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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag lever ca 30-35 miljoner av världens befolkning med Humant immunbrist 

virus. I Sverige är ungefär 6500 personer infekterade och varje år rapporteras 400-500 nya 

fall. När en person drabbas av Humant immunbrist virus medför det ofta en stor förändring i 

livet. Hos sjukvårdspersonal finns det en bristande kunskap inom ämnet. 

Syfte: Beskriva hur personer med Humant immunbrist virus uppfattar och upplever att de 

bemöts av sjukvårdspersonal, samt beskriva undersökningsgruppen i inkluderade artiklar. 

Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv design. Elva artiklar inkluderades, två 

kvantitativa och nio kvalitativa.  

Resultat: Två teman identifierades: Negativt bemötande och Positivt bemötande. Tre 

underrubriker hittades under rubriken Negativt bemötande, vilket var: Att bli bemött 

annorlunda, Bemött med rädsla och Brist på empati. Undersökningsgruppen presenteras 

under rubriken: Presentation av artiklarnas undersökningsgrupp. HIV- positiva personer 

upplevde ofta att de blev bemötta med fördomar från sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen 

kunde få deltagarna att känna sig ignorerade och respektlöst behandlade. Många HIV- 

positiva personer upplevde att de behandlades annorlunda på grund av sin sjukdom. Goda 

kunskaper inom HIV- vård från sjukvårdspersonalens sida resulterade i att deltagarna kände 

sig väl bemötta. 

Slutsatser: HIV- positiva personer upplevde att de blev dåligt bemött av sjuvårdspersonal.  

Fördomar och diskriminering var vanligt förekommande företeelser i vårdmötet. Det visade 

sig även att den sjukvårdspersonal som hade ökade kunskaper om Humant immunbrist virus, 

hade ett bättre bemötande gentemot denna patientgrupp.  

 

Nyckelord: HIV, Bemötande, Upplevelser, Sjukvårdspersonal.  
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Abstract 

Background: Today approximately 30-35 million of the world’s population is living with 

Human immunodeficiency virus. In Sweden around 6500 people are infected and each year 

there are reports of 400-500 new cases. When a person is being affected by Human 

immunodeficiency virus it usually contributes to a big change in life. Amongst healthcare 

personal there is a lack of knowledge about the subject.     

Purpose: To describe how people that are living with Human immunodeficiency virus 

perceive and experience that they are being treated by healthcare personal, and also to 

describe the study group in the including articles.    

Method: A literature study with a descriptive design. Eleven articles where included, two 

quantitative and nine qualitative. 

Findings: Two themes where identified: Negative treatment and Positive treatment. Three 

subheadings where created under the theme Negative treatment, witch where: To be treated 

differently, Treated with fear and Lack of empathy. The study group where presented under 

the heading: Presentation of the articles study group. HIV- positive persons usually 

experienced that they were being treated with stigmatization from the healthcare personal. 

Healthcare personal could make the participants feel ignored and treated with a lack of 

respect. Many HIV- positive persons experienced that they were being treated differently 

because of their disease. Good knowledge about HIV- care from the healthcare personals side 

made the participants feel well treated.    

Conclusion:  HIV- positive persons experience that they were being badly treated by the 

healthcare personal. Stereotypic thoughts and discrimination usually appeared in the 

healthcare meeting. It also appeared that healthcare personal that had increased knowledge of 

Human immunodeficiency virus gave a better treatment to the patients.  

 

Keywords: HIV, Treatment, Experience, Healthcare personal. 
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1. Introduktion 

1.1 Humant immunbristvirus (HIV)  

En HIV-infektion uppstår i samband med att ett så kallat humant immunbristvirus angriper 

kroppen. De vita blodkopparna förstörs och immunförsvaret försvagas avsevärt, om 

behandling uteblir kan sjukdomen utvecklas till AIDS (Folkhälsomyndigheten 2015). Det 

innebär att viktiga organ drabbas av infektioner som i vanliga fall ett friskt immunförsvar 

skulle klara av att kontrollera. T-cellerna som är en typ av vita blodkroppar och är viktiga för 

kroppens immunförsvar förstörs och är därmed inte längre kapabla att skydda organen. Även 

en okontrollerad tumörutveckling är ett tecken på att HIV utvecklats till AIDS (Ericson & 

Ericson 2009). Den som drabbas av HIV lever med sjukdomen livet ut eftersom viruset lagras 

i kroppens arvsmassa och det finns inte något läkemedel som botar sjukdomen utan enbart 

bromsar utvecklingen (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Idag lever ca 30-35 miljoner av världens befolkning med HIV. I Sverige är ungefär 6500 

personer infekterade och varje år rapporteras 400-500 nya fall. Majoriteten har fått HIV- 

infektionen innan de invandrat till Sverige. Globalt har 30 miljoner människor avlidit i AIDS 

och värst drabbade är Afrika söder som Sahara (Folkhälsomyndigheten 2015). Nittio procent 

av HIV-spridningen sker i utvecklingsländer som ett resultat av att det inte finns tillgång till 

utbildning, bristande hälsovård och allt för liten kunskap om användning och tillgång till 

infektionsskydd (Ericson & Ericson 2009).    

 

1.1.1 Historik 

Det första kända fallet av HIV- virus upptäcktes år 1959 och anses härstamma från en 

schimpansart. Först år 1981 till 1984 beskrevs AIDS då det visade sig att sjukdomen berodde 

på ett retrovirus som senare skulle komma att kallas HIV. Narkotikamissbrukare som injicerar 

droger samt homo- och bisexuella män har genom historien ofta förknippats med sjukdomen. 

Personer som även de drabbades av HIV-smittan var människor med blödarsjuka och 

personer som mottagit blodtransfusioner. Efter 1985 har ingen i Sverige blivit smittad genom 

att ta emot blod eftersom det infördes obligatoriska tester på alla blodgivare i Sverige det året 

(Ericson & Ericson 2009).  

 

1.1.2 Smittvägar  

Smittvägarna är framförallt blodsmitta och sexuell kontaktsmitta. HIV- viruset finns hos 
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smittade individer i blod, slidsekret, sädesvätska, likvor och nervvävnad. Viruset sprids via 

vaginala, anala och orala samlag, smittan kan även överföras från mor till barn under 

graviditet och förlossning men även via amningen. Genom stick- och skärskador, 

blodtranfusioner samt om intravenös nål delas med andra kan HIV- viruset spridas vidare från 

person till person. Smittvägarna för HIV- viruset är välkända och smittar inte genom sociala 

kontakter så som till exempel beröring, dela handduk eller sova i samma säng (Ericson & 

Ericson 2009). 

1.2 Att leva med HIV 

Flera studier (Aransiola, Imoyera Olowookere & Zarowsky 2014; Balabanova, Coker, Atun & 

Drobniewski 2006; Gilbert & Walker 2010) visade att HIV- positiva personer hade ett starkt 

behov av att dölja sin sjukdom för arbetsgivare och även för sina sociala kontakter med rädsla 

för hur de skulle bli behandlade, om omgivningen fått reda på att de var HIV- positiva 

(Aransiola et al. 2014; Balabanova et al. 2006; Gilbert & Walker 2010). Flera HIV- positiva 

personer beskrev även att de direkt efter de hade fått sin diagnos kände en önskan om att inte 

vilja leva vidare. De upplevde att kunskapen om sjukdomen hos allmänheten var låg vilket 

bidrog till förutfattade meningar och stigmatisering (Balabanova et al. 2006). Flertalet av 

deltagarna i Gilbert och Walker (2010) studie beskriver att livet förändrades när de fick sin 

diagnos. Många av deltagarna hade valt att inte berätta om sin sjukdom, utan att behålla det 

som en hemlighet. Det fanns en rädsla att mötas av fördomar om de skulle informerat sina 

närstående om deras HIV- infektion. Det var vanligt att deltagarna inte vände sig till kliniken i 

närheten där de bodde, eftersom att de inte ville riskera att möta någon som de var bekant 

med. Istället valde deltagarna att åka många mil till kliniker längre bort för att förskonas från 

skammen de skulle känt om någon fått reda på deras sjukdomstillstånd. De deltagare som valt 

att berätta om sin diagnos för sina familjer beskriver att det ångrar att de hade gjort det. 

Avslöjandet hade påverkat familjerelationerna på ett negativt sätt (Gilbert & Walker 2010). 

1.3 Att leva med en person som har HIV 

Närstående utryckte att de kände ett stort ansvar när det kom till omhändertagande av den 

HIV- positiva familjemedlemmen. En man utryckte att han såg sig både som vårdare men 

även som försörjare av familjen. En annan HIV- negativ kvinna vars partner var HIV- positiv 

var från början rädd att berätta för övriga släkten att den hon levde tillsammans med bar på 

smittan, men upplevde efter hon avslöjat sanningen att hon och hennes make fått ett bra stöd 

av dem (Rispel, Cloete, Metcalf, Moody & Caswell 2012). Gemensamt för alla 
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familjemedlemmar som deltog i Lundberg, Doan, Dinh, Oach och Le (2016) studie var att de 

som levde med en partner som var HIV- positiv kände känslor som rädsla, ilska och en 

konstant oro. Deltagarna beskrev även att de kände sig stressade och deprimerade över att 

sjukdomen var kronisk och utan kontinuerlig medicinering riskerade deras partner att dö i 

förtid (Lundberg et al. 2016). Många närstående upplevde även ständig ekonomisk oro i 

samband med att deras partner var HIV- positiv (Hosegooda, Preston-Whytec, Buszaa, 

Moitsed & Timaeusa 2007; Lundberg et al. 2016). En del av deltagarna hade förlorat sitt 

arbete på grund av att de var tvungna att vara hemma och vårda deras sjuka familjemedlem 

(Lundberg et al. 2016). 

1.4 Att vårda personer med HIV  

Flera studier (Bektas & Kulakac 2007; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Suominen et. al. 

2010) visar att många sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kände att deras kunskap om 

HIV var bristande, de kände även en osäkerhet inför att vårda HIV- positiva personer. Detta 

grundar sig enligt flera studier i en rädsla att bli smittad. I en studie gjord av Stutterheim et. al. 

(2014) beskriver sjuksköterskorna att de blev extra uppmärksamma och försiktiga om de 

skulle behandla en HIV- positiv patient. Vid intravenösa provtagningar på personer med en 

känd HIV- infektion uttryckte sjukvårdspersonalen att de tar på sig handskar, samtidigt som 

de vid provtagningar av patienter utan känd HIV- smitta tenderar att inte ta på sig några 

handskar alls. Shah, Heylen, Srinivasan, Perumpil och Ekstrand (2014) visade med sin studie 

att även sjuksköterskestudenter uppvisade tecken på rädsla för att bli smittade när de 

behandlar HIV- positiva personer. I studien svarade 87 av de 91 sjuksköterskestudenterna att 

de antingen skulle vägra ta blodprov från HIV- positiva personer eller att de skulle vidta extra 

åtgärder för att skydda sig själva. Bektas och Kulakac (2007) påvisade med sin studie att 

sjuksköterskestudenter kände medlidande när de vårdade HIV- positiva personer. Resultatet 

av studien visar även att sjuksköterskestudenter kände en större vilja att vårda HIV- positiva 

personer som smittats genom födseln eller via sexuell överföring än de personer som fått 

smittan genom blodtransfusion eller genom att injicera droger.  I en studie av Röndahl, Innala 

och Carlsson (2003) angav sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna att det hade en 

vilja att vårda HIV- positiva personer. Sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna kände 

empati för HIV- positiva personer, men tyckte det var psykiskt pressande att vårda kroniskt 

sjuka patienter.  Av de 163 sjuksköterskestudenterna svarade 26 procent att om de kunde avstå 

från att vårda en patient med HIV så skulle de göra det, sjuksköterskorna fick samma fråga 

och det visade sig att 36 procent av 55 tillfrågade skulle avstå. Suominen et. al. (2010) visade 
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med sin studie att det fanns både negativa och positiva attityder hos sjuksköterskor angående 

HIV- positiva personer. Positivare attityder hittades hos de sjuksköterskor som hade någon 

närstående som var HIV- smittad samt hos de sjuksköterskor som hade en ökad utbildning 

inom HIV. De sjuksköterskor som uppvisade en negativ attityd var de som inte var uppdaterad 

inom ny forskning om sjukdomen. 

1.5 Sjuksköterskans ansvar 

En sjuksköterskas huvudsakliga ansvar ligger i att vårda de människor som är i behov av vård. 

Sjuksköterskans vårdarbete skall främja miljön där mänskliga rättigheter, religioner, 

sedvänjor, familj och allmänhet samt olika personers värderingar respekteras. Det är 

sjuksköterskans ansvar att tillgodose patienter och enskilda individer med adekvat 

information som är lämplig, korrekt och tillräcklig. Det är också viktigt att anpassa 

informationen efter patientens kulturella bakgrund för att få en bra grund till samtycke för 

vård och behandling. Personliga uppgifter skall behandlas konfidentiellt och sjuksköterskan 

ska påvisa gott omdöme då dessa uppgifter hanteras. En sjuksköterskas uppgift är att arbeta 

för jämlikhet vad gäller tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är professionell i sitt arbete och visar sina kollegor och patienter respekt, 

medkänsla och trovärdighet (Svensk sjuksköterskeförening 2014). En HIV- diagnos kan 

medföra en chockreaktion som sedan följs av känslor som maktlöshet, ångest och depression. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan stöttar dessa personer och visar förståelse och empati 

(Ericson & Ericson 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan kan motivera patenten till 

hälsosamma levnadsvanor och en god följsamhet i behandlingen. Genom att sjuksköterkan 

ger HIV- positiva personer ett professionellt bemötande bidrar denne till att synen på HIV 

avdramatiseras och att patientgruppen får de bemötande som alla patienter har rätt till 

(Folkhälsomyndigheten 2015).  

1.6 Teori 

Joyce Travelbees teori bygger på kommunikation men även på att se varje patient som en unik 

individ. De viktigaste begreppen i Travelbees teori är mänskliga relationer, människan som 

individ, mening, lidande och kommunikation. För att som sjuksköterska förstå sig på och på 

bästa sätt kunna ge omvårdand, krävs det att hon förstår vad interaktionen mellan patient och 

vårdare innebär och vilka konsekvenser som bemötandet kan medföra. Travelbee är av den 

åsikten att varje människa är en enskild individ och ska behandlas därefter. Hon menar att 

patienter och sjuksköterska inte skall generaliseras då alla är egna individer och behöver 
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bemötas på olika sätt. Travelbees teori belyser vikten av det första mötet mellan sjuksköterska 

och patient. Båda parter har redan vid första mötet en generaliserande uppfattning av den 

andra innan de har träffats, detta på grund av förväntningar och tidigare erfarenheter. Som 

sjuksköterska menar Travelbee att det är viktigt att försöka se förbi de stereotypa 

uppfattningarna och skapa sig en egen bild av människan bakom patienten. Skapas en bra 

relation mellan sjuksköterskan och patienten kan han eller hon hjälpa patienten att finna hopp 

och minska lidandet. Travelbees teori tar även upp hur viktigt det är att se patienten som något 

mer än bara sin sjukdom och att patienten alltid ska stå i centrum. Teorin menar att varje 

individs hälsa är subjektiv och hur denne upplever hälsa eller ohälsa är unikt för varje enskild 

person. Huvudtesen med Travelbees teori går ut på att de individuella upplevelserna av 

sjukdom och lidande ska komma i första hand. Erfarenheterna av sjukdom och lidande kan 

vara meningsfulla för en persons utveckling och Travelbees teori belyser att målet för 

omvårdnaden är att patienten skall kunna finna mening i tillvaron trots sjukdom och lidande 

(Kirkevold 2000). 

1.7 Problemformulering 

När en person drabbas av HIV medför det ofta en stor förändring i livet. Hos 

sjukvårdspersonal finns det en bristande kunskap inom ämnet. Det finns mycket forskning på 

hur det är att leva med HIV samt vilka erfarenheter de smittade har. Det saknas dock en 

sammanställning av hur patienter med sjukdomen uppfattar och upplever att de blir bemött av 

sjukvårdspersonal. Föreliggande studie behövs för att sjukvårdsvårdspersonal skall få större 

förståelse för hur personer med HIV uppfattar att de blir bemötta av sjukvårdsvårdpersonal. 

För personer som är HIV- positiva kan studien vara av betydelse då de ser att det finns andra 

som känner som dem och på så sätt få en större känsla av sammanhang. 

1.8 Begreppsdefinition 

Definitionen av begreppet sjukvårdspersonal kommer i den här studien att inkludera personal 

som är inbegripna i den direkta vården med patienterna, det vill säga sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare. Andledning till att läkare och undersköterskor inkluderades 

berodde på att det kan vara otydligheter i vissa av de vetenskapliga artiklarna och därmed 

framgår det inte vilken typ av sjukvårdspersonal som definieras. Definitionen av begreppet 

bemötande är enligt Echeverri (2010) hur en person uppträder mot någon annan. 
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1.9 Syfte 

Att beskriva hur personer med Humant immunbrist virus (HIV) uppfattar och upplever att de 

bemöts av sjukvårdspersonal, samt beskriva undersökningsgruppen i inkluderade artiklar. 

1.9.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar och upplever HIV- positiva personer att de bemöts av sjukvårdspersonal? 

Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 

2.1 Design   

En deskriptiv design har används till denna litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser användes 

eftersom de innehåller vetenskapliga tidsskrifter inom ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). 

2.3 Sökord 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökorden som andvändes var: 

Stigma, Stigmatization, Discrimination, Patient Perspectives, Experience, Health care, 

perceptions, patient experience, nurse, HIV, perceptions, patients och nurses. De MeSH-

termer som användes i PubMed var HIV, health care, perceptions, patients och nurses. Den 

Cinahl Heading som användes var Hiv infected patients. MeSH-termer hittades genom sidan 

svensk MeSH och genom sökning i deras ordlista. Enligt Polit och Beck (2012) är MeSH- 

termer ett kontrollerat system för att kategorisera och söka vetenskapliga artiklar. Författarna 

till föreliggande studie valde att inte enbart använda sig av MeSH-termer eftersom det genom 

att komplettera med fritextsökning gav ett bredare sökresultat. Cinahl Headings hittades 

genom länken CINAHL HEADINGS i Cinahl. Enbart en Cinahl Heading användes eftersom 

att fler vetenskapliga artiklar hittades genom att använda fritextsökning. Sökorden Stigma, 

Stigmatization och Discrimination användes inte i de första stora övergripande sökningarna 

där syftet var att få en överblick på vilket material som fanns tillgängligt. Eftersom sökorden 

Stigma, Stigmatization och Discrimination återkom i flertalet av artiklarna användes de sedan 

i de avsmalnade sökningarna, som presenteras i tabell 1. Detta för att få ett mer hanterbart 

utfall av vetenskapliga artiklar till föreliggande studies resultat. Olika sökord användes i de 

båda databaserna av den anledningen att när samma sökord användes i PubMed efter att de 
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gjorts i Cinahl blev det ett för litet utfall av användbara artiklar. Eftersom flest användbara 

artiklar hittades i Cinahl i den ursprungliga sökningen så användes den databasen i första 

hand. Sökningarna gjordes i januari och februari 2016 och visas i Tabell 1. Söktabell.  

2.4 Sökstrategi 

Breda sökningar gjordes av författarna till en början för att se om tillräckligt med material 

fanns. MeSH-termer användes tillsammans med fritextsökning för att söka fram relevanta 

artiklar. Fritextsökning användes eftersom det gav en större mängd artiklar. Sökningarna 

gjordes sedan med flera ord i kombination. Eftersom en mer korrekt och mer avgränsad 

sökning var önskvärd användes booleska termen AND (Polit & Beck 2012). För mer 

information angående sökningarna se Tabell 1. Söktabell.  

 

Tabell 1. Söktabell   

Databaser Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal Träffar  Valda Artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 2005-2016, 

Peer reviewed, 

2016-01-29     

Hiv-infected 

patients(Cinahl 

Heading) AND 

Experience(Fri text)  

AND Health 

care(Fri text)  AND 

Stigma(Fri text)   

42 7 

Cinahl 2005-2016, 

Peer reviewed, 

2016-01-29     

Hiv-infected 

patients(Cinahl 

Heading)  AND 

Health care(Fri text)  

AND 

Discrimination(Fri 

text) 

43 2 

Cinahl 2005-2016, 

Peer reviewed, 

2016-01-29     

Experience(Fri text)  

AND 

Stigmatization(Fri 

text)  AND 

Discrimination(Fri 

text)  AND HIV(Fri 

text) 

11 1 

PubMed 2005-2016, 

Tillgänglig från 

högskolan I 

Gävle, 2016-

01-29     

Patient 

Perspectives(Fri 

text)  AND 

Experience(Fri text)  

AND HIV(MeSH) 

47 1 
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PubMed 2005-2016, 

Tillgänglig från 

högskolan I 

Gävle, 2016-

02-05     

HIV(MeSH) AND 

Health care(MeSH) 

AND 

perceptions(MeSH)   

AND patient 

experience(Fri text)   

AND nurse(Fri text)   

13 0 

PubMed 2005-2016, 

Tillgänglig från 

högskolan I 

Gävle, 2016-

02-05     

HIV(MeSH) AND 

perceptions(MeSH)  

AND 

patients(MeSH)  

AND nurses(MeSH) 

45 0 

Totalt   201 11 

2.5 Urvalskriterier  

Det är lämpligt att begränsa sökningarna av vetenskapliga artiklar med hjälp av ett antal 

urvalskriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att 

de skulle vara skrivna på engelska, kostnadsfritt tillgängliga i fulltext samt svara på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Begränsningar som ställdes in i Cinahl var att 

de skulle vara peer reviewed och publicerade mellan 2005-2016. Peer reviewed användes som 

begränsning eftersom endast vetenskapligt granskade artiklar var aktuella. Begränsningarna 

som ställdes in i PubMed var att de skulle vara tillgängliga från Högskolan i Gävle och 

publicerade mellan 2005-2016. Artiklarna söktes från 2005-2016 eftersom den nyaste 

forskningen var önskvärd. Engelska artiklar valdes eftersom svenska artiklar inte är aktuella. 

De artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. 

2.6 Urvalsprocess 

Titeln granskades först och sedan lästes abstraktet och därefter diskuterade författarna om 

artikeln var användbar utifrån syftet. Författarna läste abstract på tvåhundraen artiklar. 

Etthundrasjuttiotvå valdes bort på grund av irrelevant abstract. Fjorton av artiklarna svarade 

inte på syftet och fyra var dubbletter. Sedan återstod 11 artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar, varav nio hade kvalitativ ansats och två 

kvantitativ ansats. För mer detaljerad information angående urvalsprocessen se Figur 1. 

Urvalsprocess för artikelsökningar. 
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Figur 1. Urvalsprocess för artikelsökningar  

2.7 Dataanalys 

Databassökningarna resulterade i 11 användbara vetenskapliga artiklar. De inkluderade 

artiklarna lästes igenom och granskades. Författarna till föreliggande studie läste de 

vetenskapliga artiklarna var för sig och sedan tillsammans, resultat och metod lästes extra 

noga och granskades eftersom de skulle användas till studiens resultat. En sammanställning 

gjordes i tabellform för att tydliggöra metod och resultat i de artiklar som användes till 

resultatet och presenteras i bilaga 1 och 2. Efter det diskuterades innehållet i artiklarna för att 

se vad som var användbart till studiens resultat. De användbara delarna i artiklarnas resultat 

färgmarkerades av författarna. De markerade delarna svarade på föreliggande studies syfte 

och frågeställningar. Därefter jämfördes och analyserades färgmarkerad text för att identifiera 

och sortera in efter likheter och skillnader. Jämförelsen gjorde det lättare att granska 

artiklarnas resultat innan de delades in under teman. Utifrån det valdes två teman ut som 

rubriker till föreliggande studies resultat. Dessa två teman var: Negativt bemötande och 

Positivt bemötande. Tre underrubriker hittades under rubriken Negativt bemötande, vilka var: 

Att bli bemött annorlunda, Bemött med rädsla och Brist på empati. Polit och Beck (2012) 

menar att när data analyserats så ska helheten omvandlas från en artikel till mindre och mer 

hanterbara delar. Författarna har även analyserat hur de valda artiklarna beskrivit sina 

undersökningsgrupper utifrån antal, ålder, kön, etnicitet och urvalskriterier (Polit & Beck 

2012). 

201 artiklar hittades via databaserna 

29 artiklar återstod 

14 valdes bort eftersom de ej svarade på syftet och 4 

valdes bort eftersom de var dubbletter 

11 artiklar återstod och inkluderades i litteraturstudien 

172 valdes bort eftersom abstract var irrelevant för 

litteraturstudien 
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har inte vinklat, förkastat eller förvrängt informationen från de valda artiklarna. 

Ett objektivt synsätt är något som författarna har använt sig av vid granskningen av de utvalda 

artiklarna. Detta är en litteraturstudie och därmed behövdes inget godkännande av 

forskningsetiska rådet. Polit och Beck (2012) belyser att det är viktigt att författarna inte 

plagierar eller förfalskar resultat, vilket involverar att materialet manipuleras. Detta inkluderar 

även att inte ändra data eller utesluter resultat som inte gynnar studien. 

 

3. Resultat  

Studien är gjord på 11 vetenskapliga artiklar, nio med kvalitativ ansats och två med 

kvantitativ ansats. Resultatet redovisas i löpande text utifrån de teman som framkom: Negativt 

bemötande och Positivt bemötande. Tre underrubriker hittades under rubriken Negativt 

bemötande, vilket var: Att bli bemött annorlunda, Bemött med rädsla och Brist på empati. 

Avslutningsvis presenteras resultatet av undersökningsgruppen i artiklarna. Artiklarna 

presenteras även i tabellform: Tabell 2. Undersökningstabell och Tabell 3. Resultattabell.  

3.1 Negativt bemötande 

3.1.1Att bli bemött annorlunda 

Att bemötas och behandlas annorlunda var något som många deltagare ansåg att de fick utstå 

på grund av sin sjukdom. På vilket sätt de blev behandlade annorlunda var olika från person 

till person men det vanligaste var att de fick utstå ett otrevligt bemötande från 

sjukvårdpersonalen (Zhou 2009; Zukoski & Thorburn 2009). Deltagarna i Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke och Asampong (2015); Zhou (2009) studier beskrev hur de hade blivit orättvist 

behandlade under flertalet av deras kontakter med vården. Deltagare i en studie (Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke & Asampong 2015) menade vidare att fördomar och diskriminering var något 

som ofta upplevdes efter diagnostillfället. Deltagarna i Zhou (2009) studie beskrev hur de ofta 

träffade på sjukvårdspersonal som hade fördomar gentemot dem. De kände sig orättvist 

behandlade på grund av att sjukvårdspersonalen undvek och även verbalt förolämpade dem. 

Deltagare som hade fått sin smitta via sexuella kontakter upplevde i högre grad att de blev 

diskriminerade än dem som blivit smittade via blodtransfusioner (Zhou 2009). Deltagarna 

upplevde att de ofta fick ta emot anklagelser från sjukvårdspersonal om hur de hade fått 

smittan. Alldeles för intima frågor kunde leda till att deltagarna kände sig mer skuldbelagda. 

De upplevde även att sjukvårdspersonalen var undvikande och många gånger visade 
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aggression gentemot dem (Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh & Zolala 2015; 

Rintamaki, Scott, Kosenko, & Jensen 2007). Flertalet av deltagarna upplevde skillnader i 

bemötandet efter de berättat om sin HIV- infektion. Innan blev dem behandlade som vilka 

patienter som helst, när de sedan berättat, vittnar de om en helt annan stämning och 

bemötande gentemot dem (Beer, Fagan, Valverde & Bertolli 2009; Ion & Elston 2014; 

Rintamaki et al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). Enligt flera studier (Dako-Gyeke, Dako-

Gyeke & Asampong 2015; Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; 

Sohler, Li & Chunningham 2007) beskrev deltagarna att de någon gång hade förnekats den 

vård som de kände att de borde fått, efter det att sjukvårdspersonalen fått reda på att de var 

HIV- positiva (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Karamouzian et al. 2015; 

Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Sohler, Li & Chunningham 2007). Det var vanligt att 

sjukvårdspersonalen försökte få patienter att söka vård på andra vårdinstanser och vissa 

vägrade rent av att behandla patienter som var HIV- positiva (Karamouzian et al. 2015; 

Rintamaki et al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). Dako-Gyeke, Dako-Gyeke och Asampong 

(2015) skriver i sin studie att deltagarna kunde uppleva att de blev märkta genom att deras 

sjukvårdsjournaler var stora och dokumenten där i var gröna och i och med det utmärkande. 

Även Rintamaki et al. (2007) skriver att deltagarna i deras studie hade upplevt sig själva som 

märkta i form av att de till exempel placerades i rum med stora varningsskyltar utanpå. En del 

sjukvårdspersonal ville kategorisera in patienterna efter hur de hade erhållit smittan och 

genom det tydliggöra vilka som tillhörde en högriskgrupp för att föra smittan vidare 

(Rintamaki et al. 2007). Deltagare beskrev hur sjukvårdspersonal tog lättare på sekretessen 

när de behandlade HIV- positiva patienter (Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; Rintamaki et 

al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). En deltagare beskrev att hon kände sig kränkt när 

hennes sjukvårdare började diskutera hennes medicinering i väntrumet inför de andra 

patienterna. Ur deltagarens synvinkel var detta ett stort tjänstefel och hon kände att 

sjukvårdspersonalen inte tog sin tystnadsplikt på allvar (Ion & Elston 2014). 

3.1.2 Bemött med rädsla  

Deltagarna upplevde att de ofta bemöttes av rädsla och nervositet från sjukvårdspersonalens 

sida. De beskrev att de tolkade olika signaler från sjukvårdspersonalen i bemötandet. Till 

exempel ansåg deltagarna att om en sjukvårdare ställde sig långt ifrån dem när de pratade så 

upplevdes det som rädsla för att bli smittad. Det upplevdes även som att sjukvårdspersonalen 

behandlade dem fast de egentligen inte ville (Rintamaki et al. 2007). En deltagare berättade 

om att hon skulle genomgå en operation, och när hon berättade för läkaren att hon var HIV- 
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positiv så vägrade läkaren att utföra operationen (Ion & Elston 2014). Deltagarna beskriver att 

det var vanligt att sjukvårdspersonal på grund av rädsla att bli smittade vidtog extrema 

skyddsåtgärder (Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Rintamaki 

et al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). Det förekom att sjukvårdspersonal undvek att röra 

deltagare med en känd HIV- infektion och använde dubbla handskar även om de visste att 

HIV inte smittar genom hudkontakt (Karamouzian et al. 2015; Zukoski & Thorburn 2009). En 

patient berättar om när han skulle ha ett möte med sin läkare om sin kommande operation, så 

kom läkaren in klädd i skyddskläder och skyddsvisir (Rintamaki et al. 2007).  

3.1.3 Brist på empati 

Avsaknad av empati och medmänsklighet hos sjukvårdspersonalen var något som deltagarna i 

flertalet studier (Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; Zukoski & Thorburn 2009) uttryckte. 

Det fanns även de som upplevde att efter dem berättat kände sig mindre värda än de andra 

patienterna och därför i nästa vårdmöte utelämnade information om deras HIV- infektion 

(Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; Zukoski & Thorburn 2009). Deltagare beskrev hur de 

blev behandlade med mindre omtänksamhet till följd av att de var HIV- positiva (Dako-

Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-

Obermeyer 2013; Sohler, Li & Chunningham 2007). Deltagarna berättade hur en del 

sjukvårdspersonal hade skrämt dem vid diagnostillfället. De hade till exempel fått höra att 

deras liv var slut, att de skulle dö och att det inte fanns något att göra (Rintamaki et al. 2007). 

Sjukvårdspersonalen kunde få patienterna att känna sig ignorerade, obekväma och att de blev 

behandlade med bristande empati och respekt. Detta beskrevs också som den vanligaste 

formen av upplevd diskriminering (Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; Neuman & 

Makhlouf-Obermeyer 2013; Rintamaki et al. 2007; Sohler, Li & Chunningham 2007; Zukoski 

& Thorburn 2009). Deltagarna beskrev att de råkat ut för sjukvårdspersonal som undvek all 

form av ögonkontakt. Detta bemötande gjorde att deltagarna kände sig illa till mods och även 

att beteendet sände ut ovänliga signaler. Deltagarna beskrev även att tonläget på 

sjukvårdspersonalens röst var av stor betydelse för hur upplevelsen av vårdmötet uppfattades. 

Korta eller bryska toner uppfattades av deltagarna som att sjukvårdspersonalen ogillade, 

kände oro eller förakt mot dem (Rintamaki et al. 2007). Deltagarna beskrev hur jobbigt det 

var att söka vård på grund av sjukvårdspersonalens brist på empati och det kunde leda till 

motvilja att söka vård i framtiden (Beer et al. 2009; Zhou 2009).  
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3.2 Positivt bemötande 

Deltagarna i två studier (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Rydström, Ygge, 

Tingberg, Navér & Eriksson 2012) menade att diskriminering och stigmatisering är något som 

ofta förekommer inom sjukvården men detta är något som kan förbyggas med hjälp av 

utbildad sjukvårdspersonal. Deltagare beskrev att de kände sig väl bemötta när 

sjukvårdspersonalen hade goda kunskaper om deras sjukdom och i samband med det inte 

diskriminerade dem. Sjukvårdspersonal med utbildning inom HIV- vård var inte rädd för att 

vara nära deltagarna eller för att bli smittade genom att röra dem och detta var något som 

deltagarna uppskattade (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Rydström et al. 

2012). Vid vårdmötet beskrev deltagarna att det var betydelsefullt för dem att få känna sig 

accepterade, förstådda och få stöd från sjukvårdspersonalen (Zhou 2009). Rydström et al. 

(2012) menade att deltagarna tyckte det var viktigt att de kände kontinuitet när det kom till 

både behandling och sjukvårdspersonal (Rydström et al. 2012). Deltagare som var ensamma 

vid tillfället när de skulle få sin diagnos upplevde att det var extra viktigt att de kände stöd 

från sjukvårdspersonalen. Deltagana beskrev hur empati och ett leende kunde få dem att 

känna sig bättre. Studien beskrev hur deltagarna upplevde att stöd och bra kommunikation 

inom sjukvården skapade en positiv inställning hos dem. De beskrev hur sjukvårdspersonalen 

hade fått dem att må bättre efter att de hade förklarat vad diagnosen innebar. En deltagare 

beskrev att han hade förväntat sig att livet var slut i och med diagnosen, men efter att han fått 

adekvat information av en läkare så kunde han till och med skämta om sitt tillstånd 

(Christopoulos et. al. 2013). 

3.3 Presentation av artiklarnas undersökningsgrupp 

Samtliga studier beskrev hur många personer som deltog. Antalet på deltagarna varierade från 

10 (Rydström et al. 2012) till 536 individer (Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013). Sohler, 

Li och Chunningham (2007) studie innehöll 524 deltagare men övervägande delen av 

artiklarna hade mellan 16 deltagare och 50 deltagare (Beer et al. 2009; Christopoulos et. al. 

2013; Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Ion & Elston 2014; Karamouzian et al. 

2015; Rintamaki et al. 2007; Zhou 2009; Zukoski & Thorburn 2009).  

 

Alla inkluderade artiklar innehöll data om deltagarnas ålder. Hur väl deltagarnas ålder 

beskrevs varierade däremot. Fem av artiklarna angav åldern för deras yngsta deltagare samt 

deras äldsta deltagare. I dessa fem framkom även medelåldern på undersökningsgruppen 

(Christopoulos et. al. 2013; Ion & Elston 2014; Rintamaki et al. 2007; Rydström et al. 2012; 
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Zhou 2009).  Fem andra angav ett åldersintervall, dock ingen medelålder (Beer et al. 2009; 

Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Sohler, Li & Chunningham 

2007; Zukoski & Thorburn 2009). En artikel angav endast att majoriteten av deras deltagare 

var mellan 30-50 år gamla (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015). I alla artiklar 

utom en var deltagarna över 18 år (Beer et al. 2009; Christopoulos et. al. 2013; Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke & Asampong 2015; Ion & Elston 2014; Karamouzian et al. 2015; Neuman & 

Makhlouf-Obermeyer 2013; Rintamaki et al. 2007; Sohler, Li & Chunningham 2007; Zhou 

2009; Zukoski & Thorburn 2009). I Rydström et al. (2012) studie var deltagarna från 15 år till 

25 år och medelåldern var 18 år.  

 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor fanns beskrivna i samtliga studier förutom en 

(Christopoulos et al. 2013) där framkom det endast att majoriteten av deltagarna var män. Hur 

många av de 24 deltagarna som var kvinnor framkom inte. En av studierna (Rintamaki et al. 

2007) hade enbart manliga deltagare (Rintamaki et al. 2007). En annan hade endast kvinnliga 

deltagare (Ion & Elston 2014). De åtta återstående artiklar hade en blandning av män och 

kvinnor samt att det fanns beskrivet hur många av varje kön studierna innehöll. I alla studier 

utom tre (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Ion & Elston 2014; Neuman & 

Makhlouf-Obermeyer 2013) innehöll undersökningsgruppen fler män än kvinnor. Rintamaki 

et al. (2007) hade i sin studie fem kvinnor och fem män. Zukoski och Thorburn (2009) studie 

innehöll nio män och sju kvinnor. Sohler, Li och Chunningham (2007) studie innehöll 374 

män, 136 kvinnor och 13 transgender personer. Zhou (2009) studie innehöll 15 män och 6 

kvinnor. Karamouzian et al. (2015) studie innehöll 19 män och 6 kvinnor. Beer et al. (2009) 

studie innehöll 29 män, 7 kvinnor och en transgender person. 

 

Etniciteten hos deltagarna i artiklarna beskrevs i alla artiklar utom tre (Christopoulos et. al. 

2013; Karamouzian et al. 2015; Zhou 2009). I två av studierna bestod undersökningsgruppen 

av majoriteten afroamerikaner (Beer et al. 2009; Rintamaki et al. 2007). I två av studierna 

(Ion & Elston 2014; Zukoski & Thorburn 2009) hade majoriteten av deltagarna kaukasiskt 

ursprung. I två andra studier (Rydström et al. 2012; Sohler, Li & Chunningham 2007) hade 

majoriteten av deltagarna afrikanskt ursprung. I Dako-Gyeke, Dako-Gyeke och Asampong 

(2015) studie framkommer det att majoriteten av undersökningsgruppen var kristna men att 

alla tillhörde olika etniska grupper som inte beskrivs ytterligare. En studie av Neuman och 

Makhlouf-Obermeyer (2013) gjord i fyra länder deltog 100 deltagare från Burkina Faso, 130 

deltagare från Kenya, 166 deltagare från Malawi och 140 deltagare från Uganda. 
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Beer et al. (2009) studie visade att urvalskriterier var att deltagarna måste vara HIV- positiva 

och vara diagnostiserade tre månader före studiens början samt varit utan medicinering de 

senaste sex månaderna. Dako-Gyeke, Dako-Gyeke och Asampong (2015) deltagarna måste 

vara diagnostiserade med HIV. Rydström et al. (2012) studie visade att urvalskriterierna var 

att deltagarna måste ha blivit diagnostiserade tidigt i livet, behandlad på en barnklinik i 

Sverige under mer än fem år. Blivit informerade om sin HIV infektion samt prata svenska 

flytande. Sohler, Li och Chunningham (2007) hade som urvalskriterier i sin studie att 

deltagarna måste ha en HIV infektion, tala engelska eller spanska flytande samt gett sitt 

samtycke för deltagande i studien. Zukoski och Thorburn (2009) hade som urvalskriterier att 

deltagarna själva skulle rapportera om de var HIV positiva. I resterande studier (Christopoulos 

et. al. 2013; Ion & Elston 2014; Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 

2013; Rintamaki et al. 2007; Zhou 2009) framkom inte några specifika urvalskriterier.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer som lever med HIV uppfattar och 

upplever att de bemöts av sjukvårdspersonal. Resultatet visade att HIV- positiva personer ofta 

upplevde att de blev bemötta annorlunda av sjukvårdspersonal. Rädsla och brist på empati var 

vanligt i bemötandet från sjukvårdspersonalens sida och kunde leda till att deltagarna kände 

motvilja till att söka vård i framtiden. Deltagarna beskrev hur de hade bemötts med fördomar 

och diskriminering från sjukvårdspersonalen vid diagnostillfället, i form av till exempel 

intima frågor och anklagelser om hur de hade erhållit smittan. Sjukvårdspersonalen kunde få 

deltagarna att känna sig ignorerade, respektlöst behandlade och otrevligt bemötta. Flera av 

dem hade förnekats vård eftersom de var HIV- positiva, andra bemöttes av rädsla. Deltagarna 

menade att de upplevde att sjukvårdspersonalen hade brist på empati och tillexempel undvek 

att se dem i ögonen. Goda kunskaper inom HIV- vård från sjukvårdspersonalens sida 

resulterade i att deltagarna kände sig väl bemötta. Sjukvårdspersonal med utbildning inom 

HIV- vård uppskattades av deltagarna eftersom de inte var rädda att vara nära eller smittas av 

deltagarna. Deltagarna beskrev att det var viktigt för dem att känna sig förstådda, accepterade 

och att de kände stöd i vårdmötet. Kommunikation samt stöd från sjukvårdspersonalen kunde 

få deltagarna att må bättre och tydlig information var viktigt när deltagarna fick sin diagnos. 

Alla de artiklar som inkluderades i resultatet redovisade antalet deltagare samt data om 
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deltagarnas ålder. Könsfördelningen i artiklarna beskrevs i alla utom en och deltagarnas 

etnicitet beskrevs i alla utom tre av artiklarna. 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studies resultat framkom det att deltagare i flertalet studier (Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke & Asampong 2015; Zhou 2009; Karamouzian et al. 2015; Rintamaki et al. 2007) 

hade upplevt att de blev annorlunda bemött och diskriminerade vid vårdmötet från 

sjukvårdspersonal. Några av de viktigaste begreppen i Travelbees teori är mänskliga 

relationer och människan som individ. För att en sjuksköterska på ett bra sätt ska kunna vårda 

en patient så krävs det att hela patienten tas i beaktande och inte enbart sjukdomen. Det är 

viktigt att sjuksköterskan försöker se förbi de stereotypa uppfattningarna som skapas innan 

vårdmötet. Sjuksköterskan ska istället försöka se människan bakom patienten för att skapa en 

bra relation där denne kan hjälpa patienten att finna hopp och minska lidandet (Kirkevold 

2000). Enligt tidigare forskning (Haber, Roby & High-George 2011) angav 27 sjuksköterskor 

av 100 att de inte talade om för sina anhöriga att de jobbade med HIV- positiva patienter 

eftersom de var rädda att själv utsättas för diskriminering. De resterande 73 sjuksköterskorna 

svarade att de berättade för sina anhöriga att de arbetade med HIV- positiva patienter för att 

minska diskriminering och förutfattade meningar (Haber, Roby & High-George 2011). Det är 

viktigt att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal som jobbar med HIV- positiva patienter 

sprider kunskapen om sjukdomen vidare för att minska de fördomar som finns. 

 

Många deltagare i föreliggande studie upplevde att de fick utstå anklagelser från 

sjukvårdspersonalens sida om hur de hade erhållit sin HIV- infektion (Karamouzian et al. 

2015; Rintamaki et al. 2007). Travelbees teori menar att sjuksköterskan måste tänka på vilka 

konsekvenser som vårdmötet kan medföra och även ta i beaktande att interaktionen mellan 

sjukvårdare och patient lägger grunden för omvårdnaden (Kirkevold 2000). Enligt tidigare 

forskning beskrev sjuksköterskestudenterna att de kände en större vilja att vårda patienter som 

erhållit sin HIV- infektion vid födseln eller sexuella aktiviteter än de som fått sin smitta via 

blodtransfusioner eller injicering av droger (Bektas & Kulakac 2007). En sjuksköterskas 

huvuduppgift är att vårda de människor som är i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening 

2014). Sjuksköterskan ska även vara professionell i sitt bemötande, det kan bidra till att synen 

på HIV förändras (Folkhälsomyndigheten 2015). Det är viktigt att inte lägg in personliga 

värderingar i sitt vårdande. Det kan vara svårt och en utmaning men det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker vara professionell. 
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Deltagare i föreliggande studie beskrev hur bemötandet från sjukvårdspersonalen hade 

förändrats när det framkommit att de var HIV- positiva (Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; 

Rintamaki et al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). Det viktigt att tänka på professionella 

värden såsom respekt och medkänsla (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Patienter ska 

behandlas värdigt oavsett vilken sjukdom eller tillstånd denne befinner sig i. Det är också 

viktigt att se patienten som jämbördig och tänka på att det är en människa och inte enbart en 

sjukdom som ska behandlas. 

 

Deltagare i föreliggande studies resultat upplevde att de ofta mötte sjukvårdspersonal som 

uppvisade nervositet och rädsla (Rintamaki et al. 2007). Tidigare forskning (Bektas & 

Kulakac 2007; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Suominen et. al. 2010) visar att många 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kände en osäkerhet när de skulle vårda HIV- 

positiva personer. Detta kunde bero på bristande kunskap inom ämnet vilket ledde till en 

rädsla för sjukdomen (Bektas & Kulakac 2007; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Suominen 

et. al. 2010). Mer utbildning om HIV skulle vara fördelaktigt eftersom sjukvårdspersonal 

skulle känna sig bättre förberedda och skulle då kunna ge bättre vård utan att känna samma 

rädsla. 

 

I föreliggandes studies resultat framkom det att deltagare berättade om hur de blev bemötta av 

vårdpersonal som vidtog extrema skyddsåtgärder för att skydda sig själva mot HIV- 

infektionen (Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Rintamaki et 

al. 2007; Zukoski & Thorburn 2009). En del deltagare hade blivit vägrade vård och andra 

hade blivit ombedda att söka sig någon annanstans på grund av sin sjukdom (Rintamaki et al. 

2007; Zukoski & Thorburn 2009; Karamouzian et al. 2015) Sjuksköterskor i en tidigare studie 

(Nderitu, Mill & Richter 2015) beskrev att de anpassade sina skyddsåtgärder som handskar, 

masker och förkläden efter vilken typ av patient de behandlade. De menade vidare att hur 

mycket skyddsåtgärder som används varierar från sjuksköterska till sjuksköterska (Nderitu, 

Mill & Richter 2015). I en annan tidigare studie (Röndahl, Innala & Carlsson 2003) framkom 

också att det fanns en motvilja att behandla HIV- positiva patienter då 26 procent av 

tillfrågade sjuksköterskestudenter och 36 procent av tillfrågade sjuksköterskor svarade att de 

inte skulle behandla HIV- positiva patienter om de fick välja. Rädslan att behandla kan synas 

och märkas av patienterna som därmed får en negativ vårdupplevelse (Röndahl, Innala & 

Carlsson 2003). En annan studie (Hassan & Wahsheh 2011) påvisar också att 84 procent av 
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922 sjuksköterskor svarade att de inte hade något intresse av att behandla HIV- positiva 

patienter. Sjuksköterskorna antydde även att 96.2 procent av dem kände rädsla för att smittas 

av HIV. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är en sjuksköterskas huvudsakliga ansvar 

att vårda de som behöver vård. En sjuksköterska ska sträva efter att upprätthålla jämlikheten 

och den sociala rättvisan då det kommer till att fördela resurser inom vården (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Enligt Travelbees teori är det viktigt att det är patienten och inte 

sjukdomen som står i centrum (Kirkevold 2000). Sjukvårdspersonal har ett ansvar att vårda de 

människor som är sjuka. Om vissa svårt utsatta patientgrupper exkluderas från vården så blir 

syftet med hela verksamheten oklar, när bara vissa personer som är i behov av vård får den.   

 

Empati och medmänsklighet var något som deltagarna i föreliggandes studie resultat upplevde 

att en del sjukvårdspersonal saknade (Beer et al. 2009; Ion & Elston 2014; Zukoski & 

Thorburn 2009). Tidigare forskning visar att det var vanligt att deltagare försökte dölja sin 

HIV- infektion för arbetsgivare och sociala kontakter till följd av rädslan för hur de skulle bli 

bemötta (Aransiola et al. 2014; Balabanova et al. 2006; Gilbert & Walker 2010). En studie 

(Gilbert & Walker 2010) visar även att många deltagare valde att inte berätta för sina 

närstående om sin HIV- infektion eftersom de var rädd att bli bemötta av fördomar (Gilbert & 

Walker 2010). En annan studie (Rispel et al. 2012) beskriver dock hur en kvinna och hennes 

HIV- positiva make berättade om infektionen för övriga släkten och hur de hade fått ett bra 

stöd. Lundberg et al. (2016) beskriver att många av de som lever tillsammans med en HIV- 

positiv person kände rädsla, ilska och en ständig oro. 

 

Goda kunskaper inom HIV hos sjukvårdspersonalen uppskattades av deltagarna från 

föreliggande studies resultat. Deltagarna upplevde att sjukvårdspersonal som hade mer 

utbildning om HIV var mindre rädda för att vara nära dem och för att bli smittade (Dako-

Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Rydström et al. 2012). Enligt flera sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter från tidigare studier (Bektas & Kulakac 2007; Hassan & Wahsheh 

2011; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Suominen et. al. 2010) kände de själva att de hade 

bristande kunskaper inom HIV och dess smittvägar, det i sin tur fick dem att känna en 

osäkerhet inför att vårda HIV- positiva patienter (Bektas & Kulakac 2007; Hassan & 

Wahsheh 2011; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Suominen et. al. 2010). Trots det uttryckte 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i en av studierna (Röndahl, Innala & Carlsson 

2003) att de kände empati och hade en vilja att behandla HIV- positiva personer, även om de 
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tyckte det var psykiskt påfrestande att vårda kroniskt sjuka personer (Röndahl, Innala & 

Carlsson 2003). 

 

Kommunikation var något som var viktigt för deltagarna i föreliggande studies resultat. 

Sjukvårdspersonal som förklarade vad HIV-diagnosen innebar hade fått deltagarna att må 

bättre (Christopoulos et. al. 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) så ansvarar 

sjuksköterskan för att patienter tillgodoses med information som är adekvat, korrekt och 

tillräcklig. Det är också viktigt att anpassa informationen efter individen och dennes kulturella 

bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Ett av de viktigaste begreppen i Travelbees 

teori är kommunikation och teorin bygger mycket på att kommunikationen lägger en grund 

för omvårdnaden (Kirkevold 2000). Kommunikation är nödvändig för att god omvårdnad ska 

vara möjlig. Sjuksköterskan ska verka som ett redskap som patienten kan använda sig av för 

att få kunskap om sin sjukdom. 

4.2.1 Diskussion kring den metodologiska aspekten 

I föreliggande studies resultat gjordes en undersökning av deltagarantal, ålder, kön, etnicitet 

och urvalskriterier i de vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupp. Enligt Polit och Beck 

(2012) ska data om undersökningsgruppens egenskaper presenteras när en studie gjorts. 

Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att i kvantitativ forskning så är målet att använda sig 

av en undersökningsgrupp som kan representera en större population. Genom att inkludera ett 

större antal individer som kan representera en population ökar trovärdigheten för resultaten av 

forskningen. Fördelen med att använda kvalitativ ansats är att det tillåter deltagarna att 

utveckla sina åsikter, känslor och beteenden. Nackdelar kan vara att det enbart är en mindre 

grupps erfarenheter och upplevelser som framgår av denna metod (Polit & Beck 2012). 

Författarna i föreliggande studie anser att det ses som en styrka att använda både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Det ger ett bredare perspektiv än vad det hade gjort om endast en av 

metoderna använts.  

 

Deltagarantalet ska vara beskrivet så att läsaren får en bild av populationen som deltagit i 

studien (Polit & Beck 2012). Storleken på undersökningsgruppen varierade i de olika 

artiklarna allt från kvalitativ ansats med 10 (Rydström et al. 2012) deltagare till kvantitativ 

ansats med 536 (Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013) deltagare. Polit och Beck (2012) 

beskriver att det är vanligt att deltagarantalet i kvalitativa studier är under 50 men att det inte 

finns några specifika regler att det måste vara så. Föreliggande studies författare anser att 
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skillnaderna i deltagantal i de olika studierna är en styrka, eftersom det bidrar med olika 

synsätt både ett övergripande och ett mer djupgående. Polit och Beck (2012) beskriver att det 

inte är antalet deltagare som är de centrala utan vilka kunskaper och erfarenheter av det som 

ska undersökas som deltagarna behärskar.  

 

Fem stycken av artiklarna innehöll data om ålderspannet bland deltagarna (Beer et al. 2009; 

Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Sohler, Li & Chunningham 

2007; Zukoski & Thorburn 2009). Detta ökar trovärdigheten enligt författarna till 

föreliggande studie. Fem av artiklarna angav åldern för deras yngsta deltagare samt deras 

äldsta deltagare. I dessa fem framkom även medelåldern på undersökningsgruppen 

(Christopoulos et. al. 2013; Ion & Elston 2014; Rintamaki et al. 2007; Rydström et al. 2012; 

Zhou 2009). Polit och Beck (2012) anser att ålderspannet på en undersökningsgrupp ska vara 

så brett som möjligt eftersom det bidrar till att öka trovärdigheten för studien. Rydström et al. 

(2012) var den studie som hade minst ålderspann på sina deltagare som var mellan 15-25 år.   

 

Könsfördelingen redovisas i samtliga studier. I alla artiklar utom tre (Dako-Gyeke, Dako-

Gyeke & Asampong 2015; Ion & Elston 2014; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013) var 

majoriteten män. En av studierna (Rintamaki et al. 2007) hade enbart manliga deltagare 

(Rintamaki et al. 2007). En annan hade endast kvinnliga deltagare (Ion & Elston 2014). 

Christopoulos et. al. (2013) studie visade endast att majoriteten var män och inte hur många 

av vardera kön som deltog. Författarna till föreliggande studie ser ett samband genom att 

kvinnorna är underrepresenterade i samtliga studier utom tre (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & 

Asampong 2015; Ion & Elston 2014; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013) detta gör det 

svårare att generalisera både män och kvinnor i förhållande till en större population. Detta kan 

ge en minskad trovärdighet till studierna då Polit och Beck (2012) anser att upplevelser 

tillsammans med en bred spridning på kön och ålder ger studien högre trovärdighet. 

 

Författarna till föreliggande studie ser det som en styrka att beskriva etniciteten på 

undersökningsgruppen eftersom att det ger en mer beskrivande bild av undersökningsgruppen.  

 I Christopoulos et. al. (2013); Karamouzian et al. (2015); Zhou (2009) studier fanns ingen 

närmare beskrivning på etniciteten hos deltagarna. Neuman och Makhlouf-Obermeyer (2013) 

studie var gjord i fyra länder sammanlagt och det ser författarna som en styrka eftersom det 

går att jämföra skillnader och likheter ur ett bredare perspektiv. 
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Urvalskriterier saknades i sex av de 11 artiklarna (Christopoulos et. al. 2013; Ion & Elston 

2014; Karamouzian et al. 2015; Neuman & Makhlouf-Obermeyer 2013; Rintamaki et al. 

2007; Zhou 2009) och enligt Polit och Beck (2012) ska forskare specificera kriterier för vilka 

som ingår i studiegruppen. Författarna till föreliggande studie ser det som en svaghet att dessa 

sex inte anger några urvalskriterier, det minskar trovärdigheten i studierna.  Polit och Beck 

(2012) skriver att de grundläggande urvalskriterier som ålder och kön ska beskrivas i en 

studie.  

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2012) en metodisk sammanfattning av tidigare 

gjord forskning där likheter och olikheter kopplas samman men även skiljs åt. En deskriptiv 

design som användes i föreliggande studie vilket innebär att tidigare forskning sammanställs 

och beskrivs. Studien syftade till att beskriva upplevelser därför är en deskriptiv design 

lämplig. Fördelen med att göra en litteraturstudie är att resultatet kan innehålla en större 

undersökningsgrupp än vid en empirisk studie, vilket bidrar till en bredare resultatdel (Polit & 

Beck 2012). PubMed och Cinahl är två stora sökdatabaser inom omvårdnad och det ses därför 

som en styrka att söka artiklar i dessa (Polit & Beck 2012). Fördelen med att söka i två 

databaser är att det kan underlätta sökningen och läsningen. Polit och Beck (2012) beskriver 

att det ses som en styrka att använda sig av artiklar som är Peer reviewed eftersom att det 

innebär att artiklarna har granskats av olika forskare innan de publicerats (Polit & Beck 2012).  

En av de begränsningar som ställdes in i PubMed var att artiklarna till resultatdelen skulle 

vara tillgängliga från Högskolan i Gävle. Detta kan ses som en svaghet eftersom att även de 

artiklarna som inte är tillgängliga från Högskolan i Gävle kunde ha varit relevanta för denna 

litteraturstudie. Författarna till föreliggande studie använde sig till viss del av MeSH- termer 

och Cinahl Headings eftersom att genom att komplittera med fritextsökning gav det ett 

bredare sökresultat. Det kan ses som en svaghet eftersom att enligt Polit och Beck (2012) blir 

det mer specifika resultat vid sökningarna genom att enbart använda MeSH-termer eller 

Cinahl Headings. 

 

Sökningarna begränsades mellan 2005-2016 för att forskningen skulle vara så aktuell som 

möjligt, enligt Polit och Beck (2012) är det en styrka att ha ny forskning eftersom det ökar 

trovärdigheten. Författarna har valt att använda sig av artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsansats. Genom att använda sig av dessa två olika ansatser kan det ge 

olika synvinklar och en bredare grund till studien. En svaghet som författarna ser i förliggande 
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studie är att inte samma sökord användes i de två sökbaserna Cinahl och PubMed. En annan 

svaghet var att sökorden Stigma, Stigmatization och Discrimination användes vilket kunde 

bidragit att resultatet påverkades i en speciell riktning. Även om användning av dessa tre ord 

uppfattas som en svaghet i sökprocessen så sågs ett ofrivilligt bortfall av användbara artiklar 

om de exkluderades. Enligt Polit och Beck (2012) är det en styrka att inte använda sig av 

manuella sökningar i litteraturstudier. Författarna till föreliggande studie har inte använt 

manuella sökningar där artiklar hittats via andra litteraturstudier eller artiklar.  

 

Begränsning av geografisk plats var inget som författarna tog någon hänsyn till då detta kan 

ses som en stryka. Genom att inte avgränsa sig till någon specifik geografisk plats gjorde att 

forskningen fick ett bredare internationellt stöd. Författarna har delat upp materialet från de 

vetenskapliga artiklarna i olika teman med likheter och skillnader. Det är en fördel att 

använda denna metod enligt Polit och Beck (2012) eftersom att det därmed blir lättare att 

sammanställa och analysera artiklarnas innehåll. För att undvika feltolkningar och 

missförstånd har författarna till föreliggande studie först läst artiklarna enskilt, sedan 

tillsammans för att efter det diskutera den data som markerats. Detta ses som en styrka. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie är betydande för sjukvårdspersonal eftersom att det till stor del 

handlar om hur mycket bemötandet påverkar upplevelsen av vårdtiden. Bemötandet av 

patienter är komplext eftersom att de flesta individer har en individuell uppfattning om vad ett 

gott bemötande är. HIV- positiva personer finns inom alla typer av vårdinstanser. Det 

framkom att HIV- positiva personer tidvis upplevde ett dåligt bemötande från 

sjukvårdspersonal. Det är ett dilemma som inte kan ignoreras. Ett förändringsarbete behövs 

för att HIV- positiva personer ska få samma bemötande som andra patientgrupper. Det 

behöver satsas större resurser på att ge sjuksköterskestudenter mer utbildning om HIV och dess 

smittvägar. Sjukvårdspersonal känner sig osäkra att vårda HIV- positiva personer, vilket i sin tur 

leder till att HIV- positiva personer upplever en diskriminerande attityd gentemot dem. Det bör 

läggas ner mer tid och resurser på grundutbildningen samt på internutbildningar inom 

verksamheterna för att sjukvårdspersonalen ska känna sig tryggare och därmed vara kapabla att ge 

dessa patienter ett bemötande som inte skiljer sig från vad andra patientgrupper får.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att vidare forskning borde bedrivas inom hur HIV- positiva personer kan få 

hjälp att hantera sjukdomen. Vilka strategier patienterna kan användas sig av för att minska 

känslorna av skuld och skam. Författarna menar att det finns forskning om HIV internationellt 

men det behövs vidare forskning om hur HIV- positiva ser på vården i Skandinavien och 

Sverige. Endast en svensk studie på området har hittats vilket är Rydström et al. (2012) som 

berör hur ungdomar känner inför att växa upp som HIV- positiv i Sverige. Följaktligen behövs 

studier på hur HIV- positiva personer i Sverige ser på bemötandet inom svensk sjukvård.  

4.6 Slutsats 

HIV- positiva personer upplevde att de blev dåligt bemött av sjuvårdspersonalen. Upplevelser 

av fördomsfullt och diskriminerande bemötande var återkommande i berättelserna från 

deltagarna. Sjukvårdspersonal som hade en högre utbildning eller ökade kunskaper inom 

HIV- vård uppfattades ha ett bättre bemötande och omhändertagande. Det tycks behövas mer 

utbildningsinstanser för att förbättra och utveckla kompetensen inom omvårdnaden för HIV- 

positiva personer. Många av deltagarna upplevde att kunskapen hos sjukvårdspersonalen inte 

var tillfredställande.   
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Bilaga 1. Tabell 2. Undersökningstabell 

Författare, år & land  Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamling

metod 

Dataanalys

metod 

Beer, L., Fagan, J. L., 

Valverde, E. & 

Bertolli, J. (2009). 

USA. 

Health-Related Beliefs and 

Decisions about Accessing HIV 

Medical Care among HIV-

Infected Persons Who Are Not 

Receiving Care. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

37 deltagare. Deltagarna var ca 25-55 år gamla. 29 män, 7 

kvinnor och 1 transgender person. Majoriteten av deltagarna var 

Afroamerikaner. Deltagarna måste vara HIV- positiva och vara 

diagnostiserade senast tre månader före studiens början samt 

varit utan medicinering de senaste sex månaderna. 

Fokusgruppsdi

skussioner. 

Tematisk 

analys. 

Christopoulos, K.A., 

Massey, A.D., Lopez, 

A.M., Bradley Hare, 

C., Johanson, M.O., 

Pilcher, C.D., Fielding, 

H. & Dawson-Rose, C. 

(2013). USA. 

Patient Perspectives on the 

Experience of Being Newly 

Diagnosed with HIV in the 

Emergency Department/Urgent 

Care Clinic of a Public Hospital. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

24 deltagare varav majoriteten var män. Medelåldern var 45 år 

men åldrarna spred sig från 25-61 år. 

Personliga 

intervjuer. 

Grounded 

theory. 

Dako-Gyeke, M., 

Dako-Gyeke, P. & 

Asampong, E., (2015). 

Ghana. 

Experiences of Stigmatization 

and Discrimination in Accessing 

Health Services: Voices of 

Persons Living With HIV in 

Ghana.  

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

42 deltagare varav 37 kvinnor och 5 män. Deltagarna skulle 

vara över 18 år och majoriteten var mellan 30-50 år. Majoriteten 

av deltagarna var kristna, men tillhörde olika etniska grupper 

som inte beskrivs ytterligare. Deltagarna skulle vara 

diagnostiserade med HIV. 

Fokusgruppsdi

skussioner 

samt 

djupintervjuer.  

Tematisk 

analys. 

Ion, A. & Elston, D. 

(2014). Canada. 

Examining the Health Care 

Experience of Women Living 

with Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) and Perceived 

HIV-Related Stigma. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

17 kvinnor som levde med HIV. Deltagarna var mellan 32 och 

74 år och medelåldern var 48. Majoriteten av deltagarna var från 

Canada 65,7 % medan 29,4 % var från Afrika och 5,9 % från 

Västindien.  

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Karamouzian, M., 

Akbari, M., 

Haghdoost, A-A., 

Setayesh, H. & Zolala, 

F. (2015). Iran. 

“I Am Dead to Them”: HIV-

related Stigma Experienced by 

People Living With HIV in 

Kerman, Iran. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

25 deltagare.  19 män och 6 kvinnor. Mellan 18-60 år. 

Intervjuerna gjordes på persiska. 

Djupintervjuer

. 

Tematisk 

analys. 

Neuman, M. & Experiences of Stigma, Explorativ 536 deltagare som var HIV- positiva. Intervju med Tematisk 
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Makhlouf Obermeyer, 

C. (2013). USA. 

Discrimination, Care and 

support Among People Living 

with HIV: A Four Country 

Study.   

och 

komparativ

design med 

kvantitativ 

ansats.  

361 kvinnor och 175 män. Ålder mellan 18-45+. 100 deltagare 

från Burkina Faso, 130 från Kenya, 166 från Malawi, 140 från 

Uganda. 

både öppna 

och stängda 

frågor.   

analys. 

Rintamaki, L., Scott, 

A.M., Kosenko, K.A. 

& Jensen, R.E. (2007). 

USA. 

Male Patient Perception Of HIV 

Stigma in Health Care Contexts. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

50 deltagare, samtliga män. Ålderspann 24-70 år. Medelålder 50 

år. 26 var afroamerikaner, 4 latinamerikaner, 17 kaukasier, 1 

amerikan, 1 valde att inte ange etnicitet och den sista anges som 

annan etnicitet än de ovan nämnda.  

Semistrukturer

ade 

gruppintervjue

r i två steg.  

Tematisk 

analys. 

Rydström, L-L., 

Yagge, B-M., 

Tingberg, B., Navér, 

L. & Eriksson, L.E. 

(2012). Sverige. 

Experiences of young adults 

growing up with innate with or 

early acquired HIV infection- a 

qualitative study. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats.  

10 deltagare varav 5 män och 5 kvinnor. Medelåldern var 18 

och ålderspannet var 15-25. 6 deltagare var födda i Sverige och 

4 var födda utomlands. 7 stycken hade afrikansk bakgrund och 

3 hade åtminstone en förälder som var svensk.  Deltagarna 

måste ha blivit diagnostiserade tidigt i livet, behandlad på en 

barnklinik i Sverige under mer än fem år. Blivit informerade om 

sin HIV infektion samt prata svenska flytande. 

Semistrukturer

ade intervjuer.   

Kvalitativ 

innehållsan

alys. 

Sohler, N., Li, X. & 

Chunningham, C. 

(2007). USA. 

Perceived Discrimination 

Among Severely Disadvantaged 

People with HIV Infection. 

Explorativ 

och 

korrelativ 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

611 tillfrågades att delta I studien, 533 valde att delta och 524 

slutförde intervjuerna. 374 var män, 136 kvinnor och 1 

transgender person. 64 var kaukasiska, 296 var mörkhyade och 

163 var latinos. Deltagarna skulle vara spansk eller 

engelskspråkiga samt gett sitt samtycke till deltagande. 

Datorassistera

d själv-

intervjuer med 

ljud (Audio 

computer-

assissted self-

interviewing). 

Chi-square 

test. 

 

Zhou, Y.R. (2009) 

Canada. 

Help-seeking in a context of 

AIDS stigma: understanding the 

healthcare needs of people with 

HIV/AIDS in China. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

21 deltagare. 15 var män och 6 var kvinnor. Åldrarna varierade 

från 21 till 46 med en medelålder på 36.1. Intervjuerna gjordes 

på kinesiska.  

Semistrukturer

ade 

djupintervjuer.  

Tematisk 

analys. 

Zukoski, A. P. & 

Thorburn, S. (2009). 

USA. 

Experience of Stigma and 

Discrimination among Adults 

Living with HIV in a Low HIV-

Prevalence Context: A 

Qualitative Analysis. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

16 deltagare varav 7 kvinnor och 9 män. Samtliga 18 år eller 

äldre 50+. 13 var kaukasier, 1 amerikan och 2 stycken hade 

blandad härkomst. Deltagarna var själva tvungna att rapportera 

att de var HIV- positiva. 

Intervjufrågor 

med öppet 

avslut. 

Innehållsa

nalys. 
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Bilaga 2. Tabell 3. Resultattabell 

 

Författare, år & land Titel Syfte Resultat 

Beer, L. Fagan, J. L. 

Valverde, E. & 

Bertolli, J. (2009) 

USA. 

Health-Related Beliefs and 

Decisions about Accessing 

HIV Medical Care among 

HIV-Infected Persons Who 

Are Not Receiving Care. 

Syftet var att sammanställa data från fem olika 

fokusgrupper med HIV- positiva deltagare som inte var 

under någon medicinsk behandling. Deltagarna intervjudes 

om upplevda hinder för att påbörja medicinsk vård för 

HIV. 

Resultatet visade att de HIV- positiva personerna 

beskrev att sjukvårdspersonalen hade bristande 

förståelse för dem. Många deltagare kände att de 

behandlats dåligt av sjukvårdspersonalen på 

grund av fördomar om HIV. Detta skapade en 

motvilja att söka vård hos patienterna.  

Christopoulos, K.A., 

Massey, A.D., Lopez, 

A.M., Bradley Hare, 

C., Johanson, M.O., 

Pilcher, C.D., Fielding, 

H. & Dawson-Rose, C. 

(2013). USA. 

Patient Perspectives on the 

Experience of Being Newly 

Diagnosed with HIV in the 

Emergency 

Department/Urgent Care 

Clinic of a Public Hospital. 

Vi strävade efter att förstå patienters upplevelser av 

akutsjukvårdens bemötande av HIV- patienter och att 

undersöka fördelar och nackdelar med att vårdas för HIV.  

Resultatet visar att stöd och kommunikation från 

sjukvårdspersonalens sida var mycket viktigt för 

deltagarna när de fick sin diagnos.  

 

Dako-Gyeke, M., 

Dako-Gyeke, P. & 

Asampong, E. (2015). 

Ghana. 

Experiences of Stigmatization 

and Discrimination in 

Accessing Health Services: 

Voices of Persons Living 

With HIV in Ghana. 

Syftet med denna studie är att (a) undersöka vad personer 

som lever med HIV/AIDS har för erfarenheter av 

diskriminering och stigmatisering samt att (b) identifiera 

stigmatiserande och diskriminerande faktorer som skapar 

hinder för dessa personer att kontakta hälso-och 

sjukvården. 

 

Resultatet visade att fördomar och diskriminring 

var något som deltagarna i studien upplevde efter 

att de blivit diagnostiserade med HIV.   

Ion, A. & Elston, D. 

(2014). Canada. 

Examining the Health Care 

Experience of Women Living 

with Human 

Immunodeficiency Virus 

(HIV) and Perceived HIV-

Related Stigma. 

Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av vården på 

en lokal poliklinik.   

Resultatet visade att kvinnorna upplevde HIV-

relaterad stigmatisering när sjukvårdspersonal 

visade brist på grundkunskap om HIV och inte 

klarade att uppehålla de etiska principer som bör 

existera mellan vårdare och patient.  

Karamouzian, M., 

Akbari, M., 

Haghdoost, A-A., 

Setayesh, H. & Zolala, 

“I Am Dead to Them”: HIV-

related Stigma Experienced by 

People Living With HIV in 

Kerman, Iran. 

Syftet var att undersöka omfattningen av HIV- relaterad 

stigma bland personer som lever med HIV/AIDS samt i 

större grad uppmärksamma deras livssituation. 

Resultatet visade att deltagarna huvudsakligen 

nämnde tre typer av stigma och dessa var tystnad, 

skam och att de kände sig värdelösa.  
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F. (2015). Iran. 

Neuman, M. & 

Makhlouf Obermeyer, 

C. (2013). USA. 

Experiences of Stigma, 

Discrimination, Care and 

support Among People Living 

with HIV: A Four Country 

Study.   

Denna studies syfte var att undersöka fördelarna med att 

testa rådgivning i Burkina Faso, Kenya, Malawi och 

Uganda för att förstå varför klienter väljer att testa eller att 

inte testa sig för HIV. 

Resultatet i den här studien uppvisade 

erfarenheter av personlig diskriminering, upplevd 

stigmatisering och diskriminering inom hälso- 

sjukvården. 

Rintamaki, L., Scott, 

A.M., Kosenko, K.A. 

& Jensen, R.E. (2007). 

USA. 

Male Patient Perception Of 

HIV Stigma in Health Care 

Contexts. 

Följande studie utfördes för att undersöka patienters 

rapporterade uppfattningar och erfarenheter om HIV-

stigmatisering i sjukvårdssammanhang. 

Resultatet visade att deltagare upplevde att 

sjukvårdspersonalen var annorlunda i sitt 

bemötande gentemot dem och det indikerade på 

HIV-stigmatisering. 

Rydström, L-L., 

Yagge, B-M., 

Tingberg, B., Navér, 

L. & Eriksson, L.E. 

(2012). Sverige. 

Experiences of young adults 

growing up with innate with 

or early acquired HIV 

infection- a qualitative study. 

Att utforska erfarenheterna hos unga vuxna som växer upp 

och lever med HIV i urbana Sverige. 

Resultatet visar att deltagarna tyckte det var 

viktigt med kontinuitet med både behandling och 

sjukvårdspersonal. Det var även viktigt att 

sjukvårdspersonal hade goda kunskaper inom 

HIV. 

Sohler, N., Li, X. & 

Chunningham, C. 

(2007). USA. 

Perceived Discrimination 

Among Severely 

Disadvantaged People with 

HIV Infection. 

Syftet med den här studien var att undersöka (1) 

frekvensen, dokumentationen och källan till upplevd 

diskrimination från hälso- sjukvårdssystemet; (2) 

personlighetsdragen hos personer som utsätts för 

diskriminering inom hälso- sjukvården; (3) associationer 

mellan upplevd diskrimination och graden av HIV-

vårdssystemet.   

Resultatet visade att en stor del av deltagarna 

upplevde att de blev diskriminerade av 

sjukvårdspersonal eftersom de var HIV- positiva.  

Zhou, Y.R. (2009) 

Canada. 

Help-seeking in a context of 

AIDS stigma: understanding 

the healthcare needs of people 

with HIV/AIDS in China. 

Det huvudsakliga syftet för denna studie var att förstå 

Kinesiska människors erfarenheter av att leva med 

HIV/AIDS.  

Resultaten påvisar att dessa individers hälso- 

sjukvårds upplevelser var mycket påverkade av 

social diskriminering och den begränsade 

mängden av sjukvårdsresurser.   

Zukoski, A. P. & 

Thorburn, S. (2009). 

USA. 

Experience of Stigma and 

Discrimination among Adults 

Living with HIV in a Low 

HIV-Prevalence Context: A 

Qualitative Analysis. 

Syftet med denna studie är att skapa sammanhang och 

beskriva hur människor med HIV i en övervägande lantlig 

miljö med ett lågt antal HIV/AIDS-drabbade upplever och 

svarar på deras upplevelser av stigmatisering och 

dirskriminering i deras dagliga liv och inom 

vårdsammanhang. 

Resultatet visar att  

deltagarna upplevde att de blev bemötta 

annorlunda eftersom de var HIV-positiva. Det var 

många som fick utså ett otrevligt bemötande från 

sjukvårdspersonal.  
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