemot personer med hiv.  

 

Nyckelord: bemötande, hiv, upplevelser, vårdpersonal  
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Abstract  

Background. Human immunodeficiency virus (hiv) is an important health issue and so 

far more than 32 million people have died by the disease. Despite good treatment people 

are seeing hiv as a deadly disease. People with hiv are considered to be a risk group for 

stigmatization. Experiences of stigmatization and discrimination will conduce people 

with hiv to avoid seeking care. Healthcare workers have an important role for those who 

got hiv. They must have enough knowledge and be able to give individulazed 

information to people affected by hiv. Aim. The aim of this general litteratur review 

was to describe how people with hiv experience treatment by healthcare workers. 

Method. The literature study has a descriptive design. The articles were searched in 

PubMed and Cinahl. Totally 12 articles were included in the results. Findings. Main 

themes identified are positive and negative experiences of treatment from healthcare 

workers and subthemes are support, equal care, stigmatization, discrimination, lack of 

information, breaches of confidentiality, suboptimal and denied care, excessive 

precautions and lack of knowledge. Some described supportive and equitable care, 

while others perceived stigmatization, discrimination and lack of knowledge in the 

healthcare workers. A bad treatment led to low self-esteem, stress and 

hopelessness. Conclusion. The study show that negative experinences are common 

regarding treatment of people with hiv from healthcare workers. Thus, more knowledge 

could change the attitudes towards people with hiv.  

 

Keywords: Experiences, healthcare workers, hiv, treatment 
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1. Introduktion  

1.1 Hiv i världen  

Humant immunbristvirus (hiv) är en viktig global hälsofråga och hittills har mer än 32 

miljoner människor avlidit av sjukdomen. Ungefär 37,9 miljoner levde med hiv under 

2018, sammanlagt hade 1,7 miljoner blivit smittade. Östeuropa, Centralasien, 

Mellanöstern och Nordafrikanska regioner står för cirka 95% av totalt antal smittade 

(World health organization [WHO] 2019). Personer som riskerar att drabbas av hiv är 

homosexuella, narkotikamissbrukare som injicerar läkemedel, personer i fängelse, 

transpersoner och personer från utsatta grupper som till exempel prostituerade där 

risken är hög att smitta sina kunder. Risker att drabbas av sjukdomen innefattar 

oskyddat samlag, bära på en annan sexuellt överförd infektion, att dela nålar för att 

injicera läkemedel samt ofrivillig nålsticksskada bland till exempel vårdpersonal (WHO 

2019). 

 

1.2 Patofysiologi  

1.2.1 Humant immunbristvirus, Hiv 

Hiv innebär att kroppen drabbats av retrovirus. Viruset lagras i cellernas arvsmassa och 

angriper immunsystemet samt förstör funktionen av kroppens immunförsvar. Kroppens 

immunsystem kan på så sätt bli svag mot infektioner, vissa typer av cancer samt andra 

allvarliga sjukdomar. Den som drabbats av viruset kommer bära på det hela livet då 

infektionen inte läker ut spontant. Hiv kan smittas i samband med oskyddat sex, via 

kroppsvätskor samt genom att dela sprutor och förorenade nålar. Hiv kan även överföras 

från mor till barn under graviditet, vid förlossning eller amning (Folkhälsomyndigheten 

2015). 

 

1.2.2 Symtom och komplikationer 

En del personer är omedvetna och har inga besvär eller symtom när de blivit smittade. 

Andra kan känna influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, halsont eller utslag. 

Symtomen är vanligtvis lindriga och tillfälliga. När kroppens immunsystem försvagas 

på grund av hiv förekommer andra symtom som svullna lymfkörtlar, feber och 

viktnedgång. Om personen som bär hiv inte behandlas kan svåra sjukdomar som 

exempelvis Kaposis sarkom och allvarliga infektioner utvecklas (WHO 2019). När 

immunsystemet är för svagt uppträder ovannämnda sekundära infektioner och som följd 
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kan sjukdomen utvecklas till acquired immunedeficiency syndrome (aids) om inte 

behandling ges. Aids innebär ett förvärvat immunbristsyndrom som kan leda till 

dödlighet (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

1.2.3 Diagnos och behandling  

Diagnosen ställs genom ett blodprov. Det finns specifika antikroppar och antigener som 

visas i blodprovet om personen bär viruset (Folkhälsomyndigheten 2015). Enligt WHO 

(2019) utvecklas i de flesta fall antikroppar inom 28 dagar efter att man blivit smittad, 

därför krävs ett bekräftande test så att diagnosen kan ställas. Folkhälsomyndigheten 

(2015) skriver att det inte finns något botemedel mot hiv, dock finns det mediciner som 

minskar utvecklingen av viruset och på så sätt kan sjukdomsutvecklingen förebyggas. 

Men det är viktigt att behandling och vård med antivirala mediciner sätts igång i god tid 

för bästa möjliga effekt. Personer som inte behandlas med mediciner mot hiv kan 

insjukna i aids (Folkhälsomyndigheten 2015). Enligt smittskyddslagen är hiv en 

allvarlig och allmänfarlig sjukdom. Den som bär på sjukdomen måste anmälas till 

smittskyddsläkare och smittspåras för att förebygga smittspridningen (SFS 2004:168). 

 

1.3 Hiv i samhället 

I en studie av Thanh, Moland & Fylkesnes (2012) har det framkommit att hiv är 

förknippat med rädsla. Människor ser även hiv som en dödlig sjukdom trots att det finns 

god behandling med antiretrovirala läkemedel. Resultatet av studien visade att olika 

grupper får bära skulden för viruset och smittspridningen, exempelvis droganvändare 

och prostituerade. Droganvändare och prostituerade förknippas med onormalt beteende, 

orenlighet, oärlighet och brott. I och med detta betraktas personer med hiv som en 

riskgrupp för stigmatisering (Thanh, Moland & Fylkesnes 2012). Enligt Goffman 

(2014) skapade grekerna begreppet stigma för att markera att något var onormalt. Detta 

gjordes genom att bränna in något på kroppen med anledning av att undvika personen. 

Begreppet lever kvar än idag och har i stort sett samma innebörd, dock handlar det mer 

om att samhället kategoriserar människor i olika grupper samt normaliserar attityder och 

beteenden.  

 

Enligt Mill, Edward, Jackson, MacLean & Chaw-kant (2010) kan personer som tillhör 

sårbara grupper uppleva dubbel stigmatisering. Det kan vara prostituerade, personer 

med en psykisk sjukdom, att tillhöra minoriteten av en kultur eller social klass samt att 
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vara kvinna. Studien av Thanh, Moland & Fylkesnes (2012) visade att risk för hiv-

relaterat stigma och diskriminering bidrog till att personer undvek att söka vård. 

Diskriminering betyder att en person kan bli trakasserad eller orättvist behandlad 

(Diskrimineringsombudsmannen 2019). En annan studies resultat visade att rädsla för 

avslöjande av sjukdomen var ett hinder för att söka vård. Vidare framkom det att 

personer med hiv undvek att berätta för sin omgivning på grund av rädsla för att ej bli 

accepterad (Kiriazova et al. 2018). Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & 

Stubberud (2011) skriver att konsekvensen av stigmatisering kan bli en ökad 

smittspridning av sjukdomen samt utveckling till aids och sämre livskvalitet med 

kortare livslängd.  

 

1.4 Sjuksköterskans roll  

Människan kan betraktas i ett helhetsperspektiv som en enhet av kropp, själ och ande. 

