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Ndey Haddy Jammeh 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) är en obotlig sjukdom som fortsätter att öka över alla världsdelar. Att leva 
med HIV och/eller AIDS är inte lätt i dagens samhälle och livskvaliteten hos de flesta 
individer som är bärare av sjukdomen påverkas. Sjukvårdspersonalen spelar en stor roll i 
behandlingen av HIV- och AIDS. Sjukvårdspersonalen sätt att möta patienter med sjukdomen 
kan påverka patienternas upplevelse av vården. Det är därför av stor värde att undersöka hur 
patienter med HIV- och/eller AIDS upplever mötet med sjukvårdspersonalen. 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med HIV- och/eller AIDS 
upplever mötet med sjukvårdspersonal. 
Metod: Studien är en strukturerad litteraturstudie. Studien baserades på en kvalitativ metod 
bestående av åtta vetenskapliga artiklar med en manifest innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visade att patienter med HIV- och/eller AIDS hade både positiva och 
negativa upplevelser i samband med mötet med sjukvårdspersonalen. Några patienter 
upplevde god vård, relation och möte på en specialistmottaggning. Andra patienter upplevde 
sig accepterad för vilka de är. Resultatet visade att patienterna hade mest negativa upplevelser 
av mötet med sjukvårdspersonalen på grund av att de stigmatiserades på grund av sin 
sjukdom och sexuell läggning, sjukvårdspersonalens negativa attityder och beteende samt på 
grund av okunskap hos sjukvårdspersonalen.  
Slutsats: De flesta patienter som är bärare av HIV- och/eller AIDS möter stigma och 
diskriminering inom hälso- och sjukvården för ofta. Studiens resultat visade att orsaken till 
merparten av de negativa upplevelserna härrör från sjukvårdspersonalens brist på kunskap 
och/eller förutfattade meningar rörande dessa patienter. Mer forskning ur ett 
patientperspektiv samt kunskap och utbildning om sjukdomen behövs för att 
sjukvårdspersonalen skall kunna möta denna patientgrupp på bästa möjliga sätt. 
 
Nyckelord: HIV, AIDS, patient, upplevelse, mötet, sjukvårdspersonal 
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Inledning 
Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

är en obotlig sjukdom som utan bromsmedicinering leder till nedsatt immunförsvar (Moberg, 

2000). Personer som är bärare av sjukdomen drabbas av ekonomiska och sociala 

statusförluster på grund av sin diagnos (Friendland, Renwick & McMoll, 1996). HIV- och 

AIDS är ett globalt problem som fortsätter att öka (Välimäki, Makkonen, Blek-Vehkaluoto, 

Mockiene, Istomina, Raid, Vänskä & Suominen, 2008; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). I 

hela världen har uppskattningsvis 39 miljoner människor HIV och AIDS och cirka 25 

miljoner har avlidit i sjukdomen (UNAIDS, 2011). Med tanken på den stora ökningen av HIV 

och AIDS världen över, kommer ännu mer sjukvårdspersonal, framför allt sjuksköterskor att 

ha regelbunden och förlängd kontakt med HIV- och AIDS-patienter (Smith, 2005). 

Sjuksköterskor kan uppleva en känsla av emotionellt stress, hjälplöshet, rädsla, trötthet, ilska 

och frustration när de vårdar patienter med HIV och AIDS (Smith, 2005). All 

sjukvårdspersonal vet inte hur de ska möta och vårda patienter med HIV och AIDS, dessutom 

finns det också ett stort antal sjukvårdspersonal som heller inte vill möta patienter med denna 

sjukdom (Mbanya, Zebaze, Kengne, Minkoulou, Awah & Beure, 2001; Röndahl, et al., 

2003). Detta kan resultera i att sjukvårdspersonalen vårdar dessa patienter med bristande 

medkänsla (Röndahl et. al., 2003). Sjukvårdspersonalens attityder kan påverka HIV- och 

AIDS-patienter sökande av vård och följsamhet till ordinerad antiretroviral (ARV) 

medicinering (Bodenlos, Grothe, Kendra, Whitehead, Copeland & Brantley, 2004; Boehme, 

Moneyham, McMeod, Walcott, Wright, Seal, Mugavero, Norton & Kempf, 2012). Därför är 

det viktigt att beskriva hur personer som är bärare av HIV och/eller AIDS upplever mötet 

med sjukvårdspersonalen.  

