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Sammanfattning: 
Bakgrund: HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV 

ett eget enzym. HIV utvecklas till AIDS om inte antiretrovirala läkemedel sätts in. 

I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner av världens befolkning leva med sjukdomen 

och den övervägande spridningen sker via oskyddat sexuellt umgänge. Personer som 

får beskedet om att de är HIV-positiva upplever ofta en krisreaktion. Det är viktigt 

att den som är smittad möts av förståelse och empati, samt får extra stöd från 

vårdpersonalen. Det är vanligt att vården av HIV-infekterade personer blir lidande 

på grund av de rädslor personalen har över att bli smittade.  

 

Syfte: Att beskriva hur personer med HIV och/eller AIDS upplever bemötandet från 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt och resultatet har baserats 

på 15 vetenskapliga artiklar. Sökningarna har utförts i Cinahl och PubMed. Två av 

artiklarna hittades via sekundärsökning. 

 

Resultat: Denna litteraturöversikt beskriver hur personer med HIV och/eller AIDS 

upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet presenteras i sex 

stycken huvudkategorier: behov av stöd i samband med diagnos, fördomar, 

diskriminering och stigmatisering, bemötande, konfidentialitet, förtroende för 

vårdgivare samt delaktighet. 

 

Slutsats: Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande mot personer som lever med 

HIV och/eller AIDS är bristfällig. De får ofta utstå fördomar, stigmatisering och 

diskriminering, vilket bidrar till onödigt vårdlidande för dessa personer. Det krävs 

mer kunskap och utbildning hos hälso- och sjukvårdspersonalen för att de ska kunna 

förbättra sitt bemötande och ge en trygg och likvärdig vård. 

 
Nyckelord: AIDS, bemötande, HIV, hälso- och sjukvårdspersonal och upplevelser.  

 
 
 
Abstact: 



 

Background: HIV is a retrovirus and, like many other retroviruses, HIV has its own 

enzyme. HIV develops to AIDS unless antiretroviral medicinal products are used. 

At present, it is estimated that 36.7 million of the population in the world is living 

with the disease and the predominant way to get infected is through unprotected 

sexual intercourse. Persons who are told they are HIV positive often 

react/experience a personal crisis. It is essential to meet the infected person with 

understanding and empathy, as well as receiving additional support from the 

healthcare professional. It is common that the care for HIV-infected people to suffer 

because of fear healthcare professionals have to get infected. 

 

Aim: Describe how people with HIV and AIDS experience the care from healthcare 

professionals. 

 

Method: The study has been carried out as a literature review and the result has 

been based on 15 scientific articles. The searches have been performed in Cinahl 

and PubMed. Two of the articles were found through secondary search. 

 

Result: This literature review describes how people with HIV and AIDS experience 

the care from healthcare professionals. The result is presented in six main categories: 

The need for support in connection with diagnosis, prejudice, discrimination and 

stigmatization, treatment, confidentiality, trust for caregiver and participation. 

 

Conclusion: The healthcare professionals' response to people living with HIV and 

/ or AIDS is inadequate. They often suffer prejudice, stigmatization and 

discrimination, which contributes to unnecessary care for these people. More 

knowledge and education is necessary for healthcare professionals to improve their 

treatment and provide safe and equal care. 

 

Keywords: AIDS, experiences, health personnel, HIV and treatment. 
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Inledning 
Fördomarna om Humant Immunbrist Virus (HIV) och Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) finns kvar i samhället än idag. Detta trots att det är 

37 år sedan sjukdomen uppmärksammades. Många personer med HIV och AIDS 

känner skam över sin sjukdom och väljer därför att hålla den hemlig. Det här har 

kommit att bli vår tids stigmatiserande sjukdom (Andreassen, Fjellet, Haegeland, 

Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Författarna till detta arbete valde att skriva denna 

litteraturöversikt, då ett första intresse väcktes för detta ämne i samband med 

filmen ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Sommaren 2017 växte intresset 

ytterligare i och med att författarna arbetade på infektionskliniken på Falu 

Lasarett, där personer med olika blodsmittor vårdas. Därav uppstod viljan att 

undersöka hur personer med HIV och AIDS upplever personalens bemötande i 

dagens vård. 

 
Bakgrund  
De första fallen av AIDS uppmärksammades år 1980-1981 i USA. Då var den 

övergripande patientgruppen homosexuella män och prostitution var en avgörande 

faktor för spridningen. Media presenterade HIV som en dödlig och högt smittsam 

överförbar sjukdom för världen. Allmänheten fick således uppfattningen om att 

HIV smittades genom sexuellt- och moraliskt avvikande livsstilar, vilket gav 

upphov till både offentlig och privat rädsla, panik och hysteri. Vid den tiden fanns 

ingen effektiv behandling och av den anledningen fortskred dessa reaktioner och 

personer med HIV fick utstå både stigmatisering och diskriminering från 

omvärlden. Sjukdomen som till en början missbedömdes vara begränsad till några 

få riskgrupper, kom sedan att utvecklas till vår tids värsta pandemi som drabbat 

jordens befolkning. Den dåtida historien påverkar än i dag den negativa synen på 

HIV (Davtyan, Olshansky, Brown & Lakon, 2017; Gisslén, 2011; Melhus, 2013).  

 

Smittämnet HIV som orsakar AIDS upptäcktes och isolerades så tidigt som år 

1983. HIV har i efterhand spårats i blod och lymfkörtel som sparats från två 

patienter som dog år 1959-1960 i Kongo Kinshasa. Det var således de första 

dokumenterade fallen av HIV (Gisslén, 2011). I dagsläget uppskattas 36,7 miljoner 

av världens befolkning leva med sjukdomen. I Sverige beräknas antalet personer 

med HIV vara ungefär 11000. Varje år rapporteras cirka 400-500 nya fall av HIV i 
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Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016; World Health Organisation [WHO], 2016). 

Störst utbredning har sjukdomen fått i Afrika söder om Sahara, men i nuläget sker 

den övervägande spridningen i forna Sovjetunionen och Östasien (Melhus, 2013). 

Ungefär 95 procent av de som lever med HIV bor i utvecklingsländer. Den globala 

spridningen av AIDS har, förutom de rent hälsomässiga konsekvenserna, även fått 

allvarliga följder på de sociala och ekonomiska förhållandena, särskilt i 

utvecklingsländer. Minskade och/ eller förlorade inkomster samt undernäring har 

drabbat många familjer och lokala samhällen. HIV har gjort ungefär 15 miljoner 

barn i världen föräldralösa (Andreassen et al., 2011). 

 

Patofysiologi 
HIV är ett retrovirus och i likhet med många andra retrovirus har HIV ett eget 

enzym. Det kallas för retro på grund av att de gör tvärtom än det normala. Det kan 

omvandla sitt eget RNA-arvsanlag till en DNA-kopia inne i den värdcell som det 

angriper. Omvandlingen sker i samma stund som HIV lyckats tränga sig in i cellen 

och infektera den. Viruset kommer att överföra sina gener till värdcellens DNA-

molekyl och efter några timmar har HIV blivit en del av värdcellens arvsmassa. 

Celler med så kallade CD4-receptorer är särskilt mottagliga för HIV-smitta. Den 

infekterade cellen övergår i ett latent stadium efter att HIV integrerat sitt DNA-

anlag. Varje gång dessa celler nyproduceras kommer HIV-anlaget föras över till de 

nya cellerna. Kroppens immunsystem reagerar vanligtvis inte på latenta 

infektioner. HIV-cellerna kommer därför inte att skadas av immunsystemets celler. 

På så sätt har HIV en stor fördel genom att kunna “gömma sig” intracellulärt. När 

immuncellerna blir attackerade och de friska CD4-positiva Th2-cellerna blir allt 

färre klarar inte immunsystemet av att producera fler antikroppar. De virus som 

tidigare varit latenta i cellerna aktiveras och infektionen ökar kraftigt (Ericson & 

Ericson, 2009; Melhus, 2013).  

 

Symtom och diagnostisering 
Ungefär 30 procent av de HIV-smittade besväras av symtom under 

primärinfektionen. Mononukleosliknande symtom som feber och frossa, 

aptitlöshet, halsont, lymfkörtelsvullnad, muskel-/ ledvärk och exantem kan 

uppträda två till tre veckor efter smittotillfället. Några veckor senare när 
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sjukdomen övergår i latens avklingar vanligtvis symtomen. Trötthet, 

viktminskning, klåda, nattsvettningar samt lymfkörtelförstoring på hals, nacke och 

bakhuvud är symtom som förekommer längre in i sjukdomen. Hudbesvär som 

seborroisk dermatit (fjällande hudsjukdom), oral candidos och andra 

svampinfektioner, herpesinfektioner samt hårig leukoplaki (vit beläggning på 

tungan) är andra vanliga besvär som personer med HIV kan få (Ericson & Ericson, 

2009). För att ställa diagnosen HIV behöver antikroppar och/eller antigener som är 

specifikt för just HIV konstateras i patientens blod. Ett positivt besked för HIV 

betyder nödvändigtvis inte att AIDS kommer att utvecklas. Ungefär hälften av de 

som lever med en obehandlad HIV-infektion insjuknar i följdsjukdomen AIDS 

inom tio år. AIDS i sig är inte en sjukdom, utan ett samlingsnamn på en HIV-

infektion (Andreassen et al., 2011; Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Folkhälsomyndigheten, 2016; WHO, 2017).  

 

Att få ett HIV eller AIDS besked kan vara omskakande och framkallar ofta en 

krisreaktion hos den drabbade. Det kan kännas svårt att acceptera beskedet och 

hantera all den information som ges. Maktlöshet, förtvivlan och ilska är känslor 

som i längden kan leda till depression och ångest. Det är därför viktigt att patienten 

möts av förståelse och empati, samt extra stöd från vårdpersonalen. Kurator och 

psykolog kan vara till stor hjälp för att bearbeta de emotionella faktorer som kan 

uppstå i samband med sjukdomsbeskedet (Ericson & Ericson, 2009). 

Christopoulos et al. (2013a) beskriver patienters erfarenheter av att få en HIV- 

diagnos. Chock var för många den första reaktionen. En kvinna berättar att hon 

inte har något minne av händelseförloppet efter att läkaren hade sagt att 

testresultatet var positivt. De som hade en partner sedan en tid tillbaka ansåg sig 

bedragna och kunde inte förstå att denne kunde vara orsaken till infektionen. En 

annan patient var arg på sig själv, då hon borde vetat bättre. Majoriteten av 

patienterna upplevde känslor som svek, sorg, skam och skuld. 

 

Behandling 
År 2007 var dödligheten för personer med HIV en procent i Sverige, men tack vare 

en ökad tillgång av antiretrovirala läkemedel har prognosen för personer med HIV 

förbättrats avsevärt (Josephson et al., 2009). Tidigare klassificerades sjukdomen 
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som dödlig, men idag betraktas den som kronisk och kräver livslång behandling 

(Andreassen et al., 2011). Det första antiretrovirala läkemedlet Zidovudin togs 

fram år 1987 och sedan dess har 23 nya läkemedel tillkommit (Josephson et al., 

2009). Det finns ännu inget botemedel mot HIV, däremot finns det effektiva 

läkemedel, så kallade bromsmediciner. Antivirala mediciner mot HIV bör sättas in 

i ett tidigt skede för att minska mängden cirkulerande virus och förhindra 

sjukdomsutvecklingen. Fördelarna med dagens kombinationsbehandlingar är 

minskad mortalitet samt lägre risk för resistensutveckling. 

Läkemedelsbiverkningarna är få och har ingen negativ inverkan på det dagliga 

livet (Folkhälsomyndigheten, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2016; Josephson et al., 

2009). 

 

Smittspridning 
Smittsamheten hos HIV är lägre än många andra humanpatogena virus. De första 

tre månaderna efter smittotillfället är risken att föra sjukdomen vidare som störst, 

samt när HIV övergår i AIDS-stadiet. Smittrisken är större om bäraren av HIV har 

stor virusmängd i blodet. HIV smittar även under latensperioden, men då i lägre 

grad. Eftersom viruset lagras i kroppens arvsmassa kan infektionen dessvärre inte 

läka ut av sig själv, utan den som blir smittad av HIV får leva med sjukdomen 

resten av sitt liv (Ericson & Ericson, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2015). Då HIV 

inte smittar vid social kontakt behöver den som bär på sjukdomen inte vara rädd 

för att utsätta familj och vänner i vardagslivet för någon risk. Sjukdomen smittar 

genom direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person. Majoriteten av 

världens HIV-infektioner sker via oskyddat sexuellt umgänge. Detta innefattar 

vaginala, anala och orala samlag. Smittöverföring kan även ske via blod eller 

vävnad i samband med blodtransfusion, transplantation av organ eller vävnad, men 

likväl vid delning av nålar och/eller sprutor. Viruset kan överföras från mor till 

barn under graviditeten, förlossningen eller via bröstmjölken vid amning 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). I hälso- och sjukvården räknas stick- och 

skärskador som den största risken för överföring av blodburen smitta (Madehall & 

Möller, 2017). Smittorisken vid sådana olycksfall där HIV hamnar i blodbanan 

eller djupt i vävnad är ungefär 0,3 procent. Om det föreligger en misstanke om 

HIV-smitta ska uteslutande prover tas upp till tre månader efter smittotillfället 
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(Johansson & Wiström, 2015). HIV klassas enligt Smittskyddslagen (2004:168, 1 

§) som en allmänfarlig sjukdom. Benämningen innefattar smittsamma sjukdomar 

som kan vara långvariga, innebära svårt lidande, vara livshotande eller ha andra 

allvarliga påföljder. Allmänfarliga sjukdomar skall smittspåras och anmälas då de 

benämns som anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar. Det är 

gratis att testa sig för HIV och den som testar sig har rätt att göra detta anonymt. 

 

Upplevelser av att vårda personer med HIV och AIDS 
Personalens psykosociala arbetsmiljö vid vård av HIV-infekterade personer är ett 

ämne att lyfta, då arbetet kan komma att bli lidande på grund av personalens rädsla 

för att själva bli smittade (Ericson & Ericson, 2009). I en studie av Msiska, Smith, 

Fawcett & Nyasulu (2014) undersöktes sjuksköterskestudenters attityder mot HIV-

positiva. Studenterna medgav att de i början av utbildningen medvetet tog avstånd 

från dessa patienter på grund av rädsla för sjukdomen. Rädslan för att vårda 

patienter med HIV och/eller AIDS avtog i samband med att studenterna erhöll 

ökad kunskap och erfarenhet längre in i utbildningen.  

 

Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees teori bygger på ett humanistiskt och existentiellt synsätt där 

omvårdnadens mellanmänskliga dimension är i fokus. Travelbee har en 

individualistisk människosyn, vilket innebär att den enskilda individen alltid är i 

centrum. Hon tar starkt avstånd från en människosyn som använder 

kategoriserande begrepp som patient och sjuksköterska, då hon menar att dessa 

begrepp tar över individens unika egenskaper. Travelbee definierar människan 

som en unik, oersättlig individ som bara lever en enda gång i denna värld. De 

begrepp som Travelbee använder i sin teori är människan som individ, lidande, 

kommunikation, mänskliga relationer och mening. Enligt Travelbee är lidande ett 

grundläggande mänskligt fenomen som kan medföra meningsfulla erfarenheter 

och bidra till personlig utveckling. Lidande förknippas med vad individen upplever 

som betydelsefullt i livet och berör både andliga, själsliga och kroppsliga aspekter 

och är inte enbart ett resultat av det aktuella sjukdomstillståndet. Upplevelsen av 

lidande är unik både till innebörd, varaktighet och intensitet. Reaktionen på 

lidande ter sig olika individer emellan, men den vanligaste reaktionen brukar vara 
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“varför just jag?”. Sjuksköterskans ansvar är att etablera en ömsesidig och 

meningsfull vårdrelation för att tillgodose patientens unika behov. Mänskliga 

relationer skapas mellan sjuksköterskan och patienten genom fyra faser: det första 

mötet, framväxt av identiteter, empati och sympati. När två personer möts för 

första gången har de oftast förutfattade meningar om varandra. Sjuksköterskan bör 

i detta skede bortse från sina fördomar för att kunna se personen bakom 

sjukdomen. Kommunikationen är ett viktigt redskap där tankar, känslor och 

attityder utbyts, såväl verbalt som icke verbalt. Syftet med kommunikationen är att 

lära känna patienten, ta reda på och tillfredsställa dennes behov. 

Kommunikationen kan endera förstärka eller lindra den sjukes isolering och 

ensamhet. Syftet med omvårdnad är att hjälpa individer, familjer eller samhällen 

genom att förebygga och hantera upplevelser av sjukdom och lidande och om 

nödvändigt, hitta meningen med dessa upplevelser (Kirkevold, 2000; Travelbee, 

1971; Wiklund, 2009). 

 

Bemötande och hälsa 
Bemötande är ett relativt abstrakt begrepp som innefattar många dimensioner och 

är något som sker i relation mellan vårdgivaren och vårdtagare. Bemötande 

handlar om hur väl ett samtal genomförs, hur vi hälsar, tittar personen i ögonen 

samt hur vi står eller sitter i förhållande till patienten och dess anhöriga. Begreppet 

omfattar även vänlighet, människosyn, hjälpsamhet, kvalitet, respekt, uppträdande, 

värme och engagemang, mottagande och behandling (Fossum, 2013). Ett bristande 

bemötande kan bidra till att patienter eller anhöriga känner sig kränkta på grund av 

otillräcklig kommunikation, information eller stöd från berörd vårdpersonal. Detta 

kan leda till att patienten anmäler vårdpersonalen till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (Öhrn, 2009). Sjuksköterskans främsta ansvarsområde är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vid omvårdnad ska 

patienten alltid bemötas med respekt oberoende av hudfärg, ålder, tro, kulturell 

eller etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller social ställning, samt rätten till 

liv och egna val. En humanistisk människosyn ligger till grund för patientnära 

arbete och för individens möjlighet till jämlik vård och hälsa. Sjuksköterskan ska 

erbjuda möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa, hantera sjukdom och 

åstadkomma bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet för patienten fram till 
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döden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Mullins (2009) har intervjuat sjuksköterskor som berättar att det kräver kunskap 

och medkänsla vid vård av patienter med HIV och AIDS, som för alla patienter 

sjuksköterskan vårdar. För att åstadkomma en god relation mellan sjuksköterska 

och patient bör kontinuitet i vården prioriteras. Emotionellt stöd var en annan 

viktig aspekt, både för patienten och familjemedlemmar. Beröring, som en kram 

kunde vara väldigt betydelsefullt. 

 

Problemformulering 
När AIDS upptäcktes i början på 80-talet var det främst bland homosexuella män. 

Sjukdomen antogs då vara begränsad till en viss riskgrupp. AIDS spred sig hastigt 

globalt och fick förödande konsekvenser världen över. Idag sker den övervägande 

spridningen via oskyddat sexuellt umgänge. Sjukdomen smittar genom 

direktkontakt med kroppsvätskor från en infekterad person och inte vid social 

kontakt. Av den anledningen behöver den som bär på sjukdomen inte vara rädd för 

att utsätta familj och vänner för någon risk. Personer som får beskedet om att de är 

HIV-positiva upplever ofta en krisreaktion. Det är viktigt att den som är smittad 

möts av förståelse och empati, samt får extra stöd från vårdpersonalen. Det är inte 

ovanligt att vården av HIV-infekterade personer blir lidande på grund av de rädslor 

personalen har över att bli smittade. Denna litteraturöversikt kan bidra till ökad 

kunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal, vilket kan förbättra bemötandet mot 

personer med HIV och/eller AIDS. I förlängningen kan detta leda till lindrat 

lidande och ökad livskvalitet för dessa personer. 

 
Syfte  
Denna litteraturöversikt syftar till att beskriva hur personer med HIV och/ eller 

AIDS upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal.  

 
Definition av centrala begrepp  
I denna litteraturöversikt definieras hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, tandläkare och apotekare.  
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Metod  
Design  
Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserat på vetenskapliga artiklar. 

Syftet var att sammanställa aktuell forskning för att få en översikt över 

kunskapsläget inom det valda ämnet (Friberg, 2012). 

 
Urval  
I denna litteraturöversikt har studier av kvalitativ och kvantitativ samt mixad 

metod använts för att svara på hur personer med HIV och/eller AIDS upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. Författarna har sökt artiklar i 

databaserna Cinahl och PubMed. Databaserna erbjuder ett stort utbud av forskning 

inom det valda ämnet. Inklusionskriterier var att artiklarna publicerats mellan år 

2008-2018, med undantag för en äldre artikel från 2007, då den ansågs svara på 

studiens syfte samt tillföra viktig information som berikade resultatet. Artiklarna 

var skrivna på engelska, var peer reviewed granskade och hade ett perspektiv 

utifrån personers upplevelser (Östlundh, 2012).  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  
Författarna har använt en modifierad kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa- och 

kvantitativa studier av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) hämtad från Högskolan Dalarna. Kvalitetsgranskningsmallen 

användes för att värdera alla artiklar som ansågs vara relevanta för denna 

litteraturöversikt (bilaga 2, bilaga 3). Granskningsmallen består av 25-29 stycken 

ja och nej frågor där frågor som besvarades med “ja” gav poäng och “nej” gav noll 

poäng. Poängen räknades om till procent för att avgöra om artiklarnas kvalitet var 

låg, medel eller hög. Endast artiklar av medelkvalitet och hög kvalitet har valts ut 

för att inkluderas i resultatet. För att uppnå hög kvalitet krävdes 80-100% “ja”, 

medelkvalitet 70-79% “ja” och låg kvalitet 60-69% “ja”.  

 
Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten har genomförts i ett nära samarbete med dagliga träffar. 

Arbetet fördelades jämnt mellan författarna och tidsplanen för arbetet har 

eftersträvats. Författarna sökte och valde ut artiklar tillsammans. Innehållet i 
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artiklarna granskades gemensamt innan de diskuterade om artiklarna var relevanta 

för studiens syfte och om författarna hade tolkat dem på samma sätt. Därefter tog 

författarna ett gemensamt beslut om vilka artiklar som svarade på syftet och skulle 

användas. 

 

Datainsamling 
Sökorden kombinerades med hjälp av trunkering samt boolesk söklogik AND för 

att få träff på artiklar av betydelse. Sökord som har använts i olika kombinationer 

är: AIDS, doctor*, expectation*, experienc*, health care, health professionals, 

HIV, nurs*, patient*, person*, physician och treatment. Synonymer till orden har 

använts för att få en så bred sökning som möjligt. De använda sökorden 

utformades med hjälp av en MeSH-term (Medical Subject Headings) för att 

översätta svenska ord till engelska medicinska termer och synonymer. Sökresultat 

och urval av artiklar presenteras i bilaga 1.  

 

Analys och tolkning av data 
Alla artiklar har kvalitetsgranskats, då det var avgörande för om de skulle 

inkluderas eller exkluderas i litteraturöversikten. Vid granskningen av artiklarna 

har bland annat syfte, problemformulering, metod, samt resultat identifierats. En 

sammanställning av de artiklar som ligger till grund för resultatet presenteras i 

bilaga 4. I analysen har författarna använt sig av den metod som beskrivs av 

Friberg (2012). Författarna har läst igenom de inkluderade artiklarna flera gånger 

för att få ett sammanhang och för att förstå innehållet. De använde 

överstrykningspennor för att markera resultat som överensstämde med syftet. 

Författarna jämförde sedan texterna i de utvalda artiklarna för att identifiera 

likheter och skillnader. I sin tur sorterades materialet i olika kategorier. 

 
Etiska överväganden  
De artiklar som författarna valt ut följer Helsingforsdeklarationens (2017) etiska 

principer för medicinsk forskning. Principerna innebär att skydda liv, värdighet, 

hälsa, integritet och rätten till självbestämmande. Forskning bör baseras på en 

vetenskaplig grund, tillförlitliga informationskällor och får endast utföras om det 

förväntade resultatet av forskningen väger tyngre än riskerna för de som deltar. I 
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studier där människor är inblandade skall etiska överväganden redogöras. För att 

öka det vetenskapliga värdet ytterligare är det nödvändigt att enbart inkludera 

artiklar som erhållit tillstånd från en etisk kommitté eller att de indikerar att 

noggranna etiska överväganden har gjorts (Wallengren & Henricson, 2012). 

Författarna har strävat efter att inte förvränga artiklarnas innebörd. Översättning 

har gjorts med hjälp av engelskt-svenskt lexikon när ord varit svåra att förstå. 

Författarna har strävat efter att inte låta deras egna åsikter påverka hur artiklarna 

redovisades.   

 

Resultat  
Sammanlagt har 15 studier inkluderats i litteraturöversikten varav elva var 

kvalitativa, två var kvantitativa och två var mixad metod. Totalt lästes 239 titlar, 

varav 38 relevanta abstract valdes ut. Utifrån lästa relevanta abstract valdes 15 

artiklar ut, vilka motsvarade de artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Studierna har genomförts i Dominikanska republiken, Iran, Kanada, Kina, 

Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika och USA. Samtliga artiklar beskriver hur 

personer med HIV och/eller AIDS upplever bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Analysen bidrog till följande huvudkategorier: behov av stöd i 

samband med diagnos, fördomar/ diskriminering/ stigmatisering, bemötande, 

konfidentialitet, förtroende för vårdgivare samt delaktighet.  

 

Behov av stöd i samband med diagnos 
Personer med HIV uttryckte ett stort behov av stöd och rådgivning från hälso- och 

sjukvårdspersonalen i samband med diagnos. Både psykologiskt och socialt stöd 

var värdefullt, särskilt i anslutning till sjukdomsbeskedet när de var som mest 

sköra och behövde handskas med negativa reaktioner. Känslor som chock, ilska, 

panik, rädsla, isolering, depression samt självmordstankar var något som många 

patienter bearbetade ensamma, då hjälpen de fick från hälso- och 

sjukvårdspersonalen var otillräcklig (Christopoulos et al., 2013b; Stutterheim et 

al., 2014; Zhou, 2009). Vissa saknade information om var de kunde vända sig för 

att få professionell hjälp, något som patienterna var i behov av under hela 

sjukdomsförloppet. De som blev rekommenderade att söka professionell hjälp 

upplevde att utbudet var begränsat. Patienter som tilldelades stöd och rådgivning 
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upplevde mindre psykisk påfrestning och kunde hantera sjukdomen bättre (Zhou, 

2009). Information om sjukdomen i sig samt fortsatt vård ansågs vara bristfällig 

(Christopoulos et al., 2013b; Stutterheim et al., 2014; Zhou, 2009).  

 

Vänlighet och empati uppskattades av patienterna. De som saknade stöd av 

omgivningen fann det hos sina vårdgivare (Christopoulos et al., 2013b). En del 

upplevde rent av panik när deras vårdgivare som de litade på blev sjuk eller bytte 

arbetsplats (Zhou, 2009). Sjuksköterskor uppfattades som hjälpsamma och 

stödjande. Framförallt de sjuksköterskor som var specialiserade inom HIV. 

Patienterna upplevde att de kunde vända sig till dem oavsett vad problemet gällde 

(Stutterheim et al., 2014). Sjuksköterskorna visade dessutom intresse för 

patienternas familj och vänner genom att erbjuda dem samtalsstöd vid behov. 

Patienterna beskrev att läkare uttryckte oro för dem och deras nära anhöriga och 

uppmanade med omtanke även närstående att testa sig för HIV (Okoror, Belue, 

Zungu, Adam & Airhihenbuwa, 2014; Stutterheim et al., 2014).  

 

Fördomar, diskriminering och stigmatisering 
Hälso- och sjukvårdspersonalens inställning gentemot personer med HIV och 

AIDS har förbättrats på senare år, enligt patienterna. De anser att vårdgivare har 

blivit mer humana och känslomässigt engagerade (Zhou, 2009). Att inte behöva 

utstå särbehandling på grund av sin sjukdom var något som uppskattades av 

patienterna (Stutterheim et al., 2014). Trots att utvecklingen gått framåt, så 

förekommer fördomar, stigmatisering och diskriminering på flera områden inom 

hälso- och sjukvården. Personer som lever med HIV menar att detta är ett 

bekymmer och att det påverkar deras livskvalitet avsevärt (Wagner, McShane, 

Hart & Margolese, 2016). Flertalet patienter rapporterade att de fått utstå fördomar 

och stigmatisering från hälso- och sjukvårdspersonal relaterat till deras HIV-

diagnos. Både kvinnliga och manliga patienter upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen antog att de hade smittats på grund av att de antingen sålde 

sexuella tjänster, hade ett promiskuöst beteende, var homosexuella eller 

injektionsmissbrukare (Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh & Zolala, 

2015; Wagner et al., 2016; Zukoski & Thorburn, 2009).  
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Patienterna beskrev tillfällen då hälso- och sjukvårdspersonalen öppet beskyllde 

dem för deras HIV. Trots att patienterna kände sig falskt anklagade, infann sig en 

känsla av skam. En samtidig känsla av frustration beskrevs, då patienterna ansåg 

att personalen inte hade rätt att döma dem (Rintamäki, Scott, Kosenko & Jensen, 

2007). Andra kände sig skyldiga till att ha fått HIV på grund av personalens 

fördomar och anklagelser (Stutterheim et al., 2014). Kvinnor som var gifta kände 

sig beskyllda, då hälso- och sjukvårdspersonalen inte kunde begripa hur de fått 

HIV när de hade en fast partner. De kände sig också särskilt utsatta, då 

sjukdomens baksidor inte enbart drabbade dem själva. Även när de var gravida och 

behövde stöd och/eller hjälp med amning blev de bemötta med förakt 

(Karamouzian et al., 2015; Wagner et al., 2016; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Den kanske mest förödande formen av diskriminering som patienter rapporterade 

var när hälso- och sjukvårdspersonalen missbrukade sin maktposition (Rintamäki 

et al., 2007). Homosexuella och patienter som smittats via sexuella tjänster 

observerade ofta en mer tydlig diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonalen 

jämfört med de som hade smittats via förorenade blodprodukter (Zhou, 2009). 

Diskriminering i form av förolämpningar där hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

ansåg att patientens utseende stämde överens med sjukdomen förekom också. 

Patienterna upplevde att personalen av nyfikenhet ville veta vilken sexuell 

läggning patienten hade, om denne missbrukade droger eller om denne varit 

otrogen mot sin partner och vice versa. Denna typ av frågor ansågs vara irrelevanta 

enligt patienterna, som beskrev sig själva som mål för förakt och förlöjligande 

(Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009).   

 

Bemötande  

Verbala och icke verbala signaler  
Förväntningarna på vårdpersonalens beteende och agerande var också ett ämne 

patienterna valde att lyfta. Positiv inställning, sympati och medlidande 

kännetecknade en god vårdare. Ärlighet utan att vara dömande var positiva 

egenskaper som påverkade erfarenheterna av vården. Verbala och icke-verbala 

signaler som ingav omtanke var avgörande för vårdmötet, trots att vårdgivaren inte 

hade någon behandling att erbjuda. Detta uppmuntrade patienterna att 
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fortsättningsvis söka vård (Okoror et al., 2014; Wagner et al., 2016). Vissa 

patienter ansåg att de hade fått extra uppmärksamhet från vårdgivare på grund av 

deras HIV. De gav exempel på tillfällen då vårdgivare varit oerhört involverade 

och engagerade i den unika vårdsituation de befann sig i (Stutterheim et al., 2014). 

Majoriteten av männen var nöjda med sina vårderfarenheter. De män som hade 

sökt vård specifikt för deras HIV rapporterade att de hade känt sig respekterade av 

vårdpersonalen (Fleming, Barrington, Perez, Donastorg & Kerrigan, 2016). 

Kvinnorna betonade att den fysiska miljön på klinikerna var viktig och att en 

välkomnande atmosfär uppskattades (Okoror et al., 2014).   

 

Andra studier visade motsatta upplevelser. Patienterna reagerade på att de ofta 

blev betraktade utifrån deras sjukdom och inte som en unik individ. De upplevde 

att de blev respektlöst bemötta och orättvist behandlade i möten med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Zukoski & Thorburn, 2009). Vårdgivare visade dessutom 

motvilja eller förakt mot personer med HIV (Anderson, Elam, Gerver, Solarin, 

Fenton & Easterbrook, 2008; Rintamäki et al., 2007). Flera studier beskriver hur 

hälso- och sjukvårdspersonal ändrade attityd mot patienten när det framkom att 

denne var HIV-positiv. De undvek närkontakt och utövade medvetet verbal 

förolämpning. Patienterna beskrev att de upplevt icke verbala signaler som 

nervositet, irritation, bristande ögonkontakt och nedvärderande blickar. Brist på 

ögonkontakt tolkade patienterna som att personalen kände obehag och/eller avsky 

för dem (Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zhou, 2009). I samband 

med HIV-diagnosen rapporterade flertalet patienter att vårdpersonalen hade 

framfört beskedet med hänsynslöst tonläge utan medkänsla, vilket fick dem att 

känna sig avskyvärda och nedstämda. De förväntade sig sympati, men blev istället 

informerade om att deras liv var över och att de skulle dö (Anderson et al., 2008; 

Rintamäki et al., 2007). Patienter som någon gång hade bemötts av varmare och 

vänligare uppträdande beskrev en ökad känslighet för icke verbala, känslomässiga 

signaler samt för de tonlägen personalen använde (Rintamäki et al., 2007).  
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I en studie av Rintamäki et al. (2007) beskrev patienter att de blivit dåligt bemötta 

av ambulanspersonal och uttryckte att de hellre dör än ringer efter ambulans. 

Några berättade om situationer då de varit i akut behov av vård och därmed ringt 

ambulans. I den akuta situationen missade de att informera om HIV-infektionen, 

eftersom deras fokus var på att informera om den nytillkomna skadan/smärtan. 

Först när situationen lugnat sig delgavs personalen informationen. Personalen 

reagerade med ilska och behandlade därefter patienterna dåligt. Vissa patienter 

beskrev även personalen som panikslagen. De uppgav att detta beteende troligtvis 

beror på rädsla och kunskapsbrist om hur HIV överförs och därav en motvilja till 

att vårda någon med sjukdomen (Rintamäki et al., 2007).  

 

Försiktighetsåtgärder  
Rintamäki et al., (2007) beskrev att avståndstagande mot patienter med HIV var 

vanligt. Patienter beskrev samtalssituationer då personalen stod i andra änden på 

rummet. I flera studier beskrev patienter vårdgivare som använde dubbla handskar 

vid beröring eller att de inte rörde vid dem överhuvudtaget (Anderson et al., 2008; 

Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Patienterna antog att utbildad personal hade kunskap om smittöverföring vid HIV 

och förvånades därför över att de oroade sig för att bli smittade enbart genom 

beröring. Denna distans tolkade patienterna som ett tecken på rädsla (Karamouzian 

et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). När personalen i 

stället höll sig på mindre än en armlängds avstånd ansågs detta vara ett tecken på 

trygghet (Rintamäki et al., 2007).  

 

Några studier beskrev att vårdgivare använde överdrivet med skyddskläder. 

Patienter berättade om kirurger som var klädda i full mundering bara för att delge 

dem information inför operation. Några hade sett personal använda en typ av 

försiktighetsåtgärder vid arbete med andra patienter, men när de skulle utföra 

samma arbete på dem som var HIV-positiva utökade de sina försiktighetsåtgärder. 

Detta framkallade misstankar och vrede hos patienter som upplevde detta 

(Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Därutöver finns beskrivningar 

om sjuksköterskor som har vägrat att avlägsna en kateter och patienten har blivit 

tillsagd att göra det själv (Karamouzian et al., 2015). Vissa patienter upplevde att 
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de i mindre utsträckning än andra patienter fick välja tid vid bokning av besök 

(Hibbert et al., 2018). I en annan studie berättade många patienter att deras 

vårdgivare talat om för dem att de enbart kunde få en tid i slutet av dagen för att 

instrumenten skulle hinna rengöras ordentligt till nästkommande dag (Stutterheim 

et al., 2014). Tillämpandet av överdrivna och onödiga försiktighetsåtgärder för att 

undvika smittöverföring medförde en sämre vård för patienterna. Dessa negativa 

upplevelser bidrog till att vissa patienter fullständigt undvek att uppsöka vården 

(Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zhou, 2009).  

 

Otillräcklig vård 
Flera studier beskrev hur personer med HIV får utstå bristfällig vård. Vårdpersonal 

ignorerar deras behov, spenderar otillräckligt med tid på dem och vägrar ge dem 

läkemedel (Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007). Stutterheim et al. 

(2014) beskrev i en studie ett fall där det tog sju månader för läkaren att skriva ut 

medicin åt en patient. En kvinnlig patient beskrev i en studie hur hon blev 

ignorerad av personalen när hon var inlagd på sjukhus. Hon berättade att hon vid 

flera tillfällen hade ringt på larmklockan mer än en gång och att det för det mesta 

inte kom någon eller att det tog lång tid (Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter 

rapporterade att de kände sig isolerade och hjälplösa i sin sjukdom och att 

vårdgivarna saknade engagemang för deras hälsa. Samordningen av vården ansågs 

vara otillräcklig och många upplevde att de fick ta saken i egna händer. Vårdgivare 

redogjorde hellre för anledningar till varför de inte kunde vara till hjälp för 

patienten, snarare än att aktivt försöka tillgodose deras behov. Patienterna 

upplevde att detta återspeglade vårdgivarnas inställning till HIV och bidrog till att 

de fick en negativ bild av vården i sin helhet (Wessinger et al., 2017). De som valt 

att göra en paus mitt i behandlingen var mer benägna att rapportera negativa 

erfarenheter. De upplevde att läkare och/eller sjuksköterskor upphörde att lyssna 

och förklara saker för dem. En vanlig uppfattning var att vårdgivarna slutade bry 

sig om dem på grund av deras beslut (Magnus et al., 2013). Rintamäki et al. (2007) 

menar att stigmatisering i relation till HIV eller enbart dålig kvalitet på vården är 

något som inte längre går att skilja på. Personer med HIV har inte några höga 

förväntningar på att vården kommer att förbättras gentemot dem. De vet att de får 

en sämre vård, men upplever att det är värst inom tandvården. Studien av 
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Stutterheim et al. (2014) visar dock att särskilt tandläkare och tandhygienister har 

åstadkommit en markant förbättring gällande detta. De berömdes även för att vara 

kunniga beträffande komplikationer som kan uppstå. De var informativa och 

påtalade det nedsatta immunförsvar patienterna hade. Eventuella risker 

förtydligades för patienterna och de uppmanades att vara uppmärksamma på 

komplikationer som kan uppstå i munnen. 

 

Att slussas mellan vårdgivare tillhörande olika kliniker och avdelningar var ett 

vanligt förekommande problem (Anderson et al., 2008; Rintamäki et al., 2007; 

Stutterheim et al., 2014). Dock föredrog patienterna att bli skickade någon 

annanstans i stället för att bli avvisade helt och hållet. Många patienter upplevde 

att det var svårt att hitta vårdgivare som var villiga att ge dem vård (Rintamäki et 

al., 2007). Personer som var HIV-positiva rapporterade att de vid ett flertal 

tillfällen nekats vård på grund av att vårdpersonalen känt sig obekväm att vårda 

någon med den sjukdomen (Hibbert et al., 2018; Magnus et al., 2013). Flera 

studier beskrev yrkeskategorier däribland tandläkare, gynekologer, hudläkare och 

fysioterapeuter, som vägrat ge vård till patienter som är HIV-positiva 

(Karamouzian et al., 2015; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Orsaker till varför patienter slutade uppge att de var HIV-positiva var på grund av 

tidigare erfarenheter av att ha blivit nekade vård. Ytterligare en anledning var för 

att de ville få bra vård och inte riskera att behöva möta otrevlig vårdpersonal 

(Karamouzian et al., 2015).  

 

Konfidentialitet  
Stutterheim et al. (2014) beskrev hur personer med HIV skämdes över sin sjukdom 

och därför valde vilka de berättade det för. Patienter beskrev att det vid ett flertal 

tillfällen hänt att deras journal legat framme så att andra patienter eller annan 

personal kunnat se att de är HIV-positiva. En annan patient beskrev situationer där 

bristande konfidentialitet förekom. Vårdgivaren hade vid dessa tillfällen pratat 

med patienten om sjukdomen inför familj, vänner, bekanta eller andra patienter 

som kanske inte var medvetna om dennes HIV-status. I studien av Anderson et al. 

(2008) beskrev en patient hur han hörde sin läkare prata högt om hans sjukdom på 

en annan avdelning.  
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Apotek som försöker agera diskret genom att packa läkemedlen innan kunden kom 

för att hämta ut dem, beskrevs som generande. Patienterna oroade sig för att andra 

skulle tro att de dolde något. De som fick sina läkemedel packade inför andra 

kunder upplevde detta som negativt. Särskilt när personalen dessutom informerade 

om läkemedlen. Majoriteten berömde ändå apotekspersonal för att vara 

hänsynsfulla och duktiga på att informera sina kunder. De var dessutom angelägna 

om att kontrollera potentiella läkemedelsinteraktioner (Stutterheim et al., 2014).  

 

Förtroende för vårdgivare  
De patienter som hade haft HIV i mer än tio år och besökt samma klinik under alla 

år upplevde att de hade byggt upp en tillitsfull relation både till kliniken och hälso- 

och sjukvårdspersonalen som arbetade där. Flera av dessa patienter såg kliniken 

som sin räddning och det var dit de vände sig när de var i behov av stöd och 

acceptans (Fuller, Koester, Guinness & Steward, 2017; Zhou, 2009). De menade 

att deras vårdgivare tillhörde den grupp människor som betydde mest i deras liv. 

De upplevde att deras vårdgivare varit avgörande för hur sjukdomen påverkat 

deras livskvalitet och välbefinnande. Den sociala diskriminering patienterna 

upplevde i samhället bidrog till att de anförtrodde sig desto mer till sina vårdgivare 

som de visste att de kunde lita på (Zhou, 2009). De påstod även att förtroende var 

nyckeln till god hälsa. Förtroende baserades på respekt för integritet och 

konfidentialitet. Vårdgivare som uttryckligen försäkrade patienten om att bibehålla 

konfidentialiteten var särskilt uppskattade. Patienterna upplevde att när det fanns 

ett förtroende för vårdgivaren blev det lättare att dela med sig av sina tankar och 

problem, samt sexualitet. Öppenhet bidrog i sin tur till ytterligare förtroende, men 

också ökat stöd. Denna process resulterade slutligen i ett tillförlitligt förhållande 

där patienterna fann en känsla av kontroll och makt över sin sjukdom (Fuller et al., 

2017; Mulder et al., 2016; Stutterheim et al., 2014). Då många saknade strategier 

för att kunna hantera den psykologiska stress som sjukdomen innebar var denna 

förtroendeprocess avgörande (Christopoulos et al., 2013b). Även om de hade olika 

läkare vid varje besök så hade de förtroende för klinikernas förmåga till att möta 

deras hälsoproblem. Nära relationer med sin klinik och/eller vårdgivare 

motiverade dem till att fortsätta sin behandling och vara lojal mot kliniken (Fuller 
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et al., 2017; Wessinger et al., 2017). Generellt betraktade de hälso- och 

sjukvårdspersonal som godhjärtade, omtänksamma, kunniga och som duktiga 

kommunikatörer. Det emotionella stöd de erbjöds kompenserade för de få tillfällen 

som hade resulterat i negativa erfarenheter (Wessinger et al., 2017).  

 

Delaktighet  
För de patienter som hade levt med HIV innan antiretrovirala läkemedel blev 

tillgängliga var delaktighet i vårdrelationen extra betydelsefull. De menade att den 

motgång och framgång de genomgått tillsammans med sin klinik hade stärkt 

vårdrelationen ytterligare. Delaktighet i beslutsfattande diskuterades också (Fuller 

et al., 2017). Patienterna beskrev sig själva som en partner i skapandet och 

upprätthållandet av välbefinnande. I interaktioner med vårdgivare kände de sig 

värdefulla och respekterade. Patienterna upplevde att vårdgivarna avsatte tid för 

dem, var lyhörda och tog dem på allvar (Stutterheim et al., 2014). Patienterna 

beskrev situationer där de blev erbjudna behandling de inte alla gånger ville ha, 

men att de överlät ansvaret till deras läkare då de litade på dennes kompetens och 

därför visste vad som var det bästa alternativet. De ansåg med andra ord att läkaren 

var bättre utrustad för att ta beslut. Trots detta ansåg patienterna att läkaren 

möjliggjorde för delaktighet och att de som patient ofta hade sista ordet (Fuller et 

al., 2017). Avsatt tid för att diskutera beslut värderades högt bland patienterna. 

Möjlighet till att få ställa frågor och få noggrann förklaring ansågs nödvändigt. Om 

vårdgivaren sökte överenskommelse gällande beslut, utan att vara överdrivet 

övertygande i sina åsikter betraktades detta som positivt. Vårdgivaren bör 

involvera patienten i beslut genom att förklara och motivera. En önskan om att helt 

få ansvara över den medicinska behandlingen förekom inte bland patienterna. 

Dock önskade de ha kontroll genom att tilldelas grundlig information om 

behandlingsalternativ och förväntade resultat av respektive behandling. Förmånen 

av att få dela ansvaret var ömsesidigt förknippat med förtroende för vårdgivarens 

kompetens. Förenat beslutsfattande skapade engagemang i förhållandet mellan 

patient och vårdgivare (Mulder et al., 2016).  
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Majoriteten av personerna med HIV och/eller AIDS upplevde fördomar från hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Anklagelser som grundade sig på personalens fördomar 

framkallade känslor som skuld och skam hos vissa patienter. Diskriminering 

observerades i större utsträckning bland de personer som hade smittats via 

homosexualitet eller sexuella tjänster jämfört med de som hade smittats via 

förorenade blodprodukter. Det framkom att de blev orättvist behandlade och 

respektlöst bemötta av vårdgivare. De beskrev sig själva som mål för förakt och 

förlöjligande. Både verbala och icke verbala förolämpningar tillämpades bland 

personalen. Avståndstagande, samt överdrivna och onödiga försiktighetsåtgärder i 

syfte att undvika smittöverföring var faktorer som bidrog till nedsatt livskvalitet 

och sämre vård för patienterna. De upplevde att det var svårt att hitta vårdgivare 

som var villiga att ge dem vård. Att slussas mellan vårdgivare tillhörande olika 

kliniker och avdelningar var ett vanligt förekommande problem. Patienterna 

beskrev hur de vid flera tillfällen hade nekats vård på grund av att vårdpersonalen 

känt sig obekväm med att vårda någon med sjukdomen. Erfarenheter av att tidigare 

blivit nekad vård var en av orsakerna till varför patienterna undvek att uppge att de 

var HIV-positiva. En annan orsak var för att de ville få bra vård och inte behöva 

handskas med otrevlig vårdpersonal. Att inte behöva utstå särbehandling på grund 

av sin sjukdom uppskattades av patienterna. De uttryckte även ett stort behov av 

socialt och psykologiskt stöd, särskilt i samband med diagnos, men också under 

hela sjukdomsförloppet. Positiv inställning, sympati, medlidande och ärlighet utan 

att vara dömande var positiva egenskaper som var utmärkande för en god vårdare 

och påverkade erfarenheterna av vården. Verbala och icke-verbala signaler som 

ingav omtanke var avgörande för vårdmötet och uppmuntrade patienterna att 

fortsättningsvis söka vård. Förtroende var nödvändigt för att skapa ett tillförlitligt 

förhållande och konstaterades vara avgörande för att uppnå god hälsa. För 

patienterna bidrog det således till en känsla av kontroll och makt över sin sjukdom.   
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Resultatdiskussion 
Flertalet av patienterna uttryckte ett stort behov av stöd och rådgivning från hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Information om sjukdomen i sig samt fortsatt vård var 

enligt patienterna bristfällig (Christopoulos et al., 2013b; Stutterheim et al., 2014; 

Zhou, 2009). De som tilldelades stöd och rådgivning upplevde mindre psykisk 

påfrestning och kunde därför hantera sjukdomen bättre (Zhou, 2009). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att etablera en ömsesidig och meningsfull 

vårdrelation för att tillgodose patientens unika behov (Travelbee, 1971). Patienter 

som är i behov av omvårdnad kan behöva extra guidning, stöd eller hjälp och detta 

ska ske genom ett gott bemötande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Vissa 

sjuksköterskor uppfattades som hjälpsamma och stödjande. Framförallt de 

sjuksköterskor som var specialiserade inom HIV. Patienterna upplevde att de 

kunde vända sig till dem oavsett vad problemet gällde (Stutterheim et al., 2014). 

Vänlighet och empati från vårdgivarna var något som uppskattades av patienterna 

(Christopoulos et al., 2013b) Vårdgivare kan lindra lidande genom att se 

människan som en person istället för sjukdom, visa sårbarhet samt empati, 

lyhördhet, mod och praktisk visdom (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). 

Författarna inser betydelsen av att vidareutbilda sig för att få mer kunskap, 

förståelse samt uppdatera sig med nytillkommen forskning. Det är av stor 

betydelse för att ge god vård till denna patientgrupp. Att ge personcentrerad vård 

kan öka patientens välbefinnande, bidra till delaktighet samt leda till ökad 

interaktion mellan patient och personal.  

  

Resultatet visar en viss skillnad avseende vad som var viktigt i vårdsituationer 

mellan manliga respektive kvinnliga patienter. Majoriteten av de män som hade 

sökt vård specifikt för deras HIV upplevde att de hade bemötts med respekt från 

vårdpersonalen samt att de var nöjda med sina vårderfarenheter överlag (Fleming 

et al., 2016). Kvinnorna rapporterade att de tyckte att den fysiska miljön och en 

välkomnande atmosfär var viktig (Okoror et al., 2014). God omvårdnad inkluderar 

den miljö som patienten vistas i. Alla ansvarar för att skapa en personcentrerad 

miljö som värnar om välbefinnande, integritet och som ger stöd för bästa möjliga 

hälsa (Wijk, 2010). Gemensamt för både män och kvinnor var att en god vårdare 

skulle ha en positiv inställning, sympati, engagemang samt medlidande för 
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patienten (Okoror et al., 2014; Stutterheim et al., 2014; Wagner et al., 2016). Även 

om dessa studier visar att upplevelser skiljer sig mellan män och kvinnor anser 

författarna att det viktigt att komma ihåg att varje människa är en enskild unik 

individ. Kön och identitet bör därför inte tas för givet.  

 

Utifrån litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienterna upplever att 

de får vara en partner i skapandet och upprätthållandet av deras välbefinnande. I 

interaktioner med vårdgivare kände de sig värdefulla och respekterade 

(Stutterheim et al., 2014). Patienterna i studien berättade att de i vissa situationer 

överlät ansvaret över viktiga beslut till läkaren, då de litade på dennes kompetens, 

men att de som patient ändå hade sista ordet (Fuller et al., 2017). Partnerskapet 

handlar om respekt för varandras kunskap. Trots att den professionella kunskapen 

innebär ett kunskapsövertag ska det balanseras med patientens rätt till autonomi, 

integritet och värdighet. Patientens kunskap om sig själv, sina hälsoproblem eller 

hur det är att leva med sjukdomen är minst lika viktig som vårdpersonalens 

kunskap om sjukdomen i sig, diagnostik, vård, behandling och rehabilitering 

(Vårdförbundet, 2015). Mulder et al. (2016) beskriver att patienterna uppskattade 

när de fick vara delaktiga i sin egen vård. Detta skapade förtroende och 

engagemang i förhållandet mellan patient och vårdgivare. En annan studie visade 

att patienterna upplevde att läkaren möjliggjorde till delaktighet (Fuller et al., 

2017). Vårdpersonalens uppgift är att skapa förutsättningar för patientdelaktighet 

genom att identifiera den enskilda individens resurser och motivera samt 

uppmuntra denne till att utveckla den kunskap och det självförtroende som krävs 

för att kunna ta egna beslut gällande hälsa och vård. Individens perspektiv och 

upplevelse av sjukdom och hälsa ska stå i centrum för vården och patienten ska i 

den mån det är möjligt inkluderas i alla beslut gällande vård och behandling. 

Patientens egen berättelse ska alltid vara utgångspunkten i alla vårdsituationer och 

utifrån den skapas en gemensam vårdplan med mål och strategier för 

genomförande och uppföljning (Hörnsten & Udo, 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b; Vårdförbundet, 2015). 
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Studier har visat att patienter upplevde att förtroende var nyckeln till god hälsa. 

Förtroende baserades på respekt för integritet och konfidentialitet. När patienterna 

kände förtroende för vårdgivaren kunde ett uppriktigt och tillförlitligt förhållande 

skapas, där patienterna fann en känsla av kontroll och makt över sin sjukdom. 

Vårdgivare som dessutom uttryckligen försäkrade patienten om att bibehålla 

konfidentialiteten var särskilt uppskattade (Fuller et al., 2017; Mulder et al., 2016; 

Stutterheim et al., 2014). Hälso-och sjukvårdspersonal har brutit mot 

tystnadsplikten flertalet gånger då de låtit journaler ligga framme samt när de 

samtalat med patienten om dennes sjukdom inför andra personer (Anderson et al., 

2008; Stutterheim et al., 2014). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400, 1 §) är det förbjudet att lämna ut allmänna handlingar skriftligt, muntligt 

eller på något annat sätt. International Council of Nurses (2014) etiska kod 

understryker att sjuksköterskan ska verka för jämlik vård och social rättvisa för 

patienten samt vara respektfull och lyhörd.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att de flesta patienter fått uppleva 

diskriminering och stigmatisering på ett eller annat vis (Karamouzian et al., 2015; 

Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Wagner et al., 2016; Zhou, 2009; 

Zukoski & Thorburn, 2009). Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1 §) ska 

all diskriminering motverkas genom att främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, kön, religion, 

funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Alla personer ska alltså ha rätt 

till samma vård och behandling. Studier har visat att personer som lever med HIV 

upplever diskriminering som ett bekymmer som påverkar deras livskvalitet 

negativt (Wagner et al., 2016). Den kanske mest förödande formen av 

diskriminering som patienter rapporterade var när hälso- och sjukvårdspersonal 

missbrukade sin maktposition (Rintamäki et al., 2007). Maktförhållandet i 

omvårdnadsrelationen bör balanseras så att patient och närstående blir partners i 

omvårdnaden, känner trygghet och upplever respekt. Partnerskapet bygger på ett 

ömsesidigt förtroende och en medvetenhet om att relationen mellan patient och 

vårdpersonal är asymmetrisk (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b; 

Vårdförbundet, 2015). Då patienten är i beroendeställning till vårdaren är det 

viktigt att vårdaren använder sin makt att utveckla relationen mot tillit och 
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förtröstan istället för en känsla av utsatthet och övergivenhet (Santamäki Fischer, 

2010). Patienter upplevde även att personalen av nyfikenhet ställde frågor om hur 

de blivit smittade, något som de uppfattade som irrelevant i omvårdnadsmötet 

(Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). I 

situationer där vårdgivare bevittnar hur en kollegas agerande påverkar patienten 

negativt bör det moraliska modet tillämpas. Detta innebär att någon annans lidande 

framkallar en känsla av förpliktelse att handla. Motsatsen till att visa moraliskt 

mod kan inom omvårdnad betyda att nonchalera patientens behov, behandla 

patienten på ett förminskande sätt eller att inte agera när en kollega agerar oetiskt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).  

 

Flertalet studier beskriver hur hälso-och sjukvårdspersonal ändrade attityd mot 

patienter när de berättade att de var HIV-positiva. Patienter beskrev att de 

upplevde att personalen undvek närkontakt och ögonkontakt, visade nervositet och 

irritation, utdelade nedvärderande blickar samt utövade verbal förolämpning 

(Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zhou, 2009). Författarna anser 

att hälso-och sjukvårdspersonal bör vara professionell i sin arbetsroll och inte låta 

egna åsikter och värderingar påverka mötet. Enligt Rintamäki et al. (2007) har 

avståndstagande att göra med rädsla och kunskapsbrist om hur HIV överförs och 

därav en motvilja till att vårda någon med denna typ av sjukdom. Travelbee (1971) 

förklarar att sjuksköterskan ett ansvar att tillgodose patientens unika behov och 

etablera en ömsesidig samt meningsfull vårdrelation. Öhrn (2009) menar att brister 

i bemötande och information från personalen kan leda till att patienten känner sig 

kränkt. I resultatet framkom det att personal använt överdrivet med skyddskläder i 

omvårdnadsarbetet på grund av rädsla för att bli smittad (Anderson et al., 2008; 

Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski 

& Thorburn, 2009). Tillämpandet av överdrivna och onödiga försiktighetsåtgärder 

för att undvika smittöverföring medförde en sämre vård för patienterna. Dessa 

negativa upplevelser bidrog till att vissa patienter fullständigt undvek att uppsöka 

vården (Karamouzian et al., 2015; Rintamäki et al., 2007; Zhou, 2009). Enligt 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168, 4 §) ska smittskyddsåtgärder bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. De åtgärder som vidtas ska utföras med 

respekt för den enskildes integritet och för alla människors lika värde.  
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I Sverige är det enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, 3 §) plikt på att anmäla 

allmänfarliga sjukdomar. Flera studier beskriver hur patienter blir nekad vård på 

grund av att de har HIV och/eller AIDS (Hibbert et al., 2018; Karamouzian et al., 

2015; Magnus et al., 2013; Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; 

Zukoski & Thorburn, 2009). Att slussas mellan vårdgivare tillhörande olika 

kliniker och avdelningar var också ett vanligt förekommande problem och många 

patienter upplevde att det var svårt att hitta vårdgivare som var villiga att ge dem 

vård (Anderson et al., 2008; Rintamäki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Detta 

resulterades i att vissa patienter slutade uppge att de var HIV-positiva 

(Karamouzian et al., 2015).  

          

Metoddiskussion 
I denna litteraturöversikt har författarna valt 15 artiklar som redovisats i resultatet. 

I sökningen med valda sökord kom ofta samma artiklar upp flera gånger, dessa 

artiklar valdes ut då det tolkades som en styrka. Majoriteten av artiklarna är 

hämtade från Cinahl och några enstaka är från PubMed, vilket kan ses som en 

svaghet i studien. Via sekundärsökning fann författarna ytterligare två artiklar som 

gick utanför ramen för sökningen. Detta kan tyda på fel eller att för få sökord har 

använts. I det första urvalet lästes enbart artiklarnas titel, vilket kan ha lett till att 

relevanta artiklar valts bort enbart på grund av att titeln inte tydligt beskrev syftet 

med studien. Studierna som återfinns i resultatet är genomförda i Dominikanska 

republiken, Iran, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika och 

USA. Ingen begränsning till specifika länder gjordes då författarna ville ha en 

global spridning för att se om någon skillnad kunde identifieras. Författarna 

reflekterade om att resultaten skulle kunna skilja sig åt beroende på kulturella, 

socioekonomiska, tidigare erfarenheter samt kunskap hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Detta kan vara något att ha i åtanke till framtida studier.  

 

Av de 15 artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt var elva kvalitativa, 

två var kvantitativa och två var en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Att använda många kvalitativa studier anses höja kvaliteten på 

litteraturstudien då det kan resultera i flera olika perspektiv. Detta då det är lättare 
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att beskriva fenomen, erfarenheter eller upplevelser istället för att presentera dessa 

i statistik (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Författarna benämner personer med HIV och/eller AIDS även som patienter för att 

människan blir patient när denne får professionell vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Hälso- och sjukvårdspersonal benämns som 

personal, vårdpersonal samt vårdgivare för att undvika upprepningar i texten.  

En styrka i denna litteraturöversikt var att hälso- och sjukvårdspersonal som 

läkare, sjuksköterska, undersköterska, tandläkare, apotekare samt övrig personal 

som patienten kan komma i kontakt med inkluderades, då författarna ansåg att alla 

har ett ansvar att bemöta patienter med respekt.  

 

Ytterligare en styrka är att litteraturöversikten är skriven av två författare med 

olika styrkor och svagheter där ständiga diskussioner och reflektioner pågått. 

Risker att misstolka minimeras när en diskussion av innehållet sker kontinuerligt. I 

denna litteraturöversikt har studier från de senaste tio åren inkluderats, med 

undantag för en äldre artikel från 2007, då den ansågs svara på studiens syfte och 

tillförde resultat som var angeläget. Forskningen går hela tiden framåt och enligt 

Forsberg & Wengström (2016) bör studier som publicerats de senaste tre till fem 

åren ingå i en litteraturöversikt. I efterhand har författarna reflekterat över att 

sökning i fler databaser och ett snävare tidsintervall hade kunnat tillämpats, då 

utbudet av vetenskapliga artiklar inom ämnet var stort. Detta hade i sin tur kunnat 

bidra med ytterligare studier med nyare forskning.  

 

Etikdiskussion 
Författarna har noga granskat artiklarna utifrån bästa förmåga utan inblandning av 

egna åsikter och värderingar. Artiklar som är med i litteraturöversiktens resultat 

ska enligt Helsingforsdeklarationen (2013) vara godkända av en etisk kommitté 

eller innehålla noggranna etiska överväganden. Det var 13 av 15 artiklar som hade 

granskats av en etisk kommitté, vilket därav bekräftar att forskningen har utförts 

etiskt korrekt. Övriga två artiklar innehöll noggranna etiska överväganden som 

exempelvis att studiedeltagarna var avidentifierade och att deltagandet var 

frivilligt, vilket motsvarar kraven för de etiska principerna. Författarna till denna 
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litteraturöversikt har av den anledningen valt att inkludera de två artiklarna för att 

etiska överväganden finns beskrivna i texten. Litteraturen som har använts 

refereras tydligt både i löpande text och i referenslista, vilket gör att de som läser 

denna litteraturöversikt kan undersöka de källor som använts. Då författarnas 

modersmål inte är engelska har de använt ett engelskt-svenskt lexikon när ord har 

varit svåra att förstå. Detta för att översättningen skulle bli korrekt, men också för 

att minimera risken för missförstånd och feltolkning.   

 

Klinisk betydelse 
Litteraturöversikten visar att det finns ett behov av bredare kunskap för att minska 

hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla och öka motivationen vid vård av patienter 

med en smittsam sjukdom. Översikten innehåller värdefull information om hur 

personer med HIV och/eller AIDS påverkas av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande och skulle kunna fungera som en god vägledning för framtida vård. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att personer med HIV och/eller AIDS är i 

behov av stöd genom hela sjukdomen. Resultatet ger även en inblick i specifika 

saker hälso- och sjukvårdspersonal kan göra och tänka på för att tillgodose 

patienternas behov och lindra lidande. Att dessa behov tillgodoses är viktigt för att 

livskvaliteten ska kunna bibehållas. Översikten bidrar med kunskap som kan vara 

viktig och användbar för vårdpersonal i mötet med patienter med HIV och/eller 

AIDS för att kunna uppnå en god kvalitet och ge vård på lika villkor.  

 

Slutsats  
Resultatet i litteraturöversikten visar att personer med HIV och/eller AIDS 

upplever att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande påverkar dem både 

på kort och lång sikt. Få studier belyser patienternas positiva upplevelser. De 

negativa upplevelserna är betydligt fler och denna patientgrupp får ofta utstå 

fördomar, stigmatisering och diskriminering än idag trots att det har skett 

förbättringar. Det framkommer att sjuksköterskor som har en högre 

kunskapsnivå om HIV åstadkommer bättre vård mot personer med HIV 

och/eller AIDS. Författarna anser att det krävs utökad utbildning bland hälso- 

och sjukvårdspersonal för att de ska kunna utvecklas och erbjuda en trygg och 

likvärdig vård för denna patientgrupp. Förhoppningsvis kan denna 

litteraturöversikt bidra till en ökad förståelse och kunskap hos hälso- och 
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sjukvårdspersonal. Detta kan i sin tur bidra till att förändra de förutfattade 

meningar som finns, vilket är av stor vikt för att denna patientgrupp ska få ett 

värdigt bemötande och en god omvårdnad.  

     

Förslag till vidare forskning 
De flesta studier som beskriver HIV-positiva personers upplevelser av vården är 

oftast negativ. Det skulle därför vara intressant att forska vidare på positiva 

upplevelser. Det finns en del positiva upplevelser beskrivet men inte tillräckligt. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen skulle behöva veta vad patienterna anser är 

positivt för att på så vis kunna bidra till att de negativa upplevelserna blir färre. 

Om forskning påvisade både positiva och negativa upplevelser skulle dessa kunna 

jämföras och upplevelserna skulle bli lättare att urskilja. Författarna skulle även 

uppskatta mer forskning om ämnet inom Norden, då dessa var få. Det hade varit 

intressant med fler artiklar som belyser yngre personers erfarenheter och 

upplevelser för att se om det finns några åldersmässiga skillnader. Det finns 

mycket forskning kring detta ämne, men författarna anser att det behövs mer och 

djupare forskning för att komma vidare i utvecklingen. Denna patientgrupp har 

under många år fått utstå fördomar, diskriminering och stigmatisering och frågan 

är om ökad kunskap kommer att bidra till att denna problematik upphör.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa 
och utvalda artiklar. 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, n=15 

CINAHL Hiv AND  
patient* AND  
Experienc* AND  
Treatment AND 
Health care 

29342 
10718 
1539 
662 
235 

0 
5 
5 
2 
40 

0 
0 
1 
1 
7 

0 
0 
1 
1 
1 

CINAHL 
 

Aids AND 
Patient* AND 
Experienc* AND 
Health care  

2688 
863 
129 
52 

 

0 
0 
0 
39 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
2 

CINAHL 
 

Hiv infected patients AND 
Experienc* AND 
Health care AND 
nurs* 

5134 
813 
323 
54 

0 
0 
0 
10 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
1 
  

CINAHL 
 

Hiv infected patients AND 
Perception AND 
Health care 

5134 
204 
83 

0 
0 
15 

0 
0 
6 

0 
0 
3 

CINAHL Hiv infected AND 
experienc* AND 
health care 
 
 

7906 
1112 
400 
 

0 
0 
59 

0 
0 
6 

0 
0 
2 

PubMed HIV patient* AND 
experienc* AND 
Health care 
 
 

5140 
439 
128 

0 
0 
25 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

PubMed HIV patient* AND 
Perception AND 
Health care 
 
 

5140 
79 
34 

0 
4 
5 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

CINAHL Experienc* AND 
HIV patient* AND 
health care AND 
nurs* 
 

 

133049 
1541 
606 
120 
 

0 
0 
0 
30 

0 
0 
0 
10 

0 
0 
0 
2 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa artiklar. 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: 60 % - 69 % låg     70 %- 79 % medel     80 %- 100 % hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa artiklar. 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15.  Anges var studien genomfördes?   
16.  Anges när studien genomfördes?   
17.  Anges vald datainsamlingsmetod?   
18.  Är data systematiskt insamlade?   
19.  Presenteras hur data analyserats?   
20.  Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21.  Besvaras studiens syfte?   
22.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23.  Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: 60 % - 69 % låg     70 %- 79 % medel     80 %- 100 % hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008).
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Bilaga 4. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet. 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Anderson, M., 
Elam, G., Gerver, 
S., Solarin, I., 
Fenton, K., & 
Easterbrook, P. 
 
2008 
  
Storbritannien 

HIV/AIDS-
related stigma 
and 
discrimination: 
Accounts of HIV-
positive 
Caribbean people 
in the United 
Kingdom 

Att granska HIV-positiva 
personers nuvarande och 
framtida situation från 
Karibien i södra London.  
 

Kvalitativ. 
  
Semistrukturerade intervjuer. 
Frågeformulär och 
djupgående intervjuer. 

Totalt antal deltagare n=25 Studien visar skillnader i hur 
HIV-positiva upplever 
bemötande beroende på 
exempelvis kön, religion, 
sexualitet mm. Det 
framkommer att det är 
vanligt att tro att personen är 
homosexuell om denne är 
HIV-positiv. 
 

Hög,  
80 %  

Christopoulos, K., 
Massey, A., Lopez, 
A., Geng, E., 
Johnson, M., 
Pilcher, C., ... 
Dawson-Rose, C. 
 
2013 
 
USA 

“Taking a half 
day at a time:” 
Patient 
perspectives and 
the HIV 
engagement in 
care continuum. 

Att förstå vilka hinder som 
finns för en patient som 
nyligen diagnostiserats med 
HIV att engagera sig i 
vården. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 
Grounded theory. 
Intervjuerna hölls både på 
engelska och spanska. 
Intervjuerna spelades in och 
sedan fick deltagarna fylla i 
ett kortare frågeformulär. 

Totalt 34 deltagare, varav 
män n=26, kvinnor n=6 
och transperson n=2. 

Patienternas problem 
förändrades över tid, vilket 
tyder på att sjukvården bör 
stödja patienten till 
delaktighet samt fokusera på 
att främja förändringarna till 
positiva förändringar. 

Hög,  
80 %  
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Fleming, P., 
Barrington, C., 
Perez, M., 
Donastorg, Y., & 
Kerrigan, D. 
 
2016 
 
Dominikanska 
republiken 

HIV testing, care 
and treatment 
experiences 
among the steady 
male partners of 
female sex 
workers living 
with HIV in the 
dominican 
republic. 
 

Att undersöka män som 
lever med HIV-positiva 
kvinnliga sexarbetare samt 
hur de upplever det att testa 
sig för HIV i hälso-och 
sjukvården samt 
behandlingsupplevelser. 

Mixad studie; kvantitativ och 
kvalitativ. 
 
Intervjuer transkriberades och 
spelades in. En envägsanalys 
för att beskriva befolkningen. 
Först användes kvalitativ 
analys och därefter 
kvantitativ analys.  
 

Män n=64 Resultatet visade att drygt 
hälften av deltagarna levde 
med HIV och drygt hälften 
meddelade detta till sina 
partners. De som inte hade 
någon diagnos sedan tidigare 
var dåliga på att testa sig för 
HIV. De flesta män som 
levde med HIV var delaktig i 
HIV-vården och 
tillfredsställde med 
kvaliteten, men noterade att 
väntetider var ett hinder i 
vården.   

Hög,  
80 %  

Fuller, S., Koester, 
K., Guinness, R., 
& Steward, W. 
 
2017 
 
USA 

Patients’ 
perceptions and 
experiences of 
shared decision-
making in 
primary HIV care 
clinics.  

Att undersöka vilka faktorer 
och situationer som 
förebygger eller förhindrar 
delaktighet i primärvården. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
med frågeformulär. 
 

Totalt 53 patienter i 
primärvården. Kvinnor 
n=35 män n=13 och 
transperson n=5. 
 

Uppfattningar om personlig 
makt, kunskap om sin 
sjukdom, och tillit till 
vårdgivare var faktorer som 
skulle kunna verka både för 
och emot delaktighet. 
Deltagarna beskrev några 
erfarenheter av delaktighet, 
särskilt de som inte hade fler 
kroniska sjukdomar.  

Hög,  
92 %  
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Titel  Syfte  Design   
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Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hibbert, M., 
Wolton, A., 
Crenna-Jennings, 
W., Benton, L., 
Kirwan, P., Lut, I., 
... Delpech, V. 
 
2018 
 
Storbritannien 

Experiences of 
stigma and 
discrimination in 
social and 
healthcare 
settings among 
trans people 
living with HIV 
in the UK.  
 

Att undersöka erfarenheter 
av stigma och 
diskriminering hos 
människor som lever med 
HIV i Storbritannien i en 
rad olika sociala- och 
hälsovårds inrättningar.  
 

Kvantitativ. 
 
Deltagarna rekryterades från 
120 olika 
samhällsorganisationer och 
46 kliniker i Storbritannien. 
Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär.  
 

Totalt 1576 personer varav 
män n=1182,  
kvinnor n= 359 och 
transperson n=31.   
 

Transpersoner som lever med 
hiv i Storbritannien upplever 
höga nivåer av stigma och 
diskriminering, inklusive 
inom vårdinrättningar, vilket 
sannolikt kommer att 
påverka dess hälsa. 

Hög,  
80 %  

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.  
 

Undersöka HIV-relaterad 
stigma bland personer som 
lever med HIV i Iran. 
 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade och 
djupgående intervjuer. 

Totalt 25 deltagare, varav 
män n=19 och kvinnor 
n=6.  
 

Två huvudfynd hittades: 
Intern stigma som omfattar 
skam, isolering och känsla av 
eländighet. Extern stigma 
omfattar stigma upplevd 
inom familjen, samhället och 
i vården. 
 
 
 

Hög,  
84 %  
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Magnus, M., 
Herwehe, J., 
Murtaza-Rossini, 
M., Reine, P., 
Cuffie, D., Gruber, 
D., & Kaiser, M. 
 
2013 
 
USA 

Linking and 
retaining HIV 
patients in care: 
the importance of 
provider attitudes 
and behaviors 
 

Var att utvärdera patientens 
uppfattning om hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
attityd mot HIV-positiva 
personer inom ett statligt 
sjukhus i Louisiana.  
 

Kvantitativ. 
 
Intervjuer. 

Totalt 479 deltagare, varav 
män n= 53.4% 

Patienterna upplevde att de 
som avbrutit en behandling 
fick ett sämre bemötande 
från hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 
 

Hög,  
80 %  

Mulder, B., van 
Lelyveld, M., 
Vervoort, S., 
Lokhorst, A M., 
van Woerkum, C., 
Prins, J., & de 
Bruin, M. 
 
2016 
 
Nederländerna 
 

Communication 
between HIV 
patients and their 
providers: a 
qualitative 
preference match 
analysis. 
 

Att utforska 
kommunikationen mellan 
patienter med HIV och 
hälso-och 
sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade Intervjuer. 

Patienter n=28.  
Hälso-och 
sjukvårdspersonal n=11. 
 

Resultatet visar på hur viktig 
kommunikationen är mellan 
patient och 
sjukvårdspersonal. 
Patienterna kommunicerade 
strategiskt för att öka sin 
känsla av kontroll över 
sjukdomen. En känsla av 
kontroll ökade 
informationsutbytet, tillit till 
sjukvårdspersonalen samt 
delaktighet i 
behandlingsbesluten.  
 

Hög,  
84 %  

 
 



 

 43 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Okoror, T., Belue, 
R., Zungu, N., 
Adam, A., & 
Airhihenbuwa, C.  
 
2014 
 
Sydafrika 
 

HIV positive 
Women’s 
perceptions of 
stigma in health 
care settings in 
Western Cape, 
south africa. 
 

Undersöka det kulturella 
sammanhanget av HIV-
positiva kvinnors 
uppfattningar av stigma i 
vårdinrättningar i 
Sydafrika. 
 

Kvalitativ. 
 
Deduktiva/induktiva 
tillvägagångssätt. PEN-3-
modellen användes som en 
guide. Fokusgrupper med 
djupgående intervjuer. 

Kvinnor n=51 Hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
attityder mot personer som 
lever med HIV påverkar om 
de vill uppsöka vård eller 
inte. Deltagarna upplevde 
både positivt och negativt 
bemötande. 

Hög,  
96 %  

Rintamäki, L., 
Scott, A., 
Kosenko, K., & 
Jensen, R. 
 
2007 
 
USA 

Male patient 
perceptions of 
HIV stigma in 
health care 
contexts.  

Att undersöka manliga 
HIV-patienters upplevelse 
av stigmatisering i vården. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 
Grounded theory. 

Män n=50 Deltagarna beskriver ett antal 
olika stigmatiserande 
händelser från hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 
Personalen ignorerade 
patientbehov, tillhandahöll 
otillräcklig vård, nekade 
vård, brist på närhet och 
ögonkontakt. 
 

Hög,  
80 %  
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Stutterheim, S., 
Sicking, L., 
Brands, R., Baas, 
I., Roberts, H., van 
Brakel, W., … 
Bos, A. 
 
2014 
 
Nederländerna 
 

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

Att undersöka hur patienter 
med HIV och hälso-och 
sjukvårdspersonalen 
integrerar med varandra. 

Mixad metod. 
 
Enkätundersökning och 
semistrukturerade intervjuer. 

Män n=262 i den 
kvantitativa delen.  
Män n= 17 och  
kvinnor n= 5 i den 
kvalitativa delen. 

Deltagarna har både negativa 
och positiva upplevelser i 
mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 

Hög,  
84 %  

Wagner, A., 
McShane, K., Hart, 
T., & Margolese, 
S. 
 
2016 
 
Canada 

A focus group 
qualitative study 
of HIV stigma in 
the Canadian 
healthcare 
system. 

Den aktuella studien 
undersöker vårdgivares 
attityder och föreställningar 
mot människor som lever 
med hiv genom användning 
av fokusgrupper. 
Grupprekryteringen hade 
två syften: 1) Relativ 
homogenitet vad gäller en 
gemensam egenskap och 2) 
heterogenitet inom den 
gruppen av gemensam 
erfarenhet. 

Kvalitativ. 
 
Intervju. 

26 individer intervjuades; 
män och kvinnor med hiv, 
sjuksköterskestudenter 
samt vårdpersonal. 

Stigma kan indelas i två 
huvuddelar; hiv- specifika 
upplevelser samt olika nivåer 
av stigma. Diskriminering 
och fördomar relaterat till hiv 
och sexuell läggning 
upplevdes som gammalt och 
ingrott av vårdpersonal och 
studenter, som båda var 
villiga att lära sig mer om 
hiv. Ju bättre kunskap, desto 
bättre vård. Ung 
vårdpersonal visade generellt 
sett mindre stigma mot 
personer med hiv. 

Hög,  
84 %  
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Wessinger, M., 
Hennink, M., 
Kaiser, B., 
Mangal, J., 
Gokhale, R., 
Ruchin, L., ... 
Marconi, V. 
 
2017 
 
USA 

Retention in hiv 
care depends on 
patients´ 
perceptions of the 
clinic experience. 

Denna studie syftade till att 
analysera kvalitativa 
intervjudata från veteraner 
som lever med HIV som 
var inskrivna i HIV vård på 
en infektionsklinik för 
tidigare veteraner och 
jämföra klinikens 
uppfattningar om de som 
var kvar i vården med de 
som inte var kvar i vården. 

Kvalitativ. 
 
Djupgående intervjuer. 

Totalt 25 deltagare, varav 
23 var män och två var 
kvinnor. 

Resultaten visade att 
deltagarna som inte var kvar 
i vården hade upplevt 
missnöje med klinikens 
väntetider, låg tilltro till 
kliniken och bekymmer med 
kundservicen. De deltagare 
som var kvar i vården hade 
tålamod med procedurfrågor, 
förtroende för kliniken och 
mellanmänskliga kontakter. 
Det var faktorer som 
påverkade dem att vara kvar, 
trots att de upplevde samma 
missnöjen som de som inte 
var kvar i vården. 
 

Hög,  
84 %  

Zhou, Y. 
 
2009 
 
Kina 

Help seeking in a 
context of aids 
stigma: 
understanding the 
healthcare needs 
of people with 
hiv/aids in china. 
 

Att utforska individers 
erfarenheter inom vården 
för att belysa skillnader 
mellan dess behov och 
befintliga 
hälsovårdstjänster. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 
Samtalen spelades in. 
 

21 vuxna HIV-positiva 
människor i Kina. 

Flera av deltagarna upplevde 
ofta diskriminering från 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Några 
upplevde att de fick ett 
positivt bemötande och bra 
stöd från personalen. 

Hög,  
84 %  
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Zukoski, A., & 
Thorburn, S. 
 
2009 
 
USA 
 

Experiences of 
stigma and 
discrimination 
among adults 
living with hiv in 
a low hiv-
prevelence 
contex: a 
qualitative 
analysis. 

Att beskriva hur personer 
som lever på landsbygden 
upplever stigmatisering och 
diskriminering i 
vardagslivet och i vården. 

Kvalitativ. 
 
Berättande intervjuer samt ett 
frågeformulär på 22 frågor.  
 

Totalt 16 personer. 
Kvinnor n=7 och män 
n=9. 

Deltagarna upplevde 
stigmatisering och 
diskriminering från flera 
yrkeskategorier inom vården. 
Resultatet visar behovet av 
att utveckla skräddarsydda 
insatser för att hantera detta 
för individer, vårdpersonal 
och för samhället generellt. 
 

Hög,  
92 %  

 


	Inledning
	Bakgrund
	Patofysiologi
	Symtom och diagnostisering
	Behandling
	Smittspridning
	Upplevelser av att vårda personer med HIV och AIDS
	Teoretisk referensram
	Bemötande och hälsa

	Problemformulering
	Syfte
	Definition av centrala begrepp
	Metod
	Design
	Urval
	Värdering av artiklarnas kvalitet
	Tillvägagångssätt
	Datainsamling
	Analys och tolkning av data
	Etiska överväganden

	Resultat
	Behov av stöd i samband med diagnos
	Fördomar, diskriminering och stigmatisering
	Bemötande
	Verbala och icke verbala signaler
	Försiktighetsåtgärder
	Otillräcklig vård

	Konfidentialitet
	Förtroende för vårdgivare
	Delaktighet

	Diskussion
	Sammanfattning av huvudresultat
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Etikdiskussion

	Klinisk betydelse
	Slutsats
	Förslag till vidare forskning
	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa artiklar.
	Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa artiklar.
	Bilaga 4. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet.