Varje person är unik och har individuella behov. Omvårdnad är sjuksköterskans 

profession som ska utövas på personnivå. Sjuksköterskan hjälper en patient som är i 

behov av stöd, hjälper att framställa grundbehoven och ger vägledning (Värdegrund för 

omvårdnad 2016). Syftet med omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande samt att 

förebygga ohälsa och lindra lidande. Omvårdnaden ska utgå från ett gott bemötande. Ett 

gott bemötande är möjligt och byggs utifrån de centrala begreppen inom omvårdnaden 

som respekt för personens sårbarhet, värdighet och integritet. Personens hälsa är främsta 

målet för sjuksköterskor och varje person har rätt till vård oavsett sin status 

(International Council of Nurses [ICN] 2016). 

 

Forskning har visat att första mötet mellan vårdare och patient är avgörande för 

personer som drabbats av hiv. Att drabbas av sjukdomen kan göra att personens syn på 

livet förändras (Yakob & Ncman 2016). Sjuksköterskan ansvarar för att ge rätt och 

individanpassad information till den drabbade för att kunna hjälpa denne vidare i det 

nya tillståndet. Att informera om smittförebyggande åtgärder och biverkningar som kan 

uppkomma i samband med behandling är av stor vikt. Sjuksköterskan ska ha rätt 

kunskap om sjukdomen och läkemedelsbehandlingen. Hen måste vara säker på att 

personen förstår betydelsen av mediciner som ska tas i rätt mängd och tid för att 

förhindra utveckling av resistenta virus (Andreassen et al. 2011). Sjuksköterskan är 

ansvarig för att personer med hiv behandlas med respekt och värdighet samt sträva efter 

att bibehålla konfidentialiteten (Huq, Moriyama, Harris, Shirin & Rahman 2019). En 
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god och hållbar relation är betydelsefull då den kan påverka personens livskvalité 

(Yakob & Ncman 2016). 

 

1.5 Bemötande som ett vårdbegrepp 

Mötet mellan människor handlar om att visa respekt mot varandra och vilja andra gott, 

till följd av detta skapas relationer. Mötet kan upplevas bra eller dåligt beroende på 

personens olika perspektiv i bemötandet. Ett gott bemötande kännetecknar empati, 

ömsesidighet och stillhet. Ett dåligt bemötande karakteriseras av att personen känner sig 

förolämpad och ignorerad vilket leder till missnöje och besvikelse hos denne (Snellman 

2014). Att bemöta en person på ett bra sätt handlar även om att främja delaktighet, 

patientinflytande och patientsäkerhet. Att ha insikt i kommunikationen är viktigt för att 

kunna möta varje enskild individ. Det enskilda mötet är speciellt och bör anpassas efter 

personens behov. Ett bristfälligt bemötande kan medföra otillräcklig kommunikation 

och information vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker (Socialstyrelsen 2018).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) fokuserade mycket på relationen mellan 

människa och människa. Relationen består av sjuksköterskan och den sjuke personen. 

Travelbee betonade vikten av att se varandra som människor och inte som sjuksköterska 

och patient. Syftet var att hjälpa en person, familj eller samhälle för att kunna förhindra 

sjukdom eller lidande samt finna mening i situationen. Relationen grundades på begrepp 

som kommunikation, empati, sympati och interaktion. Vidare förklarade Travelbee att 

relationen utvecklas genom olika faser. Det tidiga skedet handlar om det första mötet 

där identiteter successivt växer fram. Det utvecklas sedan till känslor i form av empati 

och sympati där sjuksköterskan och patienten senare skapar ett sorts band (Travelbee 

1971). Enligt författarna till studien kan teorin kopplas till arbetet eftersom Travelbee 

belyste vikten av interaktion, empati, sympati samt ett holistiskt synsätt vilket är viktigt 

att förhålla sig till i bemötande av personer som drabbats av en sjukdom, i detta fall 

personer med hiv.  
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1.7 Problemformulering  

Hiv är en viktig hälsofråga och många har avlidit till följd av sjukdomen. Enligt tidigare 

studier ser människor hiv som en dödlig sjukdom trots att det finns god behandling. 

Personer som drabbats av hiv anses vara i riskzonen för stigmatisering. Stigmatisering 

och diskriminering bidrar till att personer med hiv undviker att söka vård. 

Konsekvensen av detta kan bli en ökad smittspridning av sjukdomen och utveckling till 

aids samt sämre livskvalité. Vårdpersonal har en betydelsefull roll för personer som bär 

på hiv i samband med vård och behandling. En god relation är viktig då den kan 

påverka personens livskvalité. Att undersöka hur personer med hiv upplever bemötande 

från vårdpersonal kan anses vara viktigt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal för 

att få en djupare förståelse för en person som bär på hiv.  

 

1.8 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur personer med hiv upplever bemötande från 

vårdpersonal.  

 

1.9 Frågeställning: 

Hur beskriver personer med hiv bemötande från vårdpersonal? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi  

Sökningar efter relevanta artiklar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Enligt 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) är PubMed den äldsta och mest 

kända databasen som innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom medicin och 

omvårdnad. Databasen Cinahl innehåller referenser till vetenskapliga artiklar och är 

mest inriktad på omvårdnad. I PubMed finns en ämnesordlista som kallas MeSH och 

står för Medical Subject Headings (Willman et al. 2016). I PubMed och Cinahl 

användes till en början MeSH-termer och Cinahl subject headings, dock visade det sig 

vara svårt att få fram ett tillräckligt antal av artiklar. Därför gjordes de flesta sökningar 

med fritext i båda databaser. Boolenska söktermer som AND, OR och NOT är de 
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vanligaste och mest användbara. AND användes i olika sökordskombinationer för att 

rikta sig till ett mer avgränsat område (Willman et al. 2016). Sökningarna gjordes först 

med ett sökord i taget för att sedan smalna av med olika sökordskombinationer. Sökord 

som användes i Pubmed var “hiv infections” [MeSH], “healthcare”, “qualitative 

research”, “experiences”, “people living with hiv”, “hiv”, “treatment”, “nursing” och 

“health personnel”. I Cinahl tillämpades sökorden “hiv infection”, “attitudes”, “care”, 

“patient”, “experience”, “healthcare” och “people living with hiv” i fritext. 

 

För att aktualisera sökningarna gjorde författarna om sökningar i båda databaser med 

samma sökord. Resultatet visade färre antal träffar eller artiklar som inte var relevanta 

för studiens syfte. Författarna sökte en bibliotekarie för eventuellt bättre sökord eller 

sökmetod, dock visade det sig även vara svårt att hitta relevanta artiklar med hjälp. 

Därför gjordes en kompletterande sökning i PubMed. Nya sökord som “patient 

satisfaction” [MeSH], “hiv” [MeSH], “patient attitude” och “healthcare workers” 

användes i databasen PubMed i den kompletterande sökningen. Begränsningar som 

användes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

publicerade mellan år 2009-2020 för att informationen ska vara så aktuell som möjligt 

från den senaste forskningen. Andra begränsningar var Högskolan i Gävles databaser, 

all adult, adult: 19+, och peer reviewed (se tabell 1).  
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Tabell 1. 
 

Databas  Begränsningar  
Sökdatum 

Sökord Antal träffar Antal 
möjliga 

Valda artiklar 

 
Cinahl  Engelska, All adult, 

Peer reviewed, 2009-
2020 

2020-01-24 

 

 
Hiv infection* AND 
attitudes* AND people 
living with hiv* AND 
healthcare*  
 

 
68 

 
14 

 
1 

 
Cinahl  Engelska, All adult, 

Peer reviewed, 2009-
2020 

2020-01-24 

 

 

 
Patient experience* 
AND hiv infection* 
AND healthcare 
attitudes*  

 
74 

 
7 

 
1 

 
Medline via 
PubMed 

 
HiG, 10 år, Engelska, 
Adult: 19+ 
 
2020-01-23 

 
“Hiv infections” 
[MeSH] AND 
healthcare* AND 
qualitative research* 
AND experiences* 
AND hiv* AND 
people living with 
hiv* AND treatment*  
 

 
117 

 
8 
 
 
 
 
 

 

 
4 

 
Medline via 
PubMed  

 
HiG, 10 år, Engelska, 
Adult: 19+ 
 
2020-01-27 

 
Nursing* AND health 
personnel* AND 
people living with 
hiv* AND 
experiences*  

 
18 

 
2 

 
2 

 
Medline via 
PubMed 

 
HiG, 10 år, Engelska, 
Adult: 19+, Full text,  
 
2020-01-27 

 
Patient attitude* AND 
people living with 
hiv* AND healthcare* 
AND ”patient 
satisfaction” [MeSH] 
AND qualitative 
research* 

 
15 

 
1 

 
1 

 
Medline via 
PubMed 

 
HiG, 10 år, Engelska, 
Adult: 19+,  
 
2020-01-27 

 
Patient attitude* AND 
people living with 
hiv* AND 
experiences* AND 
healthcare* 
 

 
93 

 
2 

 
2 

 
Medline via 
PubMed 

 
HiG, 10 år, Engelska 
Adult: 19+ 
 
2020-01-30 

 
”Hiv” [MeSH] AND 
patient experience* 
AND healthcare 
workers* 

 
11 

 
1 

 
1 

     Totalt: 12 

 
 

*= Sökord som gjorts med fritext.  
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2.3 Urvalskriterier   

I studien inkluderades endast artiklar av relevans för studiens syfte och som var fritt 

tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser. Såväl kvalitativa som mix- metod 

förekom i litteraturstudien. Mix- metod innebär att samla in och analysera kvalitativ och 

kvantitativ fakta (Polit & Beck 2017). I denna studie användes endast den kvalitativa 

delen. Eftersom studien undersökte upplevelser passade den kvalitativa forskningen 

bättre till studien. Enligt Friberg (2017b) så fokuserar den kvalitativa forskningen på en 

persons livssituation för att få bättre förståelse för personens erfarenheter, upplevelser 

och förväntningar. Artiklarna ska vara godkända av en etisk kommitté eller ett etiskt råd 

samt vara peer reviewed eller följa mallen IMRAD som står för Introduktion, Metod, 

Resultat och Diskussion (Polit & Beck 2017). De personer som inkluderades i studien 

var vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt som diagnostiserats med hiv. 

Exklusionskriterier var litteraturstudier och kvantitativa artiklar.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Antal träffar i PubMed och Cinahl med en kompletterande sökning var 400 artiklar. 

Alla 400 titlar lästes och av dessa exkluderades 117 endast efter titel. Totalt lästes 283 

abstrakt igenom, 249 artiklar exkluderades som var kvantitativa, litteraturstudier, 

fokuserade på en annan undersökningsgrupp, inte var relevant för studiens syfte eller 

inte fritt tillgänglig via Högskolan i Gävles databaser. Totalt valdes 34 artiklar ut för 

granskning genom att läsa hela artikeln. Av dessa 34 artiklar visade det sig vara 2 

dubbletter, 4 gick inte att få fram i fulltext utan att betala och resterande 14 var inte 

relevanta för studiens syfte då de flesta av artiklarna fokuserade på sjuksköterskors 

perspektiv vilket inte passade studiens syfte. Totalt valdes 14 artiklar för bedömning av 

relevans (se bilaga 1) och för kvalitetsgranskning (se bilaga 2). Efter 

kvalitetsgranskningen föll 2 artiklar bort. Studiernas relevans och kvalitet bedömdes 

med utgångspunkt i hur varje påstående eller fråga besvaras enligt ovannämnda 

modeller. Varje fråga kunde besvaras med “Ja”, “Delvis” eller “Nej”. Artiklarna som 

kunde besvaras med “Ja” eller “Delvis” i mallen för granskning av artikelns relevans 

bedömdes vara relevanta för den aktuella studien. I granskningen bedömdes relevans, 

syfte, metod, resultat, diskussion och om studien var pålitlig. Enligt Polit och Beck 

(2017) är en studie med god kvalitet etisk försvarbar och pålitlig. Viss brist fanns hos ett 

fåtal artiklar där inklusionskriterier inte var tydligt beskrivet. Efter relevansbedömning 

och kvalitetsgranskning av artiklarna valdes sammanlagt 12 artiklar som var relevanta 
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för studiens syfte samt uppfyllde studiens inklusionskriterium. Se inkluderade artiklar i 

figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema  
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2.5 Dataanalys  

För att kunna analysera samlat material användes metasyntesmetoden. Metasyntes är en 

analysmetod för sammanställning av icke-experimentella studier och fokuserar på 

teman och beskrivningar (Evans 2002). Metasyntesprocessen består av fyra olika steg: 

1. insamling av lämplig data, 2. identifiera nyckelfynd, 3. analys av artiklarna, 4. 

sammanställning av studiernas resultat.  

Författarna skrev ut samtliga artiklar efter relevans och kvalitetsgranskning för att 

lättare kunna identifiera resultatet. Artiklarna lästes noggrant upprepade gånger 

individuellt för att förstå vilket budskap de bär med sig. Till en början markerades allt 

som svarade på studiens syfte i resultatet. I och med detta uppstod likheter och 

skillnader i form av negativa och positiva upplevelser av bemötande. Liknande teman 

av artiklarna kunde sedan identifieras individuellt med färgmarkering och en diskussion 

kring materialet gjordes därefter. Detta gjordes för att se om båda författarna uppfattat 

resultatet lika. Gemensamma teman listades därefter i ett dokument där varje artikel 

hade en egen rubrik för att få struktur på arbetet samt undvika att studierna förväxlades. 

Detta i enlighet med Evans (2002) dataanalys. Sammanfattning av artiklarna 

dokumenterades i bilaga 3 (tabell 4) och bilaga 4 (tabell 4).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har arbetat efter de etiska regler som gäller för frågor kring oredligheter. 

Oredligheter i forskning definieras som fabrikation, falsifikation och plagiat vid 

genomförande eller granskning av forskning. Med fabrikation menas att hitta på data 

eller resultat. Falsifikation innebär att manipulera forskningsmaterial eller utrustning 

samt att medvetet utesluta data. Plagiat handlar om att använda någon annans idéer utan 

att ange källa (Polit & Beck 2017).  

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 12 artiklar varav 11 kvalitativa och en mix- metod utifrån studiens 

syfte och frågeställning. I artikeln med mix- metod design användes endast den 

kvalitativa delen. Resultatet bygger på negativa och positiva upplevelser av bemötande 

från vårdpersonal där subteman är stöd, jämlik vård, stigmatisering, diskriminering, 

brist på information, bristande konfidentialitet, överdrivna försiktighetsåtgärder, 

försenad och nekad vård samt kunskapsbrist. Se tabell 2. Samtliga artiklar från 

resultatavsnittet är markerad med * i referenslistan.  
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Tabell 2. Tematisering  

Huvudteman Subteman 

Positiva upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal 

 Stöd 

 Jämlik vård  

Negativa upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal  
 

 Stigmatisering  

 Diskriminering  

 Brist på information  

 Bristande konfidentialitet  

 Överdrivna 

försiktighetsåtgärder  

 Försenad och nekad vård  

 Kunskapsbrist  
 

 

 

3.1 Positiva upplevelser av bemötande från vårdpersonal  

3.1.1 Stöd  

En del personer med hiv upplevde bra stöd i samband med hiv-test och vid 

diagnostisering. Vårdpersonal gav tillräcklig och anpassad information i förhållande till 

personens kunskapsnivå. De visade omtanke genom att sympatisera, lyssna och 

respektera personens integritet samt konfidentialitet (Arrey et al. 2016; Fingleton, 

Watson & Matheson 2018; Kelly et al. 2013; Okoror et al. 2013; Rahmati-Najarkolaei 

et al. 2010; Stutterheim et al. 2014; Sullivan et al. 2015). Personer upplevde att 

vårdpersonal med utbildning i hiv var hjälpsamma och stöttande i bemötandet (Kelly et 

al. 2013; Lingen-Stallard, Furber & Lavender 2016). Även andra personer med hiv 

beskrev positiva upplevelser i bemötandet med vårdpersonal. De var hjälpsamma och 

personer fick chansen att ställa frågor om sin hälsa (Arrey et al. 2016; Fingleton, 

Watson & Matheson 2018; Kelly et al. 2013; Lingen-Stallard, Furber & Lavender 

2016). Flera upplevde ett positivt bemötande då de fått stöd från vårdpersonal genom att 

uppmuntra och motivera till att påbörja och följa behandling. De visade sitt stöd genom 

att vara hjälpsamma och alltid finnas tillgängliga. Personerna kände sig omhändertagna 

och vänligheten upplevdes vara äkta (Sullivan et al. 2015). 
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3.1.2 Jämlik vård   

Personer som drabbats av hiv beskrev att de upplevde positivt bemötande i form av en 

jämlik vård. De behandlades precis som alla andra och fick den vård de behövde. 

Vårdpersonalen fokuserade på sina vanliga arbetsuppgifter (Kelly et al. 2013; Okoror et 

al. 2013; Stutterheim et al. 2014) utan diskriminering (Okoror et al. 2013). Vidare 

beskrev gravida med hiv att de blev behandlade som vilken gravid person som helst 

(Kelly et al. 2013; Stutterheim et al. 2014). Vårdpersonalen såg till att de kände sig 

normala och behandlades på samma sätt som alla andra. De var stöttande och fick dem 

att känna sig bekväma trots sin hiv-status. De var även hjälpsamma genom att svara på 

funderingar som uppstod (Kelly et al. 2013). Ett fåtal upplevde också vårdpersonalen 

som omsorgsfulla och hjälpsamma. Personer med hiv och personer med andra 

infektionssjukdomar hade samma färger på mapparna vilket uppskattades och 

förmedlade ett budskap av jämlikhet (Okoror et al. 2013).  

 

3.2 Negativa upplevelser av bemötande från vårdpersonal  

3.2.1 Stigmatisering 

I ett flertal studier framkom det upplevelser av ett negativt och fördomsfullt bemötande 

i samband med ett hiv-test, när diagnosen förmedlades eller under vårdtiden (Arrey, 

Bilsen, Lacor & Deschepper 2016; Brinsdon, Abel, & Desrosiers 2017; Fingleton, 

Watson & Matheson 2018; Ion & Elston 2015; Madhivanan et al. 2014; Rahmati-

Najarkolaei et al. 2010; Stutterheim et al. 2014; Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni 

2017). Personer som drabbats av hiv upplevde sig stigmatiserade på grund av 

vårdpersonalens ifrågasättande. Vårdpersonalen ställde irrelevanta frågor, exempelvis 

hur de blivit smittade och hur många partners de haft (Ion & Elston 2015; Madhivanan 

et al. 2014; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Stutterheim et al. 2014). Även 

fördomsfulla frågor och påståenden om vilka som ligger i riskzonen för att smittas av 

hiv förekom bland vårdpersonal (Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017; Ion & Elston 

2015; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010).  

 

Att känna sig markerad eller stämplad inom vården var vanligt förekommande. 

Vårdpersonalens bemötande bidrog till att personer kände skuld och skam. Ett flertal 

berättade att de fick låg självkänsla, kände oro och stress samt blev deprimerade på 

grund av en negativ attityd från vårdpersonalen (Arrey et al. 2016; Ion & Elston 2015; 
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Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Valencia-Garcia et al. 2017). Ett dåligt bemötande från 

vårdpersonal ledde till hopplöshet och förlorad livslust (Madhivanan et al. 2014; 

Rahmati-Najarkolaei et al. 2010). Rädsla för att uppleva stigmatisering medförde att 

personer sökte vård sent eller avstod helt (Arrey et al. 2016; Brinsdon, Abel & 

Desrosiers 2017; Ion & Elston 2015; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Valencia-Garcia 

et al. 2017). Några undvek även att avslöja sin hiv-status på grund av risk för 

stigmatisering. Detta kan påverka framtida hälsobesök och samspelet mellan 

vårdpersonal och personer med hiv (Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017).  

 

3.2.2 Diskriminering  

Personer som drabbats av hiv upplevde ett dåligt bemötande när de blev behandlade 

annorlunda (Madhivanan et al. 2014; Valencia-Garcia et al. 2017). Ett antal personer 

upplevde diskriminering från vårdpersonal då de blev placerade i separerade rum på 

grund av sjukdomen (Okoror, BeLue, Zungu, Adam, & Airhihenbuwa 2013; Valencia-

Garcia et al. 2017). Vårdpersonalen ändrade attityd när de fick reda på diagnosen. 

Diskriminering visade sig genom olämpliga kommentarer, blickar och undvikande av 

fysisk kontakt (Arrey et al. 2016; Madhivanan et al. 2014; Rahmati-Najarkolaei et al. 

2010). Personer kände sig skuldbelagda på grund av ett respektlöst bemötande från 

vårdpersonalen. En deltagare i studien kände sig upprörd och värdelös då en läkare inte 

visade respekt (Rahmati-Najarkolaei et al. 2010).  

3.2.3 Brist på information  

Personer med hiv upplevde bristfällig information i samband med diagnostisering 

(Fingleton, Watson & Matheson 2018; Ion & Elston 2015; Madhivanan et al. 2014; 

Okoror et al. 2013; Valencia-Garcia et al. 2017). Personer hade testats utan vetskap eller 

information från vårdpersonalen (Madhivanan et al. 2014; Ion & Elston 2015). De 

upplevde dålig eller ingen kommunikation alls i mötet med vårdpersonal (Madhivanan 

et al. 2014). Ingen rådgivning gällande sjukdomen framfördes. De hade ingen kunskap 

om sjukdomen och förväntade sig att vårdpersonal skulle förklara vad det innebar 

(Fingleton, Watson & Matheson 2018; Ion & Elston 2015).  

 

3.2.4 Bristande konfidentialitet  

Bristande konfidentialitet i mötet med vårdpersonal var ett återkommande fenomen 

(Arrey et al. 2016; Brindson, Abel & Desrosiers 2017; Ion & Elston 2015; Kelly, 
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Alderdice, Lohan & Spence 2012; Lingen-Stallard, Furber & Lavender 2016; 

Madhivanan et al. 2014; Stutterheim et al. 2014; Valencia-Garcia et al. 2017). Några 

beskrev hur vårdpersonal avslöjade deras diagnos framför andra, exempelvis inför 

familjemedlemmar som var omedvetna (Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017; Ion & 

Elston 2015; Madhivanan et al. 2014). Vårdpersonalen pratade även öppet om 

diagnosen i väntrum, framför andra patienter (Lingen-Stallard, Furber & Lavender 

2016; Valencia-Garcia et al. 2017) och mellan varandra (Arrey et al. 2016; Kelly et al. 

2012). Ett bemötande där bristande konfidentialitet förekom medförde känslor som 

sorg, ilska och skam (Valencia-Garcia et al. 2017). 

 

3.2.5 Försenad och nekad vård  

I flera studier framkom det att personer med hiv upplevde försenad (Arrey et. al 2016; 

Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017; Okoror et al. 2013; Stutterheim et al. 2014; 

Valencia-Garcia et al. 2017) och nekad vård (Ion & Elston 2015; Rahmati-Najarkolaei 

et al. 2010). Flera reagerade på ovanligt långa väntetider för att få vård. Det var vanligt 

att personer med hiv kom först för att vårdas men tvingades lämna sist (Arrey et al. 

2016; Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017). Att tvingas vänta hela dagen på att få vård 

medförde upplevelser av frustration, respektlöshet och misskreditering (Arrey et al. 

2016). Personer i en studie ansåg att vårdpersonalen inte visade omtanke. De lämnades 

hungriga i väntan på vård samtidigt som de hade en dålig attityd (Okoror et al. 2013). 

En del var i behov av operation men nekades på grund av att de hade hiv (Ion & Elston 

2015; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Valencia-Garcia et al. 2017). Nekad vård 

kopplades till rädsla för smittsamhet (Ion & Elston 2015; Rahmati-Najarkolaei et al. 

2010) 

 

3.2.6 Överdrivna försiktighetsåtgärder 

Det framkom i flera studier utifrån deltagarnas upplevda perspektiv att vårdpersonalen 

vidtog överdrivna försiktighetsåtgärder när de skulle vårda en person med hiv. De 

upplevde ett bemötande där vårdpersonalen var rädda för att smittas av sjukdomen och 

undvek fysisk kontakt (Arrey et al. 2016; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Stutterheim 

et al. 2014; Valencia-Garcia et al. 2017). De kunde använda flera handskar och annan 

skyddsutrustning när de skulle röra en person med hiv (Arrey et al. 2016; Stutterheim et 

al. 2014; Valencia-Garcia et al. 2017). Vårdpersonalen vägrade att skaka hand, 

desinfekterade händerna onödigt mycket och höll ett fysiskt avstånd (Rahmati- 
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Najarkolaei et al. 2010). Rädsla för smitta upplevdes vara kopplad till kunskapsbrist 

(Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Valencia-Garcia et al. 2017). 

 

3.2.7 Kunskapsbrist  

Personer med hiv upplevde oro över bristande kunskap om sjukdomen, hur den överförs 

och behandlas samt vilka åtgärder som behövs att förebygga smittöverföring (Arrey et 

al. 2016; Ion & Elston 2015). Ett negativt bemötande från vårdpersonal berodde troligen 

på saknad kompetens om sjukdomen. Vårdpersonal ska förbättra sina kunskaper och sin 

känslighet mot hiv samt behandla alla lika (Arrey et al. 2016). En person påpekade att 

det behövs ett samarbete mellan vårdpersonal med kompetens om sjukdomen och övrig 

vårdpersonal för att säkerställa att alla personer med hiv har tillgång till säker vård utan 

ett negativt bemötande. Att personer inte blir dömda på grund av sin diagnos utan 

istället blir stöttade och får känna sig normal (Ion & Elston 2015). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva hur personer med hiv upplever bemötande från 

vårdpersonal. Det framkom både positiva och negativa upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal. Personer beskrev positiva upplevelser från vårdpersonal där de blev 

stöttade och fick ett likvärdigt bemötande. Ett flertal upplevde ett negativt bemötande 

där ämnen som stigmatisering och diskriminering uppkom. Deltagarna i studierna 

upplevde oro över bristande kunskap om hiv hos vårdpersonal och deras rädsla för att 

smittas, vilket bidrog till ett dåligt bemötande av personer med hiv. Ett negativt 

bemötande från vårdpersonal bidrog till låg självkänsla, stress, hopplöshet samt 

meningslöshet, vilket resulterade i att personer med hiv undvek att söka vård och 

behandling. Deltagarna lyfte därför fram vikten av utbildning om hiv samt ett 

kontinuerligt samarbete mellan vårdpersonal med kompetens om diagnosen och övrig 

vårdpersonal.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Positiva upplevelser av bemötande 

Ett flertal personer med hiv beskrev ett positivt bemötande där vårdpersonalen visade 

sitt stöd. De gav tillräcklig information, visade sympati och lyssnade (Arrey et al. 2016; 
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Fingleton, Watson & Matheson 2018; Lingen-Stallard, Furber & Lavender 2016; 

Madhivanan et al. 2014; Okoror et al. 2013; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; 

Stutterheim et al. 2014; Sullivan et al. 2015). Detta kan kopplas till 

omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) som beskrev vikten av att kommunicera, 

sympatisera och empatisera med en person som är i behov av hjälp. Kommunikation 

sker mellan sjuksköterskan och den sjuke personen i varje möte. Det kan vara verbalt 

eller icke verbalt genom exempelvis gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Mötet ger 

en möjlighet till sjuksköterskan att lära känna den sjuke bättre. På så vis kan personens 

behov tillgodoses och till följd skapas en relation (Travelbee 1971). Socialstyrelsen 

(2018) stärker vikten av kommunikation i bemötandet av varje individ. Ett gott 

bemötande innebär att visa empati, ömsesidighet och stillhet (Snellman 2014). 

 

I resultatet framkom det även att vårdpersonal uppmuntrade och motiverade personer 

med hiv att påbörja och följa sin behandling. De visade sig alltid vara tillgängliga och 

var till stor hjälp för de drabbade (Sullivan et al. 2015). Detta kan relateras till 

Värdegrund för omvårdnad (2016) som menar att personens hälsa är beroende av att 

vårdare möjliggör en god relation mellan sig och patienten. En god relation ska vara 

ömsesidig vilket innebär att patient och vårdare är beroende av varandra. Travelbee 

(1971) beskrev att personens omvårdnadsbehov kan uppfyllas genom att vårdpersonalen 

och denne skapar en relation. Några personer med hiv beskrev att de blev behandlade 

precis som alla andra, detta genom att vårdpersonalen endast fokuserade på sina vanliga 

arbetsuppgifter (Kelly et al. 2013; Okoror et al. 2013; Stutterheim et al. 2014). 

Vårdpersonalens bemötande ledde till att flera kände sig normala trots sin diagnos 

(Kelly et al. 2013). Detta kan kopplas till ICN (2016) som påpekar att alla människor 

har rätt till vård oavsett sin status.  

 

4.2.2 Negativa upplevelser av bemötande 

Resultatet av flera studier visade att personer med hiv upplevde stigmatisering, 

diskriminering och förolämpningar. Detta kunde ske genom hånfulla kommentarer och 

blickar (Arrey et al. 2016; Ion & Elston 2015; Madhivanan et al. 2014; Valencia-Garcia 

et al. 2017; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010). På grund av vårdpersonalens dåliga 

bemötande upplevde personer med hiv känslor som skuld och skam samt att de ej var 

likvärdiga (Arrey et al. 2016; Ion & Elston 2015). Detta kan förklaras genom 

Andreassen et al. (2011) som beskrev att hiv är en stigmatiserande sjukdom vilket 
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förknippas med fördomar och skam. Författarna till föreliggande studie tror att ett 

negativt och stigmatiserande bemötande kan bidra till en dålig relation mellan personen 

och vårdpersonalen. En dålig relation kan leda till att personen inte vågar ställa 

nödvändiga frågor och förlora sin tillit till vårdpersonalen. Travelbee (1971) beskrev att 

det är sjuksköterskans profession och uppgift att skapa en relation. Relationen 

kännetecknas av att både sjuksköterska och personen uppfattar samt förhåller sig till 

varandra som unika personer.  

 

Några undvek även att avslöja sin hiv-status och avstod från sjukvårdsbesök på grund 

av rädsla för stigmatisering (Brinsdon, Abel & Desrosiers 2017). Detta kan kopplas till 

studien av Thanh, Moland & Fylkesnes (2012) som visade att stigmatisering bidrog till 

att personer undvek att söka vård. I resultatet av en annan studie var även rädsla för att 

avslöja sin diagnos ett hinder för att söka vård (Kiriazova et al. 2018). Författarna 

förmodar att stigmatisering och diskriminering leder till ett onödigt lidande för 

personen. Att inte söka vård i god tid på grund av stigmatisering och diskriminering kan 

påverka personens hälsa både fysisk och psykisk, detta i enlighet med WHO (2019) som 

beskrev att svåra sjukdomar och allvarliga infektioner kan utvecklas om inte behandling 

ges. 

 

I resultatet framkom ett dåligt bemötande bestående av bristfällig information i samband 

med diagnostisering (Fingleton, Watson & Matheson 2018; Okoror et al. 2013; 

Valencia-Garcia et al. 2017) varav flera hade blivit testade för hiv utan vetskap 

(Madhivanan et al. 2014; Ion & Elston 2015). En del upplevde även att vårdpersonalen 

inte kommunicerat tillräckligt (Madhivanan et al. 2014). Författarna tror att brist på 

information kan leda till att personen inte känner sig delaktig och ansvarig i sin vård och 

behandling. Engström och Johansson (2009) beskrev att delaktighet innebär 

självbestämmande samt att ta del av beslut som handlar om sig själv. En del personer 

med hiv beskrev att de inte hade kunskap om sjukdomen och ingen rådgivning 

framfördes (Fingleton, Watson & Matheson 2018; Ion & Elston 2015). Engström och 

Johansson (2009) menade att kunskap är en förutsättning för att kunna vara delaktig i 

sin vård. 

 

Information om sjukdomen samt risker och behandling antas vara viktigt då det annars 

kan leda till en fara för personen vilket Socialstyrelsen (2018) bekräftar, att bristfällig 
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kommunikation och information kan ge upphov till patientsäkerhetsrisker. Andreassen 

et al. (2011) menade att sjuksköterskan är ansvarig för att ge individanpassad 

information för att hjälpa denne vidare i sitt nya tillstånd. Det är viktigt att informera 

om smittförebyggande åtgärder och biverkningar som kan uppstå i samband med 

behandling. Travelbee (1971) beskrev att det är sjuksköterskans uppgift att vara 

tillgänglig och lyssna på personen, visa medkänsla samt prata om dennes oro och 

svårigheter.  

 

I enlighet med Huq et al. (2019) ska vårdpersonal se till att personer med hiv behandlas 

med respekt och värdighet samt sträva efter att bevara konfidentialiteten. Ett flertal 

studier visade att personer med hiv upplevde motsatsen. Brister i att bevara 

konfidentialiteten förekom bland vårdpersonal, detta genom att prata öppet om deras 

diagnos framför andra, exempelvis familjemedlemmar som inte var medvetna (Lingen-

Stallard, Furber & Lavender 2016; Valencia-Garcia et al. 2017).  

 

Överdriven försiktighet var ett ämne som påträffades i resultatet. Deltagarna i studien 

upplevde vårdpersonalen som rädda för att smittas av sjukdomen då de höll ett avstånd 

från den drabbade (Arrey et al. 2016; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010; Stutterheim et al. 

2014; Valencia-Garcia et al. 2017). Detta kunde ses genom nekade operationer av 

personer med sjukdomen (Ion & Elston 2015; Rahmati-Najarkolaei et al. 2010) vilket 

kan relateras till Thanh, Moland & Fylkesnes (2012) som beskrev att hiv är kopplat till 

rädsla. Författarna tror att vårdpersonalens attityder och handlingar kan göra att en 

person med hiv upplever sig oren och smittsam vilket kan påverka personens hälsa 

negativt. Andreassen et al. (2011) beskrev att sjuksköterskan bör tänka på sina attityder 

och följa yrkesetiska riktlinjer i bemötandet av personer med hiv.  

 

Resultatet från tidigare studier visade även att en viktig och betydelsefull orsak som 

skapar ett negativt bemötande från vårdpersonal var kunskapsnivån om hiv (Arrey et al. 

2016; Ion & Elston 2015; Kelly et al. 2013). Bristande kunskap från vårdpersonal 

upplevdes vara förknippat med rädsla för att smittas av sjukdomen (Ion & Elston 2015; 

Rahmati-Najarkolaei et al. 2010). Detta kan relateras till Andreassen et al. (2011) som 

beskrev att okunskap om sjukdomen kan råda bland vårdpersonal, vilket kan påvisas 

genom osäkerhet, rädsla och avståndstagande.  
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4.3 Metoddiskussion  

Litteraturöversikten har en beskrivande design vilket innebär att undersöka tidigare 

forskning för att få förståelse för vad som har studerats inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område (Friberg 2017a). I den här studien studerades hur personer 

som drabbats av hiv upplever bemötande från vårdpersonal. 

 

4.3.1 Sökstrategi  

Författarna genomförde sökningar i databaserna PubMed och Cinahl, vilket Willman et 

al. (2016) anser är de mest kända databaserna när det gäller vetenskapliga artiklar inom 

medicin och omvårdnad. MeSH-termer och Cinahl subject headings användes till en 

början, dock blev resultatet få antal artiklar varpå flera sökningar gjordes med fritext. 

Att hitta relevanta artiklar som kunde besvara studiens syfte var svårt. En orsak kan vara 

att det inte finns någon lämplig översättning till ordet bemötande. Sökord eller 

sökordskombinationer som användes kan vara en annan orsak till uppkomsten av många 

irrelevanta artiklar. För att inkludera aktuell forskning användes begränsningen 2009-

2020 vilken Polit och Beck (2017) anser vara en styrka. Begränsningar som Högskolan i 

Gävles databaser och engelska kan ha medverkat till att relevanta artiklar exkluderades. 

I studien bearbetades bara artiklar som var publicerade på engelska. Författarna har inte 

engelska som modersmål vilket kan ha bidragit till feltolkning av artiklarna. En 

diskussion uppstod mellan författarna angående val av ålder på deltagarna i PubMed. 

Studien ville undersöka personer från 18 år och uppåt men begränsningen saknades. 

Således användes 19+ för att begränsa ålder, dock uppkom artiklar där deltagare var 18 

år.  

 

4.3.2 Urvalskriterier  

Författarna har valt att inrikta sig på den kvalitativa forskningen då den enligt Friberg 

(2017b) fokuserar på personens erfarenheter och upplevelser, vilket passar studiens 

syfte då den vill beskriva hur personer som drabbats av hiv upplever bemötande från 

vårdpersonal.  

 

4.3.3 Urvalsprocessen  

Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl.  

Studierna har gjorts från olika delar av världen och studerats på olika 

befolkningsgrupper. De vetenskapliga artiklarna är från Belgien, England, Indien, Iran, 
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Irland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Peru, Skottland, Sydafrika och USA. 

Detta kan anses vara en styrka då det ger perspektiv från flera olika miljöer. Dock kan 

upplevelser av bemötande gällande personer med hiv skilja sig beroende på land, kultur 

och religion. Exempelvis kan vissa kulturer och religioner ha en annan syn på personer 

med hiv vilket i sin tur kan påverka bemötandet. Ingen artikel från Sverige påträffades, 

vilket hade kunnat skilja sig från andra delar av världen. Sverige är ett utvecklat land 

och ett mångkulturellt samhälle vilket hade kunnat givit ett mer positivt resultat. Under 

urvalsprocessen gjordes en kvalitetsbedömning av artiklarna vilket Friberg (2017a) 

anser är nödvändigt att göra då en klar bild av vad analysen grundar sig på ges.  

 

4.3.4 Dataanalys  

Analysmetoden som är vald av studiens författare är en allmän accepterad analys av 

studier med kvalitativ ansats enligt Friberg (2017b), vilket anses vara en styrka av 

studien. Willman et al. (2019) beskriver att granskning av en studie får större tyngd och 

trovärdighet om studien granskas av minst två oberoende granskare och därefter 

diskuteras insamlat resultat mellan författarna. Det kan anses vara en fördel att samtliga 

artiklar lästes flera gånger individuellt av studiens författare för att se om resultatet 

uppfattas lika vilket Polit och Beck (2017) styrker. Gemensamma teman kunde 

identifieras med färgmarkering och författarna diskuterade sedan samlat material. Att 

resultatet sammanställdes i ett dokument med hänvisning till orginalstudierna och 

fördes in i tabeller bidrar till trovärdighet av studien vilket kan styrkas med Evans 

(2002) analysmetod.  

 

4.3.5 Etiska överväganden  

Under arbetets gång strävade författarna efter att uppnå objektivitet. Författarna var hela 

tiden medvetna om etiska regler som gäller för falsifikation, fabrikation och plagiat 

(Polit & Beck 2017). Artiklar som bearbetats i studien är godkända av en etisk 

kommitté eller ett etiskt råd. Forskarna i samtliga studier uttryckte att deltagarna lämnat 

informerat samtycke efter att de mottagit information om studien. Deltagarnas namn var 

anonyma och intervjuerna genomfördes i privata rum med tanke på deltagarnas 

konfidentialitet vilket är en styrka då författarna presenterar ett etiskt försvarbart arbete.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Genom att undersöka hur personer med hiv upplever bemötande från vårdpersonal 

identifieras faktorer som kan skapa ett negativt beteende hos vårdpersonal. Resultatet 

visade att kunskapsbrist var en av orsakerna till ett dåligt bemötande från vårdpersonal. 

Studien kan öka möjligheten till förändring av attityder hos nuvarande och framtida 

vårdpersonal. Att öka kunskapen hos vårdpersonal kan leda till att dåliga attityder 

gentemot personer med hiv minskas. Detta genom att få bättre förståelse för personens 

perspektiv. Studien fokuserar på bemötandet vilket är en betydelsefull del av 

omvårdnaden. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och därför är det viktigt att 

vara medveten om sin attityd. Personer med hiv är sårbara och bör behandlas med 

respekt. Alla ska erbjudas ett gott bemötande från vårdpersonal oavsett sjukdom.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudien visade både positiva och negativa bemötanden från vårdpersonal. 

Resultatet lyfte fram kunskapsbrist som en orsak bakom ett negativt bemötande. I 

framtiden krävs det ytterligare forskning kring vilka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens attityder. Om det endast är kunskapsbristen eller om det finns andra 

anledningar som exempelvis kulturella och religiösa aspekter. Under studiens gång 

upptäcktes många perspektiv från vårdpersonalen. Mer forskning ur patientens 

perspektiv vore att föredra samt vad som kan förbättra relationen mellan denne och 

vårdpersonalen.  

 

4.6 Slutsats  

Resultatet visade varierade upplevelser av bemötande, dock förekom det mer negativa 

upplevelser. En del upplevde vårdpersonalen som stöttande och hjälpsamma medan 

flera fick utstå olämpliga kommentarer och blickar. Personer med hiv upplevde oro över 

bristande kunskap hos vårdpersonal. Ökad kunskap kan därför bidra till en förändrad 

attityd gentemot personer med hiv, exempelvis genom att respektera integritet, sårbarhet 

och värdighet. På så sätt kan personen med hiv befria sina negativa tankar och känslor 

om sjukdomen och istället fokusera på sin behandling och ett gott liv som ger 

livskvalité. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1. Mall för relevansbedömning 
 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 
studeras) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad 
studie relevanta i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som 
studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 
granskad studie inkluderas för 
kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**? 

 
 
 
 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie. 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmall 
 
  

Ja, med motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

 
 
 
 
 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 
till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 
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6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 
relevant? 

 
 
 
 
 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och 
tydligt beskriven? 

 
 
 
 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt 
och relevant i förhållande till studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 
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12. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet 
av studien? 

 
 
 
 
 
 
 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 
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Bilaga 3.   
Tabell 3.  
 
Författare Titel  Design och 

eventuellt 
ansats  

Undersökningsgrupp  Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Arrey, AE., 
Bilsen, 
J., Lacor, P. & 
Deschepper, R. 
 
2017 
Belgien 

Perceptions of 
stigma and 
discrimination in 
health care settings 
towards sub-saharan 
african migrant 
women living with 
hiv/aids in Belgium: 
a qualitative study.  

Kvalitativ  44 migrerade afrikanska 
kvinnor över 18 år som 
diagnostiserats med hiv   

Semistrukturerade 
djupgående intervjuer och 
observationer   

Tematisk analys  

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    
 
 

14 personer som lever med 
hiv 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Tematisk analys 

Fingleton, NA., 
Watson, MC. & 
Matheson, C.  
 
2018  
Skottland 

“You are still a 
human being, you 
still have needs, you 
still have wants”: a 
qualitative 
exploration of 

Kvalitativ  
 

14 personer med hiv i åldern 
38-58 som fick vård på två 
kliniker i Skottland   

Semistrukturerade 
intervjuer  

Tematisk analys  
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patients’ experiences 
and views of HIV 
support  
 
 

Ion, A. &  
Elston, D 
 
2015 
Canada 

Examining the 
Health Care 
Experiences of 
Women Living with 
Human 
Immunodeficiency 
Virus (HIV) and 
Perceived HIV-
Related Stigma  
 

Kvalitativ 
fallstudiemeto
d  

17 kvinnor som fick vård på 
en hiv-klinik och var 18 år 
och äldre  

Semistrukturerade intervjuer Tematisk analys  

Kelly, C., 
Alderdice, F., 
Lohan, M. & 
Spence, D.  
 
2013 
Ireland 
 

‘Every pregnant 
woman needs a 
midwife’—The 
experiences of HIV 
affected women in 
maternity care 

Kvalitativ 
studie 

10 kvinnor varav 9 var 
hivpositiva och 1 valde att bli 
gravid med sin hiv-positiva 
partner 

Prospektiv modell för 
upprepade intervjuer 

Tematisk analys  

Lingen-Stallard, 
A., Furber, C. & 
Lavender, T.  
 
 

Testing HIV positive 
in pregnancy: A 
phenomenological 
study of women's 
experiences 

Kvalitativ 
fenomenologis
k studie 

13 kvinnor som 
diagnostiserats med hiv 
genom ett rutinmässigt test i 
förlossningsvården 

Djupgående 
semistrukturerade intervjuer 

Tematisk analys 
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2016 
England 
 

Madhivanan, P., 
Krupp, K., 
Kulkarni, V., 
Kulkarni, S., 
Vaidya, N., 
Shaheen, R., 
Philpott, S. & 
Fisher, C. 
 
2014 
Indien 
 

HIV testing among 
pregnant women 
living with HIV in 
India: are private 
healthcare providers 
routinely violating 
women’s human 
rights? 

Kvalitativ  
 
 

14 hiv-positiva kvinnor som 
var 18 år eller äldre och hade 
fått barn inom de två senaste 
åren 

Djupgående intervjuer ATLAS.ti (version 
6.1, Scientific 
Software 
Development) 

Okoror, TA., 
Belue, R., 
Zungu, N., 
Adam, AM. & 
Airhihenbuwa, 
CO. 
 
2014 
Sydafrika 
 

HIV Positive 
Women’s 
Perceptions of 
Stigma in Health 
Care Settings in 
Western Cape, South 
Africa 

Kvalitativ 51 kvinnor mellan 18-47 år 
som var hiv-positiva 

Fokusgruppdiskussioner och 
djupgående intervjuer 

Tematisk analys 
med induktiv och 
deduktiv metod 
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Rahmati-
Najarkolaei, F., 
Niknami, S., 
Aminshokravi, 
F., Bazargan, 
M., Ahmadi, F., 
Hadiizadeh, E. 
& Travafian, S. 
 
2010 
Iran 

Experiences of 
stigma in healthcare 
settings among 
adults living with 
HIV in the Islamic 
Republic of Iran 

Kvalitativ  
 

69 personer med hiv som fick 
vård på två hiv-kliniker i 
Teheran 

Djupgående 
semistrukturerade intervjuer 

Innehållsanalys 

Stutterheim, 
SE., Sicking, L., 
Brands, R., 
Baas, I., Roberts 
H., van Brakel, 
WH., Lechner, 
L., Kok, G. & 
Bos, AE. 
 
2014 
Nederländerna  
 

Patient and provider 
perspectives on HIV 
and HIV-related 
stigma in Dutch 
health care settings 
 

Mixed-metod 
design 

Kvalitativ del: 22 personer 
(17 män och 5 kvinnor) som 
diagnostiserats med hiv via 
snöbollsprovtagning inom 
den nederländska 
sjukvårdssektorn  
  
 

Kvalitativ del: Intervjuer 
 
 
 
 
 
 

Induktiv strategi 
med tematiska 
analyser 
 
 
 
 
 

Sullivan, KA., 
Schultz, K., 
Ramaiya, M., 
Berger, M., 
Parnell, H. & 
Quinlivan, EB. 

Experiences of 
Women of Color 
with a Nurse Patient 
Navigation Program 
for Linkage and 

Kvalitativ  
 

21 kvinnor som var hiv-
positiva och använde sig av 
en sjuksköterskeguide 

Semistrukturerade intervjuer 
på telefon 

Tematisk analys 
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2015 
USA 
 

Engagement in HIV 
Care 

Valencia-
Garcia, D., Rao, 
D., Strick, L. & 
Simoni, JM. 
 
2017 
Peru  

Women's 
experiences with 
HIV-related stigma 
from health care 
providers in Lima, 
Peru: “I would rather 
die than go back for 
care 

Kvalitativ  15 hiv-positiva personer från 
18 år och äldre 

Semistrukturerade intervjuer Tematisk analys 
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Bilaga 4.  
Tabell 4. 
 
Författare Syfte Resultat 

Arrey, AE., Bilsen, J., Lacor, P. & 
Deschepper, R.  

Att undersöka stigma och diskriminering 
bland afrikanska kvinnor (migranter) söder 
om Sahara i hälso- och sjukvård i Belgien och 
deras inverkan på hälsosökande beteende hos 
människor som lever med HIV. 
 

Kvinnorna i studien beskrev ett 
stigmatiserande och diskriminerande 
bemötande vilket bestod av olämpliga 
kommentarer och blickar. De upplevde även 
långa väntetider, bristande konfidentialitet, 
kunskapsbrist och överdrivet försiktig 
vårdpersonal samt positivt bemötande i form 
av stöd. 

Brindson, A., Abel, G. & Desrosiers, J.  
 

Att undersöka stigmatisering i 
hälsointeraktioner, med fokus på strategier 
som personer med hiv använder för att 
hantera och minska det. 
 

Personer i studien beskrev bristande 
konfidentialitet där vårdpersonalen pratade 
om deras hiv-status framför 
familjemedlemmar som inte var medvetna. 
Försenad vård och ett stigmatiserande 
bemötande upplevdes också.  

Fingleton, NA., Watson, MC. & Matheson, C.  Syftet var att föra hiv-patientens röst vidare 
för att utforska deras upplevelser, åsikter och 
behov för att identifiera områden för 
förbättring och serviceutveckling.  

I resultatet framkom ett negativt bemötande 
genom stigmatisering och bristfällig 
information i samband med diagnosen. Andra 
beskrev positiva upplevelser av bemötande 
där de fick anpassad information från 
vårdpersonalen som även lyssnade och visade 
sitt stöd. 
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Ion, A. & Elston, D.  Att undersöka hälsoupplevelserna hos 
kvinnor som lever med humant 
immunbristvirus (HIV) och upplevt HIV-
relaterat stigma 

Personer i studien beskrev ett fördomsfullt 
bemötande där vårdpersonalen ställde 
irrelevanta frågor. Vårdpersonal saknade 
kunskap om sjukdomen samt avslöjade deras 
diagnos framför andra. Brist på information 
och nekad vård relaterat till rädsla förekom 
också.  

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

Att utforska HIV-positiva kvinnors 
upplevelser av graviditet och 
moderskapsomsorg, med fokus på deras 
interaktion med barnmorskor. 

Flera gravida behandlades likvärdigt när de 
vårdades. Vårdpersonalen fick dem att känna 
sig normala och bekväma. Negativa 
upplevelser av bemötande framkom i form av 
bristande konfidentialitet där vårdpersonal 
pratade om diagnosen mellan varandra.  

Lingen-Stallard, A., Furber, C. & Lavender, 
T. 

Att utforska kvinnors upplevelser 
av att få ett positivt HIV-resultat efter 
screening före födelse 
 

Kvinnor beskrev att vårdpersonalen brustit i 
att bevara konfidentialiteten då de pratat om 
deras hiv-status framför andra patienter. De 
beskrev även ett positivt bemötande där 
vårdpersonal hade bevarat konfidentialiteten 
samt informerat och visat sitt stöd.  

Madhivanan, P., Krupp, K., Kulkarni, V., 
Kulkarni, S., Vaidya, N., Shaheen, R., 
Philpott, S & Fisher, C. 

Syftet med studien var att förstå 
erfarenheter och uppfattningar om HIV-
processen bättre under sjukvården. 
 

Deltagare beskrev att de behandlades 
annorlunda på grund av sjukdomen. Brist i att 
bevara konfidentialiteten och brist på 
information framkom även i resultatet.  

Okoror, TA., Belue, R., Zungu, N., Adam, 
AM. & Airhihenbuwa, CO. 

Att utforska det kulturella sammanhanget för 
HIV-positiva kvinnors uppfattningar om 
stigma i vårdenheter i Sydafrika. 

Resultatet visade att personer med hiv blev 
placerade i separerade rum. Flera erbjöds inte 
tillräcklig information samt fick försenad vård 
samtidigt som vårdpersonalen hade dålig 
attityd. Ett bra bemötande från vårdpersonal 
bestod av stöd, sympati och jämlikhet. 
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Rahmati-Najarkolaei,F., Niknami, Sh., 
Aminshokravi, F., Bazargan, M., Ahmadi,F., 
Hadjizadeh, E. & Tavafian, S. 

Att undersöka uppfattningar  
och erfarenheter från personer med hiv när 
det gäller både hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och vårdgivares attityder och 
beteenden i Islamiska republiken Iran.  
 

Flera beskrev att vårdpersonalen ställde 
irrelevanta frågor och hade åsikter om vilka 
som drabbas av hiv. Att känna sig 
skuldbelagd och värdelös på grund av 
vårdpersonalens bemötande framkom i 
resultatet. Överdriven försiktighet, nekad vård 
samt stöd från vårdpersonal var också teman 
som beskrevs.  

Stutterheim, SE., Sicking, L., Brands, R., 
Baas, I., Roberts H., van Brakel, WH., 
Lechner, L., Kok, G. & Bos, AE. 

Att undersöka hiv-patienters upplevelser med 
vårdgivare och vårdgivares perspektiv på hiv 
och deras professionella interaktioner med 
hiv-personer 

Teman som uppkom i studien var 
stigmatisering, bristande konfidentialitet, 
överdrivna försiktighetsåtgärder, försenad 
vård, stöd och jämlik vård.  

Sullivan, KA., Schultz, K., Ramaiya, M., 
Berger, M., Parnell, H. & Quinlivan, EB. 

Att utforska hiv-patienters erfarenheter av att 
arbeta med sjuksköterskeguiden 

I resultatet framkom positiva upplevelser där 
vårdpersonalen var hjälpsamma och stöttande 
i sitt bemötande. De uppmuntrade och 
motiverade personer med hiv att påbörja och 
följa sin behandling. 

Valencia-Garcia, D., Rao, D., Strick, L. & 
Simoni, JM. 

Syftet är att presentera kvinnors  
erfarenheter med HIV-relaterat stigma inom 
vårdinställningar i Lima, Peru.  
 

Deltagarna i studien kände sig stämplade av 
vårdpersonalen. Personalens bemötande 
medförde känslor som ilska, sorg och skam. 
De upplevde även brist på information och 
försenad vård.  
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