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Sammanfattning 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) är en kronisk sjukdom som leder till försvagat 

immunförsvar hos drabbade personer. Det finns 30-35 miljoner personer i världen som 

lever med HIV/AIDS. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienter med HIVs 

upplevelser av bemötandet i mötet med sjukvårdspersonal. Ännu ett syfte var att 

granska de i studien ingående artiklarnas kvalitet avseende undersökningsgrupp. 

Föreliggande studie har en deskriptiv design och omfattar 13 artiklar med kvalitativ 

ansats. Studierna som artiklarna bygger på har stor geografisk spridning och samtliga 

exemplifierar personer med HIVs upplevelser. Resultatet visade att personer med HIV 

ofta uppgav att de kände sig dåligt bemötta av sjukvårdspersonal och att 

sjukvårdspersonal diskriminerade och stigmatiserade denna grupp. Sjukvårdspersonalen 

undvek att ta på patienter, använde onödigt mycket skyddsutrustning så som dubbla 

handskar och undvek ögonkontakt med dem. Resultatet visar vidare att 

sjukvårdspersonal med erfarenhet av HIV-vård och sjukvårdspersonal som arbetade 

specifikt med HIV, generellt sett upplevdes som att de gav ett bättre bemötande. I mötet 

med sjukvårdspersonal med erfarenhet och komptetens blev vårdmötet en trygg miljö 

där personer med HIV kunde få stöd och support. 

Slutsatsen är att många personer med HIV upplevde sig bli dåligt bemötta av 

sjukvårdspersonal. Det som gjorde att upplevelsen av bemötandet kändes bra var 

sjukvårdspersonal med erfarenhet och komptetens inom HIV-vård. Sammantaget tyder 

det på att det krävs utbildningsinsatser för att förbättra omvårdnaden för personer med 

HIV, då många upplevde att kompetensen inte var tillräcklig. 
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Abstract 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a chronic disease which leads to weakening 

of the immune system in affected people. There is an estimate of 30-35 million people 

in the world living with HIV/AIDS. The purpose of this literature study was to describe 

HIV-infected patients' experiences of how they are treated when interacting with 

medical staff. Another purpose was to examine the quality of the in-depth articles 

regarding the investigation group. The present study has a descriptive design and 

comprises 13 articles with a qualitative approach. The studies are based on articles with 

a wide geographical distribution and exemplify HIV-infected persons' experiences. The 

results showed that HIV-infected people often said they felt badly treated by the 

medical staff and that medical staff discriminated and stigmatized this group. The 

medical staff avoided touching patients, used unnecessarily protective equipment such 

as double gloves and avoided eye contact with them. The results further show that 

medical staff with experience of HIV-care, and medical staff who worked specifically 

with HIV were generally perceived as giving a better response. In the interaction with 

the medical staff with experience and care-competence the HIV-infected patients 

perceived a safe environment where they could receive assistance and support. 

The conclusion is that many HIV-infected perceived themselves to be poorly treated by 

medical personnel. What made the experience of the interaction positive was the health 

professional with experience and competence in HIV care. Overall, this indicates a need 

for training programs to improve care for HIV-infected individuals, as many felt that the 

skills and the experience among medical staff were not sufficient. 
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1. Introduktion 
1.1 Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
Idag lever ungefär 6400 personer med HIV i Sverige och det rapporteras ungefär 400-

500 nya fall per år. 2013 anmäldes 461 fall av hivinfektion i Sverige, vilket stämmer 

överens med genomsnittet de senaste tio åren.  Mer än hälften av dessa har fått HIV-

infektionen innan immigration till Sverige. Globalt har mer än 30 miljoner avlidit i aids 

och i nuläget lever 30-35 miljoner med sjukdomen. Afrika och framförallt området 

söder om Sahara är värst drabbat (Folkhälsomyndigheten 2014). Enligt Ericson och 

Ericson (2009) sker 90 procent av HIV-smitta i utvecklingsländer.  

 

1.1.1 Patogenes 
HIV är ett retrovirus som angriper kroppens immunförsvar och orsakar 

immunbristsjukdomen Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Viruset tar sig 

in i värdcellen med hjälp av ett enzym och för över sina gener till värdcellens 

arvsmassa. Sjukdomsförloppen vid HIV-infektion består av primärinfektion och 

latensstadium. Ungefär 30 procent av personer med HIV får symtom under 

primärinfektionen. Tidiga symtom kan komma efter några veckor och liknas vid en 

vanlig virusinfektion och ge feber, halsont, dålig aptit, lymfkörtelsvullnad och värk i 

muskler och leder. Några veckor senare går symtomen vanligtvis över och sjukdomen 

går in i ett latensstadium. Symtom som uppkommer i ett senare skeende av sjukdomen 

är avmagring trötthet, nattsvettningar, klåda och svamp- och herpesinfektioner. 

Sjukdomens slutstadium benämns AIDS, i det stadiet kämpar kroppen för att överleva 

vanliga infektioner som ett friskt immunförsvar inte har några svårigheter med. Vid 

AIDS är antalet lymfocyter väldigt lågt. Genomsnittstiden för att utveckla AIDS är 8-10 

år men det varierar stort. I dagsläget finns det inget botemedel mot infektionen utan 

behandling syftar till att bromsa infektionen (Ericson & Ericson 2009). 

Bromsmedicinerna fungerar genom att minska antalet virus som finns i kroppen, 

därmed är sjukdomen idag inte likställd med döden utan kan betraktas som en kronisk 

hanterbar sjukdom. Bromsmedicinerna fungerar inte bara livsförlängande utan gör 

också att smittsamheten minskar eftersom antalet virus i kroppen reduceras 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 
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1.1.2 Historik 
HIV anses härstamma från ett virus som drabbade en schimpansart. Från sparat blod har 

man daterat det tidigaste kända fallet av HIV- infektion till 1959. Under 1981 och 1984 

beskrevs sjukdomen AIDS och att den orsakades av ett retrovirus. Retroviruset döptes 

senare till HIV. Homosexuella och bisexuella män samt narkotikamissbrukare var 

grupper som tidigt blev förknippade med sjukdomen. Andra grupper som blev drabbade 

av sjukdomen var de med blödarsjuka och de som mottagit blodtransfusion. Sedan 1985 

testas allt blodgivarblod i Sverige och sedan dess har ingen blivit smittad via 

blodprodukter (Ericson & Ericson, 2009). 

 

1.1.3 Smittvägar 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) kan HIV smittas via sekret vid oskyddade 

vaginala, anala och orala samlag. Det smittar också via blod eller annat vävnad från en 

smittad person, t.ex. vid sprutdelning, via blodtransfusion eller transplantation av 

vävnader och organ. Från mor till barn kan smittöverföringen ske under graviditeten, 

under förlossningen eller via amningen. Enligt Ericson och Ericson (2009) är 

smittvägarna välkända och det smittar inte via sociala kontakter. Risken att bli smittad 

vid kontakt med skadad slemhinna bedöms vara 0.1 procent.  

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
1.2.1 Bemötande 
Ordet bemötande har flera synonymer och används lite olika i olika sammanhang. När 

ordet används i den här studien är det mottagande, uppträdande och behandling som 

åsyftas främst. Ordet används för att beskriva hur patienter tas emot, om kroppsspråk 

och ögonkontakt, hur sjukvårdspersonal hälsar på patienter och också om hur 

sjukvårdspersonal sitter eller står i förhållande till patienter (Fossum 2013). Bemötandet 

kan ses som en återkommande och reproducerad handling. Mänskliga interaktioner av 

den typen lämnar utrymme för tolkningar då ett och samma beteende kan tolkas olika 

beroende på vem det berör. Vad olika personer uppfattar som gott bemötande kan skilja 

sig åt. Den som blir bemött eller den som bemöter kan ha olika uppfattning om 

bemötandet. Det kan skapa irritation, missnöje och oro. För att stoppa eventuella 

negativa känslor kring bemötandet krävs empati och förståelse för de upplevda 

känslorna (Echeverri 2010). 
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I en studie av Butt et al. (2008) beskrivs att personer som diagnostiserats med hepatit C 

upplever att de blivit dåligt bemötta av vårdpersonal. De beskriver bl.a. att de har blivit 

ombedda att lämna sjukvårdsinrättningar och att de blivit nekade att lämna blodprover. 

 

1.2.2 Diskriminering 
Diskriminering innebär att en person eller en grupp människor behandlas annorlunda 

och sämre än någon annan. Ordets betydelse är enligt Nationalencyklopedin (2014) 

”särbehandling” (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att 

lika fall skall behandlas lika.” I Sverige är det diskrimineringslagen som reglerar detta 

inom hälso-och sjukvård (SFS 2008:567).  

 

1.2.3 Stigmatisering 
Enligt Tøreseth Andreassen et al. (2011) beskrivs HIV-infektion och AIDS som en 

stigmatiserande sjukdom av vår tid och associeras med fördomar och skam. Stigma som 

begrepp används ofta i samband med personer som lever med HIV och AIDS. Stigma 

innebär att en person innehar egenskaper som avviker från normen och som är tydligt 

negativa eller nedsättande för personen. Stigmatisering sker då personen bedöms utifrån 

sitt stigma istället för sina andra personliga egenskaper eller den personlighet individen 

har. Det kan även betyda att en person, grupp eller fenomen anses inte vara accepterat 

av samhället. Flera olika faktorer påverkar stigmatisering, flera av dem ligger över 

individnivå. Exempelvis handlar det om sociala, samhälleliga och politiska faktorer. För 

att få till en förändring krävs då ett samhälleligt- och organisatoriskt engagemang 

(Goffman 2011).  

 

1.3 Personer med HIVs upplevelser av att leva med 

sjukdomen 
Gilbert och Walker (2010) och Tøreseth Andreassen et al. (2011) beskrev att HIV 

medförde en känsla av skam och stigmatisering hos diagnostiserade personer. I Gilbert 

och Walkers (2010) studie beskrevs det att personer med HIV kände sig mindre värda 

hos närstående och i samhället i stort. De upplevde sig bli dömda på förhand vilket 

gjorde att många kände ett behov av att dölja att de hade HIV. Vidare beskrevs det att 

många mådde dåligt då de inte vågade berätta om sjukdomen för anhöriga på grund av 

det stigma som sjukdomen kunde medföra och på samma sätt var de rädda för att förlora 

jobb, vänner och familj. Avståndstagande och utfrysning från närstående beskrevs som 
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ett vanligt förekommande fenomen. Feigin et al (2013) beskrev i sin studie att 

diagnosen ledde till chockkänslor, psykisk instabilitet och dödstankar. Framtiden tedde 

sig plötsligt oviss och gjorde att livet fick en ny vändning. Vanligt förekommande i 

studien var att personer med HIV såg diagnosen som livets slut. Accepterande av 

sjukdomen och symtomen som den förde med sig kunde ta flera år. Det som personer 

med HIV upplevde som svårast att hantera var den sociala stigmatiseringen. Att känna 

sig oaccepterad och farlig av samhället upplevdes som påfrestande på psyket. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 
En stor del av sjuksköterskans profession handlar om patientens välbefinnande och att 

så långt det är möjligt minska lidande, det handlar också om värdighet i omvårdnaden 

och i bemötandet (Socialstyrelsen 2005). Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2014) ska sjuksköterskan uppvisa professionella värden 

så som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, integritet och trovärdighet. God 

omvårdnad uppnås när relationen mellan patienten och sjuksköterskan är väl 

fungerande. En god omvårdnadsrelation bygger inte enbart på att uppgifter som att ge 

medicin, sätta dropp, tvätta eller mata patienten blir utförda utan det är av vikt att 

patientens upplevelse av trygghet och välbefinnande stöds i samspelet med 

sjuksköterskan (Kihlgren et al. 2009). Sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk 

värdegrund där människovärdet likställs med människans existens. Vården ska bygga på 

de etiska grundprinciperna där värdighet, integritet och autonomi ska beaktas. 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar utvecklas och söka ny vetenskapligt bevisad 

kunskap (Socialstyrelsen 2005). Människosynen och indirekt hur vården utförs 

återspeglas i bemötandet (Fossum 2013).  

 

1.5 Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters 

upplevelser av att vårda personer med HIV. 
Rädsla och osäkerhet emot personer med HIV existerar hos sjuksköterskor vilket kan 

grunda sig i okunskap och rädsla för att smittas (Tøreseth Andreassen et al. 2011, 

Pickles et al. 2012, Suominen et al. 2010).  Suominen et al. (2010) beskrev i sin studie 

att det fanns både positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot personer 

med HIV. Mer positiva attityder uppvisades oftare hos sjuksköterskor som hade någon 

med HIV i sin närhet och hos sjuksköterskor med ökad utbildning och kunskap inom 

HIV. De sjuksköterskor som inte var uppdaterade i ny forskning om sjukdomen 
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uppvisade mer negativa attityder.  I en turkisk studie av Bektas och Kulakac (2007) sågs 

mer negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot de som blivit smittade genom 

injektionsmissbruk jämfört med de som blivit smittade genom blodtransfusion samt 

barn som blivit smittade genom modern. I en svensk studie av Röndahl et al. (2003) 

framkom det att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter inte ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap för att vårda personer med HIV. De angav en vilja att kunna vårda och att de 

kände empati gentemot de personerna. De angav att de kände att vårdandet var psykiskt 

påfrestande och de kände en hopplöshet i att vårda obotliga personer. I studien svarade 

36 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna och 26 procent av 

sjuksköterskestudenterna att de skulle avstå att vårda en person med HIV om de fick 

chans att välja. Anledningar till att de skulle välja att avstå var rädsla för att bli smittade 

och okunskap om sjukdomen. Sjuksköterskestudenter uppvisade i studier från 

Australien, Finland och de baltiska länderna mestadels positiva resultat i fråga om att 

vårda och behandla personer med HIV (Pickles et al. 2012, Suominen et al. 2009, 

Välimäki et al. 2010). Sjuksköterskestudenter i Australien uppgav själva att deras 

kunskapsnivå om HIV var för låg (Pickles et al. 2012). 

 

1.6 Joyce Travelbees interaktionsteori 
Joyce Travelbees teori handlar om omvårdnadens mellanmänskliga dimension 

För att förstå omvårdnad, dess innebörd, vad som sker och hur det bör vara, behöver 

relationen mellan patient och sjuksköterska förstås. Där är interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska och vilka konsekvenser den får patienten och dennes tillstånd det 

väsentliga. Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet sammanfattar hennes 

tankegångar: 

 “Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj, eller ett samhälle att förebygga 

eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att finna en mening i 

dessa upplevelser.” (Kirkevold 2000:130) 

Enligt Kirkevold (2000) menar Travelbee att det är sjuksköterskans ansvar att se till att 

mötet mellan patient och sjuksköterska blir så bra som möjligt. Det är ett ansvar som 

sjuksköterskan även har rent formellt och som beskrivs i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Kirkevold (2000) skriver 

att genom att förstå Travelbees interaktionsteori ges förståelse i hur viktigt det är med 

ett värdigt och respektfullt bemötande inom vården i allmänhet, men i synnerhet i mötet 
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med människor som är extra utsatta. Teorin bygger på att varje människa är unik och 

oersättlig. Travelbee ser lidande och förlust som något allmänmänskligt och något som 

hör livet till. Varje människa upplever lidande och förlust olika därför kan omvårdnaden 

inte byggas på tidigare erfarenheter. Travelbee menar vidare att hälsa är något subjektivt 

vilket innebär att en människa är så friskt eller sjuk som han/hon känner sig. Travelbee 

ser omvårdnad som en mellanmänsklig process där syftet och målet med omvårdade är 

att inge hopp och att finna en menig. För att skapa en mellanmänsklig process krävs det 

enligt Travelbee att en mellanmänsklig relation skapas. Det sker då sjuksköterska och 

patient inte längre ser varandra som roller utan som individer. Sjuksköterskan måste 

känna empati och därefter sympati för patienten (Kirkevold, 2000).  

 

1.7 Problemformulering 
Det finns mellan 30-35 miljoner människor runt om i världen som lever med HIV idag 

och i Sverige är andelen som bär på HIV ca 6400 personer (Folkhälsomyndigheten 

2014). När en person konstaterats bära på viruset innebär det bland annat att personen i 

de flesta fall kommer ha regelbunden kontakt med hälso- och sjukvård. Det är 

nödvändigt för att kunna få medicinsk behandling och för att kontrollera hur viruset 

påverkar individen med hjälp av blodprov och analys.  

Stigmatisering av personer med HIV förekommer i samhället i stort (Tøreseth 

Andreassen et al 2011). Negativa attityder till att vårda personer med HIV grundat på 

rädslor och okunskap existerar medan positiva attityder uppvisas bland dem med ökad 

kunskap inom HIV (Tøreseth Andreassen et al. 2011, Pickles et al. 2012, Suominen et 

al. 2010). Ett omvårdnadsproblem kan uppstå om bemötandet brister.  

Med denna litteraturstudie ämnar författarna att beskriva hur personer med HIV 

upplever bemötandet inom sjukvården. Förhoppningen är att denna litteraturstudie kan 

ge kunskaper om dessa upplevelser som kan bidra till att göra bemötandet likvärdigt för 

dessa personer i framtiden.  
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1.8 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur personer med HIV upplever bemötandet i mötet 

med sjukvårdspersonal. Syftet var också att granska artiklarnas kvalitet avseende 

undersökningsgrupp.  

 

1.9 Frågeställningar 
1. Hur beskriver personer med HIV sina upplevelser av bemötandet i mötet med 

sjukvårdspersonal?  

2. Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna avseende 

undersökningsgrupp?  

 

2. Metod 
2.1 Design 
Föreliggande studie var en litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck 

2012). 

 

2.2 Databaser 
Sökningarna efter vetenskapliga artiklar har genomförts i databaserna PubMed och 

Cinahl. Dessa databaser innehåller ett stort antal tillgängliga studier via Högskolan i 

Gävle. Enligt Polit och Beck (2012) innehåller databaserna ett stort antal artiklar 

rörande omvårdnadsforskning. 

 

2.3 Sökord och sökstrategier  
Sökningen skedde strukturerat och sökorden valdes ut med tanke på studiens syfte och 

frågeställning. Sökord som använts är: HIV, ”hiv infections”, ”professional-patient 

relations”, experience, ”hiv-infected patients”, healthcare och stigma. 

Artikelsökningen i PubMed gjordes både med MeSH-termer och som fritextsökning. 

MeSH-termerna hittades genom en sökning i MeSH-ordlistan. Kombinationer av 

MeSH-termer och sökord har använts för att finna relevanta artiklar.  

I Cinahl söktes artiklar med hjälp av fritextsökning och Cinahl headings.  

Vid sökningarna i båda databaserna användes den boolska-termen AND. Även 

trunktering har använts vilket innebär att en asterisk tillsätts i början eller i slutet av 

ordet. Det medför att olika variationer av ordet inkluderas i sökningen (Polit & Beck 
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2012). Sökningarna ägde rum under september 2014 och artiklarna skulle vara 

publicerade 2004-2014. Utfall av sökningen se tabell 1.  

 

Tabell 1: Utfall av databassökningar 

Databaser Söktermer Antal träffar Valda källor 

Cinahl ”professional-patient 

relations”(Heading) 

AND Hiv 

75 5 

Cinahl ”Hiv-infected 

patients”(Heading) 

AND experience* 

AND health care 

AND stigma 

30 3 

PubMed ”Hiv 

infections”(MeSH) 

AND experience* 

AND healthcare 

AND stigma 

217 5 

Totalt  322 13 

 

2.4 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar publicerade mellan 2004-2014, de 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska och svarar på studiens syfte och 

frågeställning. De skulle vara vetenskapligt granskade och finnas fritt tillgängliga via 

högskolan i Gävle. Andra inklusionskriterier var att artiklarna byggde på studier med 

kvalitativ metod, att artiklarna var etiskt granskade,  att studierna var gjorda på vuxna 

personer över 18 år och att de handlade om sjukvårdspersonal. Även studier som 

innehöll personer som utvecklat AIDS inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar 

skrivna på annat språk än svenska och engelska, litteraturstudier, studier som ej 

genomgått någon form av etisk granskning, kvantitativa studier, dubbletter samt artiklar 

som inte fanns fritt tillgängliga via högskolan i Gävle. Artiklar som var publicerade 

innan år 2004, innehöll deltagare under 18 år samt inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar exkluderades också. 
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Vid sökningen läste författarna till studien först alla titlar på de artiklar som kom upp 

vid databassökningarna. Artiklar vars titlar ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar (Polit & Beck 2012) arbetades vidare genom att de artiklarnas 

abstrakt lästes av författarna. Författarna läste sammanlagt 70 abstrakts.  

Litteraturstudier, artiklar med kvantitativ ansats, artiklar som inte var skrivna på 

svenska eller engelska och artiklar som inte var kostnadsfria exkluderades. Dubbletter 

exkluderades också. Hos de abstrakt som stämde överens med litteraturstudiens syfte 

och frågeställning lästes hela artiklarna (20 artiklar) av författarna. Artiklar som 

författarna gemensamt inte ansåg var relevanta för litteraturstudien exkluderades och de 

kvarvarande artiklarna inkluderades sedan i studien. Det slutgiltiga urvalet bestod av 12 

artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(mixed-methods). Hur författarna tog ut de inkluderade artiklarna visas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 artiklar funna via databaserna 

276 hade inte relevant titel eller abstrakt för studiens syfte 

46 artiklar återstod 

6 var litteraturstudier eller del av annan studie. 

40 artiklar återstod 

5 hade en kvantitativ ansats 

35 artiklar återstod 

7 lästa artiklar som ej motsvarade syftet 

13 artiklar återstod och inkluderades 

i litteraturstudien  

3 var ej skrivna på svenska eller engelska 

4 ej tillgängliga i full text 

28 artiklar återstod 

31 artiklar återstod 

20 artiklar återstod 

8 var dubbletter 

Fig 1. Urvalsprocess för artikelsökningarna 
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2.5 Dataanalys 
En analys av innehållet i de 13 valda artiklarna utfördes av författarna, analysen går ut 

på att organisera och integrera innehållet enligt nya teman och koncept (Polit & Beck 

2012).  De 13 valda artiklarna lästes upprepade gånger först individuellt och sedan 

gemensamt. I artiklarnas resultat fann författarna likheter och skillnader och kunde 

därmed identifiera viktiga mönster och teman. Vid den individuella granskningen 

markerade författarna delar i resultaten som svarade mot syftet och frågeställningarna 

och dessa diskuterades sedan gemensamt. Textenheterna som hade gemensamt innehåll 

bildade olika teman. Materialet med gemensamt innehåll (tema) analyserades och 

syntetiserades och det skapades rubriker och ett resultat. Enligt Polit och Beck (2012) 

liknar dataanalysen i en litteraturöversikt dataanalysen i en kvalitativ studie eftersom 

fokus då ligger på att identifiera betydande teman. Temana presenteras i resultatdelen 

som löpande text med rubriker. En sammanställning av de 13 valda artiklarna 

presenteras överskådligt i tabellform i bilaga 1 och bilaga 2.  

 

En kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarnas studier genomfördes på liknande 

sätt, där författarna först granskade kvaliteten på var sitt håll och sedan sammanställde 

det gemensamt. Det var den metodologiska aspekten undersökningsgrupp som 

granskades. Författarna har utifrån undersökningsgrupp analyserat beskrivningarna av 

deltagarna (antal, ålder, kön och etnicitet) och urvalskriterierna. Beskrivningarna om 

undersökningsgrupperna fann vi i artiklarnas metodavsnitt (tre artiklar) eller i artikelns 

resultatavsnitt (tio artiklar). Artiklarnas kvalitet granskades gemensamt av författarna 

med utgångspunkt i Polit och Becks (2012) kriterier för undersökningsgrupp i 

kvalitativa artiklar. Resultatet av granskningen redovisas i tabellform (bilaga 1) och i 

löpande text.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som använts i föreliggande litteraturstudie är etiskt granskade. I de artiklar 

där detta inte tydligt framgick kontrollerades utgivarens etiska krav för publicering för 

att säkerställa att även dessa artiklar blivit etiskt granskade. Artiklarna i studien har valts 

ut efter de valda urvalskriterierna och för att de svarar mot syftet. Författarnas till 

studien har på ett objektivt sätt och utan påverkan av egna värderingar redovisat 

resultatet (Codex 2014, Polit & Beck 2012). 
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3. Resultat 
Studien är gjord på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med 

mixed-methods. Från artikeln med mixed-methods har endast den kvalitativa delen av 

studien använts till resultatet. Resultatet presenteras i löpande text under följande 

rubriker: Upplevelser av sjukvårdspersonalens förhållningssätt i bemötandet, 

Upplevelser av diskriminering och stigmatisering vid vårdmötet och Kompetens och 

specialkunskaper om HIV hos sjukvårdspersonal som gör att bemötandet upplevs 

positivare. Slutligen presenteras en kvalitetsgranskning avseende undersökningsgrupp. 

Artiklarna presenteras även i tabellform (se bilaga 1 + 2). Bilaga 1 presenterar 

författare, publicerings år och land, titel, design, urval och undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. Bilaga 2 redovisar författare, årtal och land, titel, 

syfte och huvudresultat.  

 

3.1 Upplevelser av sjukvårdspersonalens förhållningssätt i 

bemötandet 
Bemötandet från sjukvårdspersonal förändrades när en patient uppgav att hen hade HIV. 

Flertalet studier beskrev hur exempelvis sjuksköterskor upphävde vedertagna etiska 

principer som konfidentialitet, jämlikhet och fördelning av resurser efter att en patient 

klargjorde att hen bar på HIV-virus. Patienter gav exempel där de kände att 

sjukvårdspersonalen intog en okänslig hållning till dem och i och med detta också 

behandlade dem okänsligt rent praktiskt. Det fanns också de som uppgav att de inte 

kände sig sedda som människor efter att de berättat att de hade HIV och därför underlät 

att berätta (Blake et al. 2007, Brion 2014, Pecoraro et al. 2014, Zukoski & Thorburn 

2009). 

 

I studien som Pecoraro et al. (2014) gjort beskrev flertalet personer att de valde att inte 

längre ta del av vården då de upplevde att sjukvårdspersonalen bland annat var opålitlig 

och inkompetent men främst hade en negativ attityd. Andra personer i samma studie 

som ingår inom ramen för dem som fick behandling för HIV uppgav samma sak; att 

sjukvårdspersonalen var inkompetent och hade negativa attityder gentemot patienter 

direkt relaterad till att patienterna hade HIV. En person berättade att ambulansen inte 

kom om den nödställde uppgav att den hade HIV vid larmsamtalet. En annan berättade 

att läkaren kallade till besök för att kunna ”bocka av” att en person med HIV besökt 

kliniken snarare än för att patienten i sig behövde undersökas. Studien har flertalet 
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exempel från personer som upplevde kränkande behandling från sjukvårdspersonal 

(Pecoraro et al. 2014). 

 

Kvinnor som ingick i en studie gjord av Blake et al. (2007) uppgav att de insåg vikten 

av att genomgå medicinsk behandling och regelbunden provtagning för att ha 

möjligheten att leva så länge som möjligt men att det är bemötandet som är avgörande 

för om det var tänkbart. En kvinna i studien påpekade att kontinuerlig behandling är 

viktigt för att kunna vara närvarande för sina barn, även senare i livet. Flera kvinnor 

påpekade vikten av bra kommunikation i vårdmötet och att en öppen och rak dialog var 

avgörande för att förstå sjukdomen men också för att de ska veta varför det är viktigt att 

de tog sina mediciner och genomgick olika kontroller. För andra kvinnor i samma studie 

visade sig sekretessen och upprätthållandet av denna vara helt avgörande för att de 

skulle genomgå ett HIV-test till att börja med (Blake et al. 2007). Studier som Apollo et 

al. (2006), Rintamaki et al. (2007), Zukoski & Thorburn (2009) och Malta et al. (2010) 

gjort visade att flera patienter med HIV hade upplevt att de kände att de inte kunde föra 

en dialog med sjukvårdspersonalen och att de frågor de funderat över innan och ville ha 

svar på, lämnades obesvarade då personalen saknade öppenhet och viljan till att lyssna 

in patientens berättelser. Patienter kände hur personalen undvek ögonkontakt med dem 

vilket gav en känsla av att sjukvårdspersonalen saknade engagemang och intresse för 

dem. Någon beskrev känslan som att inför sjukvårdspersonal inte vara en person 

överhuvudtaget utan som ”ett formulär personalen skulle fylla i”. 

 

Det hände att patienter med HIV fick frågor om hur de smittats, vid möten med för dem 

ny personal. Patienterna menade att de kände att det spelade stor roll för hur de skulle 

komma att bemötas vidare. Känslan de beskrev var att om de förvärvat HIV via sexuella 

kontakter, hetero- som homosexuella, eller via användande av droger så var det 

utmärkande och stigmatiserande då det antydde ett leverne som var sämre rent moraliskt 

än om en person smittats via blodtransfusion i sjukvården eller vid våldtäkt då den 

smittade i stället fick anta en roll som offer för omständigheter den själv inte rådde över 

(Apollo et al. 2006, Rintamaki et al. 2007, Zukoski & Thorburn 2009, Malta et al. 

2010).  
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3.2 Upplevelser av diskriminering och stigmatisering vid 

vårdmötet  

De personer med HIV upplevde stigmatiserande och diskriminerande behandling inom 

hälso- och sjukvården. Sjukvårdspersonalens attityder speglades i hur de bemötte och 

behandlade patienter. Som tidigare nämnts visar flertalet studier att sjukvårdspersonalen 

förändrade sitt beteende när de ställdes inför en patient med HIV/AIDS (Mill et al. 

2009, Sayles et al. 2007, Zukoski & Thorburn 2009). Det tog sig uttryck på olika sätt 

men fick alltid konsekvenser för patienternas upplevelser i kontakt med 

sjukvårdspersonal.  

 

I en studie gjord av Zukoski och Thorburn (2009) framkom olika exempel på 

stigmatisering och diskriminerande behandling. Sjukvårdspersonal som agerade med 

rädsla inför patienterna. Där sjukvårdspersonalen undvek att ta på patienterna eller 

använde sig av onödigt mycket handskar eller annan skyddsutrustning vid samtal eller 

vid beröring av hel hud. En patient beskrev det som att det föreföll som att 

sjuksköterskan inte kände till hur HIV smittar eftersom hen behövde dubbla handskar 

för att ta ett blodtryck och såg till att inte luta sig över patienten ifråga. Många patienter 

i studien vittnade om att de kände att de behandlades annorlunda till följd av sin HIV-

status. En kvinna berättade att hon sökt vård för någon mindre åkomma som inte var 

relaterad till HIV/AIDS. Sjuksköterskan ställde då flera frågor som rörde hur kvinnan 

smittats och när det stod klart att det var hennes make som smittat henne så fick hon 

följdfrågor om maken var bisexuell eller drogmissbrukare och flera andra frågor som 

ingen kunde härledas till det besök som var aktuellt för dagen. Kvinnan upplevde det 

som att sjuksköterskan frågat för att stilla sin egen nyfikenhet. På så sätt upplevde 

kvinnan att hon fick ett sämre bemötande och kände sig diskriminerad. Zukoski och 

Thorburns (2007) studie innehöll många exempel på liknande patientupplevelser där 

stigmatisering och diskriminering var vanliga. Att bli behandlad på ett sätt som 

patienten upplevde som annorlunda i jämförelse med hur andra patienter förefaller bli 

behandlade är direkt kränkande menade de. En kvinna som hade fått sitt fjärde barn med 

hjälp av kejsarsnitt beskrev hur hon blev lämnad ensam på sitt rum och trots att hon 

upprepade gånger tryckte på larmet så var det ingen som kom. Inte förrän efter ett 

skiftbyte där ett nytt arbetslag tagit över kom en sjuksköterska och hjälpte kvinnan som 

vid det här laget satt i en pöl av blod (Zukoski & Thorburn 2007).  
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Rouleau et al. (2012) beskrev i en studie gjord bland kvinnor med HIV i Qubec, Kanada 

hur den sociokulturella miljön generellt sett var ovälkomnande mot individer med HIV. 

Det handlade om fördomar, föreställningar och felinformation men också om rädsla för 

infektion och tendenser till social exkludering. Alla deltagare i samma studie berättade 

om hur nära släktingar fryser ut och avvisar dem men mer anmärkningsvärt är att 

sjukvårdspersonal inte längre ville vårda dessa personer sen det blivit känt att de bar på 

HIV-virus. Deltagarna menade att sjukvårdspersonal som rimligtvis ”borde veta bättre” 

inte verkade göra det. Vissa av dem upplevde att läkare sagt rent ut att de inte längre 

ville ha dem i sin vård medan andra hade märk det genom att deras rutinbesök blivit 

inställda och liknande (Rouleau et al. 2012).  

 

En studie gjord i Kanada av Mill et al. (2009) visar att det fanns faktorer som förstärkte 

och byggde på det stigma som personer med HIV redan hade. Författarna till studien 

menade att etnicitet, kön, sexuell läggning, missbruk, psykisk sjukdom, prostitution och 

klass alla var faktorer som i sig var känsliga för stigmatisering och tillsammans med 

HIV ökade risken för att bli diskriminerad och dåligt bemött av sjukvårdspersonal. 

Vissa av deltagarna i studien uppgav att de många gånger kände att det var mer 

stigmatiserande att till exempel vara missbrukare och homosexuell än att bära på HIV-

virus, och att sjukvårdspersonal snarare kunde agera utifrån homofobi istället för rädsla 

inför HIV-viruset. Andra menade att det var tvärtom. Kvinnors upplevde sig bli 

stigmatiserade genom att det antogs att de var ”lätta på foten” och att de hade haft sex 

med många män och genom detta hade smittats med HIV. Deras upplevelser 

bekräftades till viss del av sjukvårdspersonal som också uttalat sig i studien. (Mill et al. 

2009) 

 

Sayles et al. (2007) undersökte upplevelser av stigmatisering bland vuxna personer med 

HIV och kunde se att många kände sig stigmatiserade och skuldbelagda. Många gånger 

återspeglades också individens egna skamkänslor över att vara smittad med HIV i hur 

de upplevde att de blev bemötta, menade författarna. I fråga om skuldbeläggande var 

det vanligt att sjukvårdspersonal frågade om hur patienten blivit smittad. Författarna 

beskriver det som att patienterna uppfattade att människor i allmänhet tog sig rätten att 

fråga, oaktat att en sådan fråga kunde vara väldigt känslig och smärtsam att få. Vidare 

beskrev deltagare i studien att de upplever att det fanns en A-lista och en B-lista som 
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personer med HIV kategoriserades in i beroende på hur de smittats. Hade en person 

smittats via blodtransfusion var den ett offer för omständigheter och hörde till A-listan 

medan de som fått viruset som en följd av ”dåligt uppförande” och högriskbeteende som 

missbruk eller sexuella relationer, förtjänade det och hörde till B-listan (Sayles et al. 

2007). 

I samma studie beskrivs hur kvinnor och mäns stigman var olika, vilket bekräftades av 

Mill et al. (2009). Stereotypiseringen av kvinnor handlade om promiskuitet medan det 

för männen i stället fokuserades på homosexualitet. Att stereotyperna också blev de 

drabbades egen självuppfattning till slut. En kvinna menade att hon var ”skadat gods”, 

en annan hur hon skapade strategier för att undvika att hon blev stämplad som 

promiskuös och en tredje ung kvinna beskrev det som att hon inte ville bli en statistisk 

siffra som talade om att hon var ung, oförsiktig och dum som gick och lade sig med 

första bästa. Istället ville hon att folk skulle få veta att hon blivit våldtagen så att hon 

inte skulle hamna i samma ”dåliga” kategori som andra. Män som deltog i studien 

beskrev liknande upplevelser där det förutsattes att de legat med andra män och att det 

då också var likställt med ett leverne som låg utanför normen (Mill et al. 2009).  

En studie som gjorts bland kvinnor med HIV på Nordirland, alla gravida men en av 

deltagarna i studien hade själv inte HIV utan det var hennes partner som hade det, 

visade att stigmatiseringen av dem utgjorde ett hot för att deras upplevelser av 

graviditeten och mödravård kunde bli negativa (Kelly et al. 2011). 

 

3.3 Kompetens och specialkunskaper om HIV hos 

sjukvårdspersonal gör att bemötandet upplevs positivare 
Att som person med HIV besöka olika former av vårdinstanser var ofta förenat med 

negativa upplevelser för den enskilde (Sayles et al. 2007, Zukoski & Thorburn 2007, 

Rintamaki et al. 2007). Ndirangu och Evans (2008) undersökte en grupp kvinnor som 

hade invandrat till Storbritannien från Afrika och deras upplevelser av att leva med HIV 

och hur kontakten med sjukvården fungerade. Studiens resultat visade att det finns 

faktorer som gjorde att sjukvård och sjukvårdspersonal var speciellt viktiga för dessa 

kvinnor. Kvinnorna i studien uppgav att sjukvården för dem representerade ett ställe där 

en kunde bli utsatt för diskriminering och stigmatisering men däremot en klinik som var 

speciellt inriktad på vård av HIV/AIDS representerade ”a safe social place”, alltså ett 

ställe där de kunde känna sig trygga och socialt delaktiga. Studiens deltagare menade 

genomgående att specialiserade kliniker, utbildning och hög kompetens inom 
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HIV/AIDS hos sjukvårdspersonal, alla var särskilt viktiga. Det gav dem som patienter 

en mycket större trygghet och tillfredsställelse i kontakterna med sjukvården. De fick 

dessutom möjligheten att känna sig som vem som helst i stället för ”on of those people”, 

en person som sticker ut på olika sätt till följd av sitt hälsotillstånd.  

Något som flera deltagare menade var positivt med att gå till en specialiserad 

HIV/AIDS-klinik var att de kunde skapa nätverk, lära känna nya människor i liknande 

situation och hitta vägar för rådgivning och stöd patienter emellan. De kunde hitta mer 

än sjukvård där. De kunde få, för dem, mycket positiva upplevelser i samband besök 

(Ndirangu & Evans 2008). 

 

Många personer med HIV vittnade om tidigare dåliga erfarenheter av bemötande i den 

allmänna sjukvården som gjorde dem tveksamma att uppge sin status av rädsla för att 

utsättas för diskriminering eller stigmatisering men att vid en specialiserad HIV-klinik 

känt sig bekväma och trygga (Wong & Wong 2006). Av samma anledning berättade 

personer i olika studier att de föredrog att söka vård på en HIV-klinik även i de fall de 

sökte för andra åkommor som inte var relaterade till deras HIV-status då de kände 

förtroende för de som jobbade där och det bemötande som gavs. I kontakt med 

sjukvårdspersonal som hade särskilda kunskaper om HIV-vård visade det sig att 

upplevelser av exempelvis stigmatisering var mer sällan förekommande. En person som 

intervjuats beskrev det som att sjukvårdspersonal vid HIV-kliniken (som just den 

personen frekvent besökte) gav sin fulla uppmärksamhet och fokuserade på att ge bästa 

möjliga vård. Men även att sjukvårdspersonalen var uppmärksam, deltagande och 

genuint intresserade (Ndirangu & Evans 2008,Sayles et al. 2007, Wong & Wong 2006). 

 

Kelly et al. (2011) undersökning visade att kvinnorna upplevde den sjukvårdspersonal 

som hade kunskap, erfarenhet, empati och förståelse för varje individs unika behov 

tillsammans med kontinuitet i vården, var upphov till positiva upplevelser och en bättre 

vård. Kvinnorna hade behov av att få känna sig som vilka gravida kvinnor som helst på 

samma gång som de var sårbara och till viss del drabbade av ångest inför sina tillstånd 

och därmed också hade behov av stöd och råd utöver den ”vanliga” mödravården. 

Barnmorskor, oavsett tidigare erfarenhet av HIV/AIDS, som hade förmåga att fokusera 

på de vanligt förekommande symtom och problem som kan uppstå i samband med en 

graviditet utan att låta kvinnornas HIV-status överskugga relationen mellan patient och 

barnmorska var dem som kvinnorna i studien värderade högst. Trygghetskänslan 
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förstärktes av sjukvårdspersonal som bemödade sig med att informera och förklara hur 

sjukvårdssystemet fungerade och hur eventuella sjukvårdande handlingar skulle komma 

att gå till, medan den personal som inte tog sådana initiativ istället gav upphov till stress 

och ångest hos patienterna. En övervägande majoritet av kvinnorna i studien uppgav att 

de kände osäkerhet/oro inför sjukvårdspersonalens förmåga att upprätthålla 

patientsekretessen men att dessa känslor kunde dämpas genom att de kunde få göra 

anonyma besök där de alltså inte behövde uppge status eller identitet (Kelly et al. 2011). 

 

Mill et al. (2009) berörde i sin studie att det fanns fördelar och nackdelar med att 

använda sig av speciella kliniker där det fanns personal med särskild kompetens inom 

HIV/AIDS-vård. Det påpekades av deltagare i studien att det kunde finnas risk för att 

stigmatiseringen och diskrimineringen av redan utsatta personer ökade. De menade 

samtidigt att det var ett bra sätt att öka kvaliteten på vården för denna grupp människor 

och på samma gång gav dem en chans till bättre bemötande och en bättre upplevelse. 

Andra menade att hänvisa personer med HIV till en särskild klinik var stigmatiserande 

och diskriminerande i sig självt. Studien hade undersökt både sjukvårdspersonal och 

personer med HIVs inställning till sjukvård och båda grupperna var överens om att det 

viktigaste ändå var att sjukvårdspersonalen hade en vilja att tillmötesgå och en förmåga 

att vara flexibel, för att ett bra bemötande skulle bli möjligt (Mill et al. 2009). 

 

3.4 Kvalitetsgranskning avseende aspekten 

undersökningsgrupp 
12 kvalitativa artiklar och en artikel (Pecoraro et.al. 2014) med både kvantitativ och 

kvalitativ  metod (mixed-methods) har granskats i denna studie. I alla artiklar var 

undersökningsgruppen beskriven. Urvalskriterier var i de flesta fall beskrivna. I fem av 

artiklarna saknades beskrivningar av urvalskriterier för studien (Apollo et al. 2006, 

Blake et al. 2008, Rintamaki et al. 2007, Rouleau et al. 2012, Wong & Wong 2006). 

Undersökningsgrupperna har författarna valt att granska utifrån beskrivningar om antal, 

ålder, kön och etnicitet och urvalskriterier.  I bilaga 1 (tabell 2) beskrivs 

undersökningsgrupperna mer utförligt. 

 

Alla de inkluderade studierna beskrev antalet deltagare. Antalet studiedeltagare 

varierade från 7 (Wong & Wong 2006, Rouleau et al. 2012) till 70 personer (Malta et 

al. 2010), varav majoriteten av studierna hade 16 deltagare eller fler (Apollo et al. 2006, 
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Blake et al. 2008, Malta et al. 2010, Mill et al. 2008, Pecoraro et al. 2014, Rintamaki et 

al. 2007; Sayles et al. 2007, Zukoski & Thorburn 2009). 

 

Alla de inkluderade studierna innehöll information om deltagarnas ålder, dock varierade 

det hur väl deltagarnas ålder beskrevs. I en studie beskrevs varje deltagares ålder 

fullständigt (Wong & Wong 2006). De övriga artiklarna hade redovisat åldersdata på ett 

mindre specifikt sätt. Nio studier angav åldern för den yngsta deltagaren och den äldsta 

deltagaren samt undersökningsgruppens medelålder (Apollo et al. 2006, Blake et al. 

2008, Brion 2014, Mill et al. 2009, Rintamaki et al. 2007, Roleau et al. 2012, Sayles et 

al. 2007). Två artiklar angav åldersspann men inte medelåldern (Ndriangu & Evans 

2008, Zukoski & Thorburn 2009). Malta et al. 2010 hade endast angett 

undersökningsgruppens medelålder, vilket var 28.3 år och det var den lägsta av de 

inkluderade studierna. I Wong och Wong (2006) studie var alla deltagare 56-76 år. Tre 

av artiklarna hade dessutom kategoriserat in deltagare i åldersspann (Kelly et al. 2012, 

Sayles et al. 2007, Zukoski & Thorburn 2009). I Kelly et al. (2012) var det den enda 

beskrivningen av åldersdata i undersökningsgruppen. I samtliga studier med 

urvalskriterier var ålder ett sådant. I sju av studierna var urvalskriteriet att deltagarna 

skulle vara 18 år eller äldre (Kelly et al. 2012, Malta et al. 2010, Mill et al. 2009, 

Ndriangu & Evans 2008, Pecoraro et al. 2014, Sayles et al. 2007, Zukoski & Thorburn 

2009). En hade som urvalskriterium att deltagarna skulle vara 25 år eller äldre (Brion 

2014). 

 

Deltagarnas kön och därmed könsfördelningen mellan män och kvinnor fanns beskrivna 

i samtliga studier. Fem av studierna innehöll endast kvinnliga deltagare (Blake et al. 

2008; Kelly et al. 2012, Malta et al. 2010, Ndriangu & Evans 2008, Rouleau et al. 

2012). De studierna angav att vara kvinna som ett urvalskriterium.  Två av studierna 

innehöll endast manliga deltagare (Rintamaki et al. 2007, Wong & Wong 2006) men de 

studierna hade inte det som ett urvalskriterium. Resterande studier hade både manliga 

och kvinnliga deltagare och i de studierna fanns beskrivet hur många manliga respektive 

kvinnliga deltagare som studien innehöll. I alla de studier utom en (Sayles et al. 2007) 

bestod undersökningsgruppen av fler män än kvinnor. Apollo et al. (2006) studie 

innehöll 24 män och 18 kvinnor. Brion (2014) studie innehöll 15 män och åtta kvinnor. 

Mill et al (2009) studie bestod av 22 män, nio kvinnor och två transgender personer. 

Pecoraro et al. 2014 studie bestod av 24 män och 21 kvinnor. Sayles et al. (2007) studie 
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innehöll 26 kvinnor och 22 män. Zukoski & Thorburn (2009) studie bestod av nio män 

och sju kvinnor. 

 

Etniciteten hos undersökningsgruppen angavs i alla studier utom två (Malta et al. 2010, 

Wong & Wong 2006), även hur många som tillhörde en viss etnisk bakgrund angavs i 

dess fall. Två studier bestod endast av kaukasiska deltagare (Pecoraro et al. 2014, 

Rouleau et al. 2012). En studie bestod enbart av invandrare från Afrika (Ndriangu & 

Evans 2008). Fyra studier hade deltagare som till största del hade afroamerikansk etnisk 

bakgrund (Blake et al 2008, Brion 2014, Rintamaki et al. 2007, Sayles et al. 2007). I 

Mills et al. (2009) studie bestod hälften av undersökningsgruppen av Aboriginer. I 

Zukoski & Thorburn (2009) studie var alla utom en kaukasisk. Apollo et al. (2006) hade 

som största grupp latinamerikaner. Att ha en speciell etnisk tillhörighet var inte ett 

urvalskrav i någon av studierna. 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Syftet för denna studie var att beskriva personer med HIVs upplevelser av bemötandet i 

mötet med sjukvårdspersonal. Resultatet visade att personer med HIV ofta upplevde sig 

bli dåligt bemötta av sjukvårdspersonal då de exempelvis kunde undvika att se patienten 

i ögonen, undvika att lyssna på patienten och genom att bete sig uppenbart okänslig 

inför dem som personer. Resultatet visade vidare att personer med HIV upplevde sig 

diskriminerade och stigmatiserade av sjukvårdspersonal genom att personalen agerade 

som att de var rädda för patienterna och att de använde onödigt mycket 

skyddsutrustning vilket kunde resultera i att personer med HIV undvek både vård och 

kontinuerlig medicinering. Resultatet visade även att sjukvårdspersonal med kunskaper 

och erfarenhet av HIV-vård gav bättre möjligheter till ett bra bemötande och en bättre 

upplevelse. När personer med HIV fick träffa personal med särskild erfarenhet eller 

kompetens inom HIV kände de att personalen anpassade sig utifrån patienternas behov 

snarare än att se dem som den diagnos de hade.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Upplevelser av sjukvårdspersonalens förhållningssätt i bemötandet 
Vid kontakt med sjukvårdspersonal visar det sig ofta att personer med HIV upplever sig 

bli dåligt bemötta. De känner sig inte sedda och som att sjukvårdspersonalen inte 
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lyssnar på dem. Många uppger att sjukvårdspersonalen fokuserar på helt andra saker än 

det som patienten egentligen är där för. Exempelvis händer det att fokus läggs på hur 

patienten har förvärvat viruset och beroende på hur det har skett blir bemötandet sedan 

format utifrån sjukvårdspersonalens egna föreställningar om dem, enligt patienter. 

Patienterna menar att fördomar om hur de smittats färgar relationen mellan dem och 

sjukvårdspersonalen (Apollo et al. 2006, Rintamaki et al. 2007, Zukoski & Thorburn 

2009, Malta et al. 2010).  I en studie där sjukvårdspersonalens attityder jämförts med 

patienters nöjdhet kunde forskarteamet slå fast att attityder som stigmatiserade 

exempelvis patienter med HIV också fick genomslag på attityder till övriga patienter. 

Det vill säga att sjukvårdspersonal som bemötte HIV-patienter på ett sämre sätt hade ett 

sämre bemötandebetyg rent generellt (Li et al. 2011). För att få en så bra relation som 

möjligt i mötet mellan patient och sjuksköterska menar Travelbee att de båda bör vara 

jämlika och gå in i relationen som ”blanka blad” och inte ta med sig tidigare 

erfarenheter in i mötet. I de exempel som angetts ovan blir det förhållningssättet 

omöjligt då sjuksköterskan bildar sig uppfattningar om patienten genom att fråga om 

exempelvis smittväg. Att kommunikationen fungerar är väldigt avgörande för att vården 

ska bli av god kvalitet menar Travelbee (Kirkevold 2000). Om sjukvårdspersonal inte 

ser patienter som likvärdiga omöjliggörs både en god kommunikation och möjligheten 

till god vård. Enligt Travelbee ligger ansvaret för att mötet mellan patient och 

sjuksköterskan ska bli så bra som möjligt hos sjuksköterskan (Kirkevold 2000). Om 

omvårdnaden och bemötandet skall kunna upplevas bättre för den grupp patienter som 

har HIV behöver således alla som möter denna patientgrupp arbeta med en flexibel och 

öppen attityd och sträva efter en kommunikation fri från fördomar och pekpinnar. 

 

4.2.2 Upplevelser av diskriminering och stigmatisering vid vårdmötet 
Många patienter berättar om sjukvårdspersonal som agerar inför dem som om de vore 

rädda och osäkra. Det kan visa sig direkt på så sätt att sjukvårdspersonalen undviker att 

röra vid patienter men också ta sig uttryck som i att sjukvårdspersonalen använder 

onödigt mycket skyddande utrustning. Det här görs där patient och sjuksköterskor skall 

föra samtal eller vid undersökning som görs utanpå kläder (Zukoski & Thorburn 2007) 

Osäker sjukvårdspersonal inger inte den känsla av trygghet och omhändertagande som 

är viktigt för att patienten ska kunna få sina behov tillgodosedda samtidigt som 

relationen till sjukvårdspersonalen kommer sakna förtroende. Enligt Travelbee bör 

sjuksköterskan upprätta en relation, den mellanmänskliga interaktionen som präglas av 
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äkthet (Kirkevold 2000). Att med sitt beteende förmedla stigmatiserande och 

diskriminerande uttryck och behandling är på så sätt direkt felaktigt inte bara enligt en 

omvårdnadsteoretiker som Travelbee men även enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

som säger att alla människor har rätt till vård på lika villkor (Kirkevold 2000, SFS 

1982:763). Den här typen av beteende hos sjukvårdspersonal kan leda till att patienter 

väljer att inte besöka vårdinrättningar och heller inte kommer att fullfölja sin 

medicinering vilket är konsekvenser som kan få oönskade medicinska följder för den 

enskilde (Pecoraro et al. 2014). Patienter som antas eller konstateras ha blivit smittade 

via ett beteende förenat med hög risk att förvärva virus upplever sig, och andra i samma 

situation, bli bemötta med mindre sympati av sjukvårdspersonal (Blake et al. 2008, Mill 

et al. 2009, Sayles et al. 2007). Det är ett förhållningssätt som skapar obehag och 

exkludering. Travelbee menar att sjuksköterskan och ytterst sjukvården har som uppgift 

att hjälpa patienten att finna mening vid sjukdom och lidande. Det innebär att 

sjuksköterskan skall vara ett stöd när patienten behöver det för att kunna finna mening, 

inte att finna mening åt patienten. Sjuksköterskan skall således hjälpa individen att 

acceptera sin sjukdom med målet att kunna leva ett helt och rikt liv även vid närvaro av 

sjukdom (Kirkevold 2000). Författarna till föreliggande studie är av uppfattningen att 

sjukvårdspersonal som medvetet eller omedvetet diskriminerar eller stigmatiserar 

patienter har gjort förutsättningarna för att skapa en bra relation i omvårdnaden, än 

mindre utföra ett gott arbete, undermåliga. 

 

4.2.3 Kompetens och specialkunskaper om HIV hos sjukvårdspersonal gör 

att bemötandet upplevs positivare 
Det som många patienter med HIV upplever som ett problem är brist på erfarenhet och 

kompetens inom särskild HIV-vård. Det är också den sjukvårdspersonal och de kliniker 

som innehar just den kompetensen och erfarenheten, som visat sig vara bidragande 

orsak till de positiva upplevelser av bemötande som personer med HIV beskriver. 

(Kelly et al. 2012, Mill et al. 2009, Ndirangu & Evans 2008, Sayles et al. 2007, Wong 

& Wong 2006). 

Det är önskvärt att patienter som bär på HIV-viruset känner sig trygga nog i 

vårdsituationer att berätta om sin HIV-status. Sett till riktlinjer och 

kompetensbeskrivning för exempelvis sjuksköterskor så ska inte speciell utbildning 

eller särskild kompetens för att vårda personer med HIV eller andra smittsamma 

sjukdomar behövas (Socialstyrelsen 2005). Detta till trots så förefaller situationen vara 
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sådan att kompetens och erfarenhet saknas eftersom personer med HIV upplever det 

som en brist i bemötandet av dem. Som sjuksköterska kan det finnas god anledning att 

reflektera över de attityder en bär på och också påminna sig om de riktlinjer som finns. 

För att omvårdnaden av personer med HIV skall optimeras kan det även finnas en 

anledning att rent organisatoriskt reflektera över den här typen av frågor (Kihlgren 

2009). 

 

4.3 Kvalitetsgranskning 
Vid kvalitetsgranskningen av undersökningsgruppen har författarna till litteraturstudien 

använt sig av Polit och Beck (2012).  Enligt dessa ska undersökningsgruppen vara 

identifierad och beskriven. Undersökningsgruppen bör även vara representativ för den 

stora populationen och vara generaliserbar. Vidare menar Polit och Beck (2012) att det i 

kvalitativa studier oftast inte är möjligt att uppfylla detta då sådana studier syftar till att 

beskriva en mindre grupps upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen. I 

föreliggande studie förekom kvalitativa studier dock bestod en av studierna (Pecoraro 

et.al. 2014)  av ”mixed-methods. Det material som användes till föreliggande studies 

resultat var dock enbart hämtat från denna studies kvalitativa del. Ett representativt 

urval ökar studiens trovärdighet. Författarna till föreliggande studie ansåg att artiklarnas 

kvalitet avseende undersökningsgrupp till största del var god. Alla de inkluderade 

artiklarna har angett, deltagarantal, någon form av åldersdata samt beskrivit deltagarna. 

Författarna till litteraturstudien ansåg att de fick en övergripande bild av 

undersökningsgrupperna vilket enligt Polit och Beck (2012) är något som läsare bör få i 

vetenskapliga artiklar så att en bild om urvalet är passande kan skapas. 

Undersökningsgrupperna var enligt författarna till föreliggande studie relevanta för alla 

studiers respektive syfte och frågeställning. Syftet med de flesta kvalitativa studier är att 

upptäcka en betydelse och beskriva olika verkligheter, inte att generalisera i en 

målpopulation (Polit och Beck 2012). 

 

Nästan alla studier hade ett stort åldersspann bland deltagarna vilket författarna till 

föreliggande studie anser är en styrka, ökar trovärdigheten och ökar representativiteten 

bland personer diagnostiserade med HIV. Kelly et al. (2012) hade ett relativt litet 

åldersspann i jämförelse med de andra studierna. Där var dock syftet att undersöka 

gravida kvinnor vilket begränsar åldersspannet till den ålder kvinnor normalt är fertila.  
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Wong och Wong (2006) hade endast äldre personer och även där var åldersspannet 

ganska kort, 50-76 år, vilket är representativt i den grupp som artikelförfattarna ämnar 

att beskriva eftersom studiens syfte var att undersöka äldre personer som lever med 

HIV. Enligt Polit och Beck (2012) är det i kvalitativa studier viktigare att 

undersökningsgruppen följer studiens begreppskrav än en önskan om att den ska vara 

representativ.  

 

Urvalskriterierna saknades i fem av de granskade artiklarna (Apollo et al. 2006, Blake 

et al. 2008, Rintamaki et al. 2007, Rouleau et al. 2012, Wong & Wong 2006). Det anser 

författarna vara en svaghet hos dessa studier då det kan bli svårt att dra slutsatser om 

forskningsresultaten. Det minskar även trovärdigheten i studien. Att inte ange 

urvalskriterium är vid kvalitativa studier dock inte helt ovanligt enligt Polit och Beck 

(2012).  

 

Storleken på undersökningsgrupperna i de inkluderade studierna varierade från 7 (Wong 

& Wong 2011, Rouleau et al. 2012) till 70 (Malta et al. 2010) personer. Författarna ser 

ingen anledning att ifrågasätta eller kritisera detta då undersökningsgruppernas storlek 

föreföll vara adekvata utifrån respektive studies metod och design. Enligt Polit och 

Beck (2012) finns inga regler för storleken i kvalitativa studier. De beskriver att 

undersökningsgruppen i en kvalitativ studie är förhållandevis små, vanligtvis under 50 

personer och även att de kan bestå av endast ett par personer. Stor spridning i ålder och 

kön tillsammans med många olika upplevelser ger styrka till studien (Polit & Beck 

2012). Wong & Wong (2006) hade endast intervjuat äldre män. Författarna bedömer det 

vara en svaghet som ger minskad trovärdighet, då syftet med den studien var att 

beskriva vuxnas erfarenheter av vårdmiljöer. Samtidigt som den beskriver ett visst 

fenomen gör undersökningsgruppen att studiens betydelse för föreliggande studie 

minskar något. Blake et al. (2008), Kelly et al. (2012), Malta et al. (2010), Ndriangu & 

Blake (2008) och Rouleau et al. (2012) studerar enbart HIV-positiva kvinnor. De 

studiernas syfte var att undersöka just kvinnor, vilket motiverar ett sådant urval 

Författarna anser det dock vara en svaghet med föreliggande litteraturstudie att så stor 

andel av undersökningsgrupperna består endast av kvinnor. Rintamaki et al. (2007) 

hade enbart studerat män, då det vid tiden för studien inte fanns kvinnliga krigsveteraner 

som mottog HIV-behandling där studien genomfördes. Det fanns en relativt jämn 

fördelning mellan män och kvinnor i de studier där båda könen inkluderades. Något fler 
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män är representerade i de studier som inkluderade både män och kvinnor utom en 

(Sayles et al. 2007) vilket författarna anser vara representativt för den stora 

populationen även om det oftast inte är målet med kvalitativ forskning, då det enligt 

WHO (2014) är något vanligare bland män än hos kvinnor med förekomst av HIV.  

 

Brion (2014) nämner att etnografiken är anpassad till hur det ser ut i samhället i stort, 

Ndirangu & Evans (2008) syftar till att undersöka invandrade kvinnor från Afrika och 

där anges afrikanskt ursprungsland. I övriga studier (Blake et al. 2008, Kelly et al. 

2012, Rintamaki et al. 2007, Rouleau et al.2012, Sayles et al. 2007, Zukoski & 

Thorburn 2009) där etnicitet är beskrivet för undersökningsgruppen finns ingen egentlig 

anledning till varför etniciteten är angiven. Sayles et al. (2007) påpekar att etniciteten 

för de olika undersökningsgrupperna alla representerar minoriteter, vilket är allt som är 

angivet. Det är möjligt att detta gjorts för att peka på samband i övrigt, men inget som 

författarna till föreliggande studie kan se som relevant. Författarna anser att de är en 

styrka hos de studierna eftersom det ger en beskrivande bild av undersökningsgrupperna 

(Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Metoddiskussion 
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med deskriptiv design. HIV är starkt 

förknippat med stigmatisering och negativa attityder, därför ansåg författarna att en 

relevant empirisk studie inte var genomförbar. Även den givna tidsramen sågs som ett 

hinder för att utföra en sådan studie. Det finns relativt mycket empiriskt forskning inom 

ämnet och därför ansåg författarna att det var betydelsefullt att sammanfatta och 

beskriva det befintliga kunskapsläget. Litteraturstudier innehåller en större 

undersökningsgrupp och det bidrar till ett bredare resultat (Polit & Beck 2012). En 

deskriptiv design ansågs passande och valdes till studien eftersom studiens syfte var att 

beskriva upplevelser (Polit & Beck 2012).  

 

För att söka vetenskapliga artiklar valde författarna att använda sig av databaserna 

PubMed och Cinahl. Dessa databaser valdes eftersom de enligt Polit och Beck (2012) 

innehåller ett stort antal artiklar rörande omvårdnadsforskning. Databaserna innehöll 

även tillräckligt med artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De inkluderade artiklarna var någorlunda fördelad mellan databaserna, 

åtta från Cinahl och fem från PubMed. Vid sökningen i PubMed kom sex artiklar från 
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sökningen i Cinahl upp även där vilket författarna även det ser som en styrka i 

artikelsökningen och tyder på relevanta sökord. Författarna anser också att endast 

använda tre sökningar var en styrka och gjorde litteraturstudien så systematiskt som 

möjligt även att inga manuella sökningar förekom sågs som en styrka (Polit & Beck 

2012). Sökorden valdes av författarna med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar. Författarna använde sig av Mesh-termer och Cinahl Headings vilket 

enligt Polit och Beck 2012 specificerar sökningen och hjälper till att hitta relevanta 

artiklar. Sökordet Stigma valdes med tanke på att stigma är starkt sammankopplat med 

HIV-positiva personer, något som författarna fick förståelse för genom att bearbeta 

litteraturen (Gilbert & Walker 2010, Tøreseth Andreassen et al. 2011, Feigin et al. 

2013).  Författarna var medvetna om att ett sådant sökord riskerar att resultatet riktas 

mot att stigma var förekommer vid vårdmötet. Författarna ansåg dock att sökordet var 

relevant eftersom HIV relaterat stigma beskrivs som ett mycket vanligt förekommande 

fenomen (Gilbert & Walker 2010, Tøreseth Andreassen et al. 2011, Feigin et al. 2013). 

Artiklarna innehöll även positiva aspekter angående bemötande och inte bara att 

bemötandet var stigmatiserande. Artiklarna fick högst vara 10 år gamla, vilket bidrog 

till att relativ ny forskning presenterades i litteraturstudien. Den äldsta inkluderade 

artikeln från 2006. Detta ökar trovärdigheten för litteraturstudiens resultat enligt Polit 

och Beck 2012. En risk finns dock att relevanta artiklar fallit bort.  

 

Inledningsvis läste författarna titlarna och om titeln passade litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar lästes abstraktet. Detta kan ha gjort att relevanta studier inte kom med 

om titeln var otydligt skriven. Ett kriterium för inkludering i litteraturstudien var att 

artiklarna skulle vara fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle. Det kan ha bidragit till att 

relevant forskning missats men författarna anser att forskningen bör finnas för alla. Alla 

artiklarna i studien var kvalitativa. Det valde författarna med tanke på att syftet var att 

beskriva upplevelser av ett fenomen så är kvalitativa studier att föredra (Polit & Beck 

2012). Även studier som innehöll personer med AIDS inkluderades, då författarna till 

föreliggande studie ansåg AIDS endast är en benämning på ett sent stadium av HIV.   

 

Alla de inkluderade studierna var skrivna på engelska vilket kan ha gjort att information 

feltolkats pga. bristande språkkunskaper. Författarna anser sig dock ha goda kunskaper i 

det engelska språket vilket kan ses som en styrka i studien. Artiklarna översattes först på 

var sitt och det gjorde att eventuella misstolkningar minimerades. Google translate 
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användes som stöd i översättningen. Att artiklarna lästes och granskades på var sitt håll 

för att bilda sig egna uppfattningar ser författarna som en styrka då objektiviteten i 

största möjliga mån bevarats (Polit & Beck 2012). Att artiklar skrivna på engelska 

inkluderades bidrog till att författarna fick tillgång till internationell forskning, skulle 

författarna endast hållit sig till svensk forskning ansåg författarna att det inte skulle gå 

att göra en litteraturstudie pga. för liten gjort svensk forskning. En styrka med studien 

var att forskning från hela världen fanns med i resultatet, vilket bidrog till en global 

generaliserbarhet (Polit och Beck 2012). En svaghet med studien anser författarna var 

att ingen nordiskt studie fanns med, då det kunde varit intressant för svenska 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Alla de resultatgrundande artiklarna var 

etiskt godkända vilket enligt Polit och Beck (2012) var en styrka för studien. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  
Bemötande av patienter i allmänhet och patienter med HIV i synnerhet kräver ett visst 

mått av flexibilitet och öppenhet för att kunna anpassas till varje individ och dess unika 

behov. Personer med HIV finns inom all typ av omvårdnad. Att det finns brister i 

bemötande i många olika situationer är något som är oundvikligt eftersom uppfattningen 

om vad som är ett gott bemötande präglas av individuella uppfattningar hos varje 

enskild person. Författarna till föreliggande studie uppfattar dock, efter den genomgång 

som gjorts, att det är vanligt förekommande att personer med HIV ofta upplever sig bli 

dåligt bemötta vårdsituationer. Det är ett problem som inte kan bortses ifrån. Som 

sjukvårdspersonal i allmänhet och som sjuksköterska i synnerhet vilar ett övergripande 

ansvar för patientens omvårdnad och dennes välbefinnande så långt det är möjligt. 

Därtill följer ett ansvar att forskning, utveckling och utbildning bedrivs inom eget 

område men också ett ansvar för att leda det praktiska omvårdnadsarbetet 

(Socialstyrelsen 2005). Här finns möjlighet att vara en god förebild men även en 

skyldighet att medverka i utbildning av sjuksköterskestudenter och andra 

yrkeskategorier. I det ser författarna en del i det förändringsarbete som måste till för att 

personer med HIV skall kunna känna att de får ett bemötande som inte skiljer från det 

andra patienter får. Författarna till föreliggande studie har inte kunnat hitta någon 

svensk forskning på detta område. En funnen artikel gränsar till ämnet då den berör 

ungdomars upplevelser av att växa upp med HIV men i övrigt hittades inget (Rydström 

et al. 2013). Således vore det intressant med ett svenskt perspektiv på upplevelser av 

bemötande av personer med HIV. 
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5. Slutsats 
Det förefaller vara vanligt att HIV-positiva personer runt om i världen upplevde sig bli 

dåligt bemötta och drabbade av diskriminering i kontakt med sjukvårdspersonal. Det 

som gjorde att upplevelsen av bemötandet kändes bra var sjukvårdspersonal med 

erfarenhet och komptetens inom HIV-vård. Sammantaget tyder det på att det krävs 

utbildningsinsatser för att förbättra omvårdnaden för HIV-positiva personer då många 

upplevde att det är kompetensen som inte var tillräcklig.   
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Författare, år och land Titel Design Urval och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Apollo, A., Golub, S A., 

Wainberg, M L & Indyk, D. 

(2006) USA 

Patient-provider 

relationships, HIV, and 

adherence: requisites for a 

partnership 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Utläses från beskrivningen, ändamålsenligt 

urval. Urvalskriterier ej angett. 42 HIV-

positiva patienter (24 män och 18 kvinnor). 

25-61 år med en medelålder på 40 år. Enligt 

egen definition var 20 personer 

latinamerikaner och 17 afroamerikaner.  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Kombinerad 

etnografisk- och 

innehållsanalys. 

Blake, B J, Jones Taylor, G A. 

Reid, P & Kosowski, M. (2008). 

USA 

Experiences of women in 

obtaining human 

immunodeficiency virus 

testing and healthcare 

services 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Ändamålsenligt urval. Urvalskriterier ej 

angett. 64 kvinnor. 23 var HIV-positiva och 

41 var ”high risk” HIV-negativa. 18-57 år, 

medelåldern var 32 år. Enligt egen 

definition: 59 % afroamerikaner, 27 % vita 

och 14 % var latinamerikaner, av asiatiskt 

ursprung eller amerikans 

ursprungsbefolkning.  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Tematisk analys. 

Brion, J. (2014). USA The patient-provider 

relationship as experienced 

by a diverse sample of highly 

adherent HIV-infected people 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats. 

Utläses ur beskrivningen: Lämplighetsurval. 

Urvalskriterier:  >25 år. Antiretroviral 

behandling under minst ett år. 

Engelskspråkiga i både tal och skrift. 23 

deltagare. 15 män och 8 kvinnor, 65 resp 

35%. 16 afroamerikaner övriga vita. 

Åldersspann 35-57 år. Deltagarnas 

medelålder var 46 år.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys.  

Bilaga 1: Tabell 2. 



 

 

Författare, år och land Titel Design Urval och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Kelly, C. Alderice, F. Lohan, M. 

Spence, D. (2012) Nordirland 

 

 

Every pregnant woman needs 

a midwife – The experiences 

of HIV-affected women in 

maternity care 

 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Ändamålsenligt urval. Urvalskriterier: 

Gravid eller nyförlöst. >18 år. Kvinnor och 

män vars partner redan deltog i studien 

exkluderades. 10 kvinnor. Sex kvinnor var 

födda på Irland. Två födda i Afrika. En född 

i Östeuropa och en i Asien. Fyra av 

deltagarna var 35 år eller äldre. Fyra var 

mellan 30-34 år. Två var mellan 25-29 år.  

 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys.  

Malta, M., Todd, C., Stibich, M., 

Garcia, T., Pacheco, D., & 

Bastos, F. (2010) Brasilien 

Patient-provider 

communication and 

reproductive health among 

HIV-positive women in Rio 

de  

Janeiro, Brazil 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats. 

Utläses ur beskrivningen: Lämplighetsurval. 

Urvalskriterier: HIV-positiva kvinnor 18-

40år. 70 deltagare. Medelålder 28.3 år.  

Gruppdiskussioner, 

djupintervjuer och 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

Mill, J., Edwards, N., Jackson, 

R., Austin, W., MacLean, L. & 

Reintjes, F. (2009) Kanada 

Accessing health services 

while living with HIV: 

Intersections of stigma 

Deskriptiv och 

explorativ studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Lämplighetsurval. Urvalskriterier: Personer 

>18 år. Engelsk eller fransktalande. Ej 

inneliggande på sjukhus. Bosatta i Kanada 

>3 år Har mottagit någon form av sjukvård 

under de senaste två åren. 16 aborginer. 17 

annan etnicitet. Medelålder 40.6 år. 

Åldersspann 31-56 år. 22 män och 9 

kvinnor. 2 transgender personer.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys.  



 

 

Författare, år och land Titel Design Urval och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Ndriangu, E. & Evans, C. (2008) 

Storbrittanien 

Experiences of African 

immigrant women living with 

HIV in the U.K.: Implications 

for health professionals  

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats. 

Tillfällighetsurval. Urvalskriterier: Kvinnor 

mellan 18-50 år. Engelskspråkiga. 8 kvinnor 

invandrade från Afrika. En från Kongo, två 

från Malawi och fem Zimbabwe. 

Engelskspråkiga. 18-50 år.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys.  

Pecoraro, A., Mimiaga, M J., 

O’Cleirigh C., Safren, S A., 

Blokhina, E., Verbitskaya, E., 

Krupitsky, E., Dvoriak, S & 

Woody, G. (2014) Ryssland 

Lost-to-care and engaged-in-

care HIV patients in 

Leningrad Oblast, Russian 

Federation: barriers and 

facilitators to medical visit 

retention. 

Deskriptiv studie 

med ”mixed-

methods”.  

 

Utläses ur beskrivningen: Ändamålsenligt 

urval. Urvalskriterier: >18 år. Medelålder: 

34 år Åldersspan 21-60 år. 

Undersökningsgruppen utgjorde 45 

personer. 24 var män och 21 var kvinnor. 

Etnicitet: kaukasisk. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Enkätundersökning  i 

kombination med 

intervjuer.  

Tematisk analys. 

 

CED-D (Centre for 

Epidemiologic 

studies Depression 

Scale) 

Rintamaki, L. Scott, A.M.  

Kosenko, K.A, Jensen, R.E. 

Male Patient Perceptions of HIV 

Stigma in Health Care Contexts. 

(2007) USA 

Male Patient Perceptions of 

HIV Stigma in Health Care 

Contexts 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats. 

”Grounded 

theory” 

Bekvämlighetsurval. 50 män. 

Urvalskriterier ej angett. Åldersspann 24-70 

år. Medelålder 50 år. 26 var afroamerikaner, 

17 kaukasier, 4 var latinamerikaner och 1 

person var amerikansk ursprungsbefolkning 

och en anges som ”annan etnicitet” och en 

valde att inte ange någon etnicitet.  

Semistrukurerade 

gruppintervjuer i två 

steg.  

Tematisk analys.  

Rouleau, G., Côte, J. & Cara, C. 

(2012) Kanada 

Disclosure experience in a 

convenience sample of 

qubec-born women living 

with HIV: a 

phenomenological study.  

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

”Hermeneutic 

phenomenology” 

Lämplighetsurval. Urvalskriterier: Ej funna. 

7 kvinnor. Franskspråkiga och födda i 

Quebec. Boende i Montreal med omnejd. 

32-64 år med en medelålder på 46 år. Alla 

var vita.  

Semistrukurerade 

intervjuer. 

Tematisk analys.  



 

 

Författare, år och land Titel Design Urval och undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Sayles, J N., Ryan, G W., Silver, 

J S., Sarkisia, C A & 

Cunningham W E (2007) USA 

Experiences of social stigma 

and implications for 

healthcare among a diverse 

population of HIV positive 

adults. 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Utläses från beskrivningen: Ändamålsenligt 

urval. 48 deltagare. Urvalskriterier: >18 år 

diagnosticerade med HIV eller AIDS. 

Engelsk- eller spanskspråkig. Förmåga att 

kunna lämna samtycke till att delta i studien. 

26 kvinnor och 22 män. 9 var 18-34 år 23 

var 35-49 år och 16 var 50 år eller äldre. 27 

var afroamerikaner, 10 var latinamerikaner, 

7 var vita och 4 av annan etnicitet.  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Tematisk analys.  

Wong, V & Wong, L (2006) 

Hong Kong 

Management of stigma and 

disclosure of HIV/AIDS 

status in healthcare settings. 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

 

Utläses från beskrivningen, ändamålsenligt 

urval. Urvalskriterier ej beskrivna. Alla var 

män över 55 år. Åldersspann 56-76 år (Alla 

deltagarnas exakta ålder finns redovisad). 

Etnicitet ej angett.  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Tematisk analys.  

Zukoski, A P & Thorburn, S 

(2009) USA 

Experiences of stigma and 

discrimination among adults 

living with HIV in a low 

HIV-prevalence context: A 

qualitative analysis 

Deskriptiv studie 

med kvalitativ 

ansats.  

Ändamålsenligt urval och lämplighetsurval. 

Urvalskriterier: HIV-positiv. >18 år 

16 deltagare . Nio män och sju kvinnor. 13 

var kaukasier (vita), en var amerikansk 

ursprungsbefolkning och en var vit och 

amerikansk ursprungsbefolkning. En var 

kaukasisk och latinamerikan. Tre var mellan 

18-34 år, sex var 35-49 år och sju var 50 år 

eller äldre. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys.  



 

 

 

Författare, årtal och land Titel Syfte Huvudresultat 

Apollo, A., Golub, S A., 

Wainberg, M L & Indyk, D. 

(2006) USA 

Patient-provider 

relationships, HIV, and 

adherence: requisites for a 

partnership 

Att ta fram viktiga faktorer för 

att utveckla en relation som är 

ömsesidigt gynnsam för både 

patient och vårdgivare. 

Kroppsspråket utgjorde en viktig del i dynamiken mellan vårdgivare och 

patient. Kommunikation var både verbal och icke-verbal där den icke-verbal 

hade större betydelse. Ömsesidigt deltagande påverkade relationen positivt. Det 

var viktigt att sjukvårdspersonal hade förmåga att sätta sig in i patientens 

situation och kännas närvarande i situationen.  

Blake, B J, Jones Taylor, G A. 

Reid, P & Kosowski, M. (2008). 

USA 

Experiences of women in 

obtaining human 

immunodeficiency virus 

testing and healthcare 

services 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att erhålla HIV-

relaterad vård och provtagning i 

östra Texas. 

Garanterad sekretess och vårdpersonal som är stödjande, har kunskap och inte 

agerar dömande är alla faktorer som gör att kvinnor som lever med HIV blir 

mer benägna att fortsätta behandling och uppföljning av sin sjukdom. 

Brion, J. (2014). USA The patient-provider 

relationship as experienced 

by a diverse sample of 

highly adherent HIV-

infected people 

Att i efterhand undersöka 

processen att bli och förbli 

trogen sin medicinering hos 

HIV-positiva.  

Kvaliteten på relationen mellan patient och sjukvårdspersonal var avgörande för 

hur framgångsrik patientens egenvård blev.  

 

Kelly, C. Alderice, F. Lohan, M. 

Spence, D. (2012) Nordirland 

 

 

Every pregnant woman 

needs a midwife – The 

experiences of HIV-

affected women in 

maternity care 

 

Att undersöka HIV-positiva 

kvinnor och en kvinna 

sammanlevande med en HIV-

positiv man och deras 

upplevelser av mödravård med 

fokus på interaktionen med 

barnmorskan.  

Den påtagliga närvaron av stigma påverkade kvinnornas upplevelser av 

graviditet och vård. Viktiga egenskaper hos sjukvårdspersonalen som skapade 

positiva upplevelser var kunskap och erfarenhet, empati och förståelse för 

kvinnornas unika behov och kontinuitet i vården.  

Bilaga 2: Tabell 3 



 

 

Författare, årtal och land Titel Syfte Huvudresultat 

Malta, M., Todd, C., Stibich, M., 

Garcia, T., Pacheco, D., & 

Bastos, F. (2010) Brasilien 

Patient-provider 

communication and 

reproductive health among 

HIV-positive women in 

Rio de  

Janeiro, Brazil 

Att kvalitativt bedöma patient- 

och vårdrelationens inverkan på 

patientens följsamhet till råd i 

samband med antiretroviral 

behandling gällande 

preventivmedel.  

71% av kvinnorna i studien uppgav att de var missnöjda med vårdgivaren och 

främst dennes brist på förmåga till öppen dialog. Vissa rapporterade sig bli 

stigmatiserade. Mellanmänskliga och sociala faktorer påverkade kvinnornas val 

preventivmetod och reproduktiv hälsa.  

Mill, J., Edwards, N., Jackson, 

R., Austin, W., MacLean, L. & 

Reintjes, F. (2009) Australien 

Accessing health services 

while living with HIV: 

Intersections of stigma 

Att undersöka upplevt stigma 

bland HIV-positiva vid kontakt 

med sjukvård. 

Upplevt stigma bland deltagare var ofta sammanhörande med andra stigman 

som exempelvis socialt beteende, kön, kultur, sexuell orientering och social 

klass.  

Ndriangu, E. & Evans, C. (2008) 

Storbrittanien 

Experiences of African 

immigrant women living 

with HIV in the U.K.: 

Implications for health 

professionals  

Att undersöka afrikanska 

kvinnors erfarenheter av coping 

i samband med HIV och deras 

uppfattning om staden 

Nottinghams HIV-vård.  

Kvinnorna upplevde att sjukvårdsinrättningar representerade en trygg social 

miljö och värderades högt som en källa till råd och stöd.  

Pecoraro, A., Mimiaga, M J., 

O’Cleirigh C., Safren, S A., 

Blokhina, E., Verbitskaya, E., 

Krupitsky, E., Dvoriak, S & 

Woody, G. (2014) Ryssland 

Lost-to-care and engaged-

in-care HIV patients in 

Leningrad Oblast, Russian 

Federation: barriers and 

facilitators to medical visit 

retention. 

Att identifiera faktorer och 

barriärer till att vara fortsatt 

delaktig i medicinsk HIV-terapi.  

Bra relationer till sjukvårdspersonal tillsammans med önskan om fortsatt liv, 

socialt stöd och andlighet visade sig vara viktigt för att fortsätta behandling. 

Strukturella barriärer var stigma/diskriminering, problem i kontakt med 

sjukvårdspersonal och tillgång till vård.  



 

 

Författare, årtal och land Titel Syfte Huvudresultat 

Rintamaki, L. Scott, A.M.  

Kosenko, K.A, Jensen, R.E. Male 

Patient Perceptions of HIV 

Stigma in Health Care Contexts. 

(2007) USA 

Male Patient Perceptions 

of HIV Stigma in Health 

Care Contexts 

Undersöka upplevelser hos 50 

amerikanska, manliga 

militärveteraner som är HIV-

positiva och deras uppfattningar 

av stigmatisering inom 

sjukvård. 

Resultatet utvecklar tidigare forskning angående HIV-stigmatisering och dess 

förekomst. Fokus på sjukvårdspersonals beteende snarare än deras attityder. 

Rouleau, G., Côte, J. & Cara, C. 

(2012) Kanada 

Disclosure experience in a 

convenience sample of 

qubec-born women living 

with HIV: a 

phenomenological study.  

Att beskriva och förstå 

erfarenheter hos HIV-positiva 

kvinnor och deras upplevelser 

när de berättar om sin HIV-

status. 

För deltagarna innebar avslöjandet av sin hälsostatus en kluvenhet. Att på 

samma gång genomgå ett stort lidande och stigma ändå samtidigt kunna stärkas 

i sin situation.  

Sayles, J N., Ryan, G W., Silver, 

J S., Sarkisia, C A & 

Cunningham W E (2007) USA 

Experiences of social 

stigma and implications 

for healthcare among a 

diverse population of HIV 

positive adults. 

Att identifiera framträdande 

områden av stigma och 

copingstrategier bland HIV-

positiva  låginkomsttagande 

kvinnor och män i Los Angeles, 

USA.  

Mest framträdande områden visade sig vara skuldbeläggande, stereotypisering, 

rädsla för smitta, avslöjande av sin stigmatiserande roll och omförhandlande av 

social rollfördelning.  

Wong, V & Wong, L (2006) 

Hong Kong 

Management of stigma and 

disclosure of HIV/AIDS 

status in healthcare 

settings. 

Undersöka äldre HIV-positiva 

personers benägenhet att delge 

sin HIV-status och deras 

strategier för att möta och 

hantera stigmatiserande 

behandling inom sjukvården.  

Personerna i studien utarbetade egna strategier för att förebygga och förekomma 

när de kände att risken att bli utsatt för stigmatiserande behandling var 

överhängande.  



 

 

Författare, årtal och land Titel Syfte Huvudresultat 

Zukoski, A P & Thorburn, S 

(2009) USA 

Experiences of stigma and 

discrimination among 

adults living with HIV in a 

low HIV-prevalence 

context: A qualitative 

analysis 

Undersöka upplevelser av att 

vara HIV-poisitiv i främst 

glesbebyggda områden med låg 

HIV-förekomst.  

Deltagarna i studien beskrev att inom de inom sjukvårdande instanser upplevde 

att personal uttryckte rädsla inför dem och vägrade ge dem vård som de 

egentligen hade rätt till.  



 

 

 