Bakgrund 

Definitioner 

Sjukvårdspersonal 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) definieras sjukvårdspersonal  

som en individ med legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården samt personer som 

arbetar vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i vården av patienter.   

Med sjukvårdspersonal menas här läkare, sjuksköterska eller undersköterska. 



 

5 
 

Patient 

Enligt Travelbee (1971) är ordet patient är ett centralt begrepp inom vård och medicin, som 

används när en individ är i behov av vård och behandling av en läkare eller annan 

sjukvårdspersonal. Dessa personer kan vara inlagda på sjukhus eller inte.  

Med patient menas här personer som är bärare av HIV- och/eller AIDS och har kontakt med 

sjukvårdspersonalen i alla vårdsammanhang 

HIV och AIDS 
HIV (Humant immunbrist virus) hör till en grupp virus inom retrovirusfamiljen som kallas 

lentivirus, vilket betyder långsamverkande virus (Moberg, 2000). Det innebär att det tar lång 

tid från när en person blir HIV-smittad tills symtomen börjar utvecklas (ibid.). HIV-viruset 

bryter sakta ner kroppens immunförsvar och förorsakar sjukdom genom att infektera en del 

vita blodkroppar och en del celler i nervsystemet som är viktiga för kroppens försvar mot 

infektioner och vissa tumörformer (ibid.). Bunch (2004) påpekar att diarré, illamående, 

ångest, trötthet samt neuropati är några symtom som plågar HIV-infekterade individer. 

Moberg (2000) påpekar att HIV-viruset smittar genom blod, sperma och slidsekret samt 

infusion av infekterat blod eller blodprodukter, direkt införandet av viruset till kroppen till 

exempel via sprutor samt från mor till barn under graviditeten, förlossning och via 

amningsperioden. Vidare påpekar Moberg (2000) att det inte finns botande behandling mot 

HIV-infektionen och Simon, Ho och Abdool Karim (2006) påpekar att därför är antiretroviral 

behandlingen det bästa alternativet för virusdämpaning samt för minskning av sjuklighet och 

dödlighet. 

 

Enligt UNAIDS (2008) står AIDS för Acquired Immune Deficiency Syndrome och är HIV-

infektionens slutstadium. Moberg (2000) påpekar att vid HIV-infektionens slutstadium 

försämras immunförsvaret radikalt och det uppstår lätt komplikationer.  

Stigma 
Herek (1999) påpekar att i hela världen finns personer som lever med HIV och AIDS som 

upplever stigma i varierande grad. Herek och Glunt (1988) skriver att omfattningen av stigma 

som förknippas med HIV- och AIDS återspeglas av termen AIDS-relaterade stigma eller 

AIDS stigma. Sen cirka fjorton år tillbaka, har AIDS-relaterade stigma definierats av Herek, 

Mitnick och Burris (1998) som fördomar, bortstötning, nedsättning och diskriminering som 

riktas mot individer som är bärare av HIV- och AIDS. Herek (1999) påpekar att AIDS-
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relaterat stigma påverkar livskvaliteten av individer som är bärare av sjukdomen och påverkar 

deras val om att avslöja sin HIV-infektion till andra människor. Vidare påpekar Herek (1999) 

att detta påverkar även sjukvårdspersonal och anhöriga till dessa patienter. Goffman (1963)  

menar att stigma har skadliga effekter på både beteende och självbilden av personer som 

stigmatiseras. Enligt Goffman (1963) så finns det tre olika typer av stigma. Den första typen 

av stigma är förändringar av kroppen som är associerad med fysiska missbildningar. Den 

andra är anklagelse av individuell karaktär som är associerad med en persons karaktär, 

identitet eller sätt att vara. Den tredje är stamstigma eller gruppstigma som avser till negativ 

utvärdering av vissa personer på grund av deras samband med en grupp relaterad till ras, 

etnicitet, och sexuell orientering (ibid.).  

Att leva med HIV och AIDS 
Cederfjäll och Wredling (1999) påpekar att, att få diagnosen HIV är för de flesta människor 

en katastrofal upplevelse. Herek (1999) påpekar att HIV- och AIDS förknippas ofta med 

stigma och diskriminering. AIDS-relaterade stigma är ett brott mot mänskliga rättigheter och 

brott mot de etiska principer som sjukvården bygger på (ibid.). Bortstötning på grund av 

rädsla för smitta, ensamhet och negativ självbild är något de flesta HIV- och AIDS-patienter 

upplever i sitt dagliga liv (Goffman, 1963). En nyligen genomförd studie i Indien visar att 

individer som lever med HIV och AIDS rapporterade att depression var vanligt 

förekommande i deras liv (Nyamathi, Sinha, Ganguly, William, Heravian, Ramakrishnan, 

Greengold, Ekstarnd & Rao, 2011). Doyal och Anderson (2005) visar i sin studie att de flesta 

av deltagarna hade smittats av HIV-viruset i samband med djupt traumatiska livshändelser 

som exempelvis våldtäkt. 

 

Moberg (2000) påpekar att personer med HIV- och AIDS kan behöva ta en kombination av 

tre eller flera mediciner med mer eller mindre noggrann intervall varje dygn, vilket är 

krävande. En risk för resistensutveckling mot medicinerna mot HIV-infektionen kan uppstå 

(ibid.). Komplikationer som till exempel lunginflammation, tuberkulos och svamp i 

munhålan kan uppkomma vid AIDS (ibid.). Viktminskning, minskad sexuell lust, sömn- och 

koncentrationssvårigheter är något personer med HIV- och AIDS kan uppleva i sitt dagliga 

liv (Atkinson & Grant, 1994).  
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Sjukvårdspersonalen upplevelse av att möta patienter med HIV och AIDS 
En studie gjord i Kamerun av Mbanya et al. (2001) visar att trots att många sjuksköterskor 

har stor kunskap om HIV och AIDS, kan deras attityd och beteende mot patienter med denna 

sjukdom visa stora brister. Studien visade även att några av sjukvårdspersonalen inte visste 

vad HIV och AIDS är och hur sjukdomen smittar samt hur dessa patienter ska mötas och 

vårdas (ibid.).  

 

Välimäki et al. (2008) visar i sin studie att viljan av att vårda patienter med HIV och AIDS 

varierar från land till land. Studiens resultat visar att cirka en tiondel av de litauiska, de flesta 

av de Finländska och mer än hälften av den Estländska sjukvårdspersonalen var villiga att 

vårda patienter med HIV och AIDS (ibid.). 
 

En studie som genomförts i Sydafrika av Smith (2005) visar att sjuksköterskor har empati och 

medkänsla för personer som är bärare av HIV och AIDS. Studien visade även att 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter upplever rädsla över att bli smittade, känslomässig 

stress, fysisk och mental trötthet, känsla av hjälplöshet samt dessutom ilska och frustration 

(ibid.).  

 

Röndahl et al. (2003) visar i sin studie att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i 

Sverige visar empati mot HIV- och AIDS-infekterade heterosexuella patienter och 

homosexuell HIV-infekterade patienter, samt låg grad av rädsla för HIV-smitta. Studiens 

resultat visar även att en del sjukvårdpersonal och studenter skulle vilja avhålla sig från att 

vårda HIV- och AIDS-patienter om den möjligheten var tillgänglig. Majoriteten indikerade 

att huvudanledningen till att inte vilja vårda HIV- och AIDS-patienter är rädsla för att själv 

bli HIV-smittad. Röndahl et al. (2003) visar också i sin studie att HIV-infekterade patienter, 

särskilt homosexuella, kan stöta på högre grad av stigma och riskerar att inte få samma 

behandling som andra patienter. Otillräcklig kunskap eller fördomar, kan resultera i att 

sjukvårdspersonalen inte ger en optimal vård till HIV- och AIDS-patienter (Röndahl et al. 

2003). 

Sjukvårdspersonal  
Enligt International Council of Nurses, ICN:s, etiska kod för sjuksköterskor, skall 

sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(International Council of Nurses, 2005). Sjuksköterskans professionella tänkande skall 
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präglas av en humanistisk syn på människan som unik, fri och okränkbar (Schuster, 2006). I 

en humanistisk vård är det viktigt som sjukvårdspersonal att få klart för sig dels att 

människan en enhet av kropp, själ och ande (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Sjuksköterskans 

roll är att inge patienterna en känsla av trygghet och förtröstan och att sjuksköterskan skall 

visa deltagande och förståelse inför dem som lider (Schuster, 2006). Vidare påpekar Schuster 

(2006) att sjuksköterskan skall i samvets- och livsåskådningsfrågor, eller när en patient har 

personliga svårigheter, ge stöd och trösta.  

Mötet 
Under ett dygn sker det tusentals möte inom vården och eftersom enskilt möte är unik är det 

viktigt att sjukvårdspersonalen är flexibla (Fossum, 2007). Möten är en del av livet och dessa 

möten har inverkan på och formar människor, både privat och yrkesmässigt (Ezra, 2010). 

Människor påverkar varandra hela tiden i själva mötet (Enqvist & Bengtsson, 2010). 

Individer får vanligen endast ögonblicksbilder av varandra när de möts men det är ändå den 

ögonblicksbild som får människor att reagera, känna, tycka, döma och ibland döma ut (Ezra, 

2010). Patientens inre värld, reaktioner och behov är det väsentliga vid mötet och för att 

kunna ha fokus på detta är det angeläget att ha en god självkännedom samt kunna uttrycka 

och hantera känslor, kunna bevara sitt lugn och ha en förmåga att förmedla detta till en 

upprörd patient (Enqvist & Bengtsson, 2010). 

 

En del sjukvårdspersonal tar avstånd och inte vill vårda patienter som bärare med HIV och 

AIDS (Blake, Taylor, Reid, & Kosowski, 2008; Oyeyemi, Oyeyemi & Bello, 2008; Röndahl 

et al., 2003). Distanseringen för en sjukvårdspersonal kan fungera som ett skydd mot de egna 

känslorna i mötet med en patient (Schuster, 2006). Vidare påpekar Schuster (2006) att i 

sjukvårdspersonalens möte med patienter, ligger en existentiell utmaning som handlar om att 

förstå sig själv och andra i en gemensam värld.  Det är betydelsefullt att patienten och 

sjukvårdspersonalen förstår varandra för att mötet skall bli effektivt (Fossum, 2007). Den 

uppfattning sjukvårdspersonalen har samt hur sjukvårdspersonalen ser på den som är patient 

spelar en viktig roll både för hur sjukvårdspersonalen möter patienten och för hur patienten 

upplever sin sjukhusvistelse (Trygg, 2008). En studie genomförd av Andrewin och Chen 

(2008) visar att sjukvårdspersonalen känner mer sympati för personer som smittades av HIV-

viruset genom blodtransfusion än de som smittades via intravenös drogmissbruk, prostitution, 

eller homosexualitet. Hur sjukvårdspersonalen möter en patient är beroende av värderingar 

och attityder hos dem själva. Attityder hos människor är formade av människornas 
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värderingar och värderingar påverkar hur en individ ser på andra människor (Trygg, 2008). 

Vidare påpekar Trygg (2008) att det absolut betydelsefullaste för ett gott omhändertagande är 

djup inlevelseförmåga att förstå den andres livsvärld. Livsvärlden är den verkligheten 

människor lever i (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Genom 

livsvärld teorin läggs tonvikten på människors upplevelser och erfarenheter och det är via 

livsvärlden människor tycker, hatar, älskar, tänker, lekar och arbetar (ibid.). Mötet med 

personer som är bärare av HIV och/eller AIDS är inte bara ett möte, träff eller interaktion, det 

är något som måste inses som något som upplevs av patienten, som något som på ett eller 

annat sätt kan påverka patientens liv samt hälso- och/eller vårdsituation.  

 

Mötet i denna studie omfattar kommunikation, bemötande, samspel samt vårdrelation i 

sambandet mellan sjukvårdspersonal och patient.  

Teoretisk referensram  
Travelbees omvårdnadsteori omfattar en mellanmänsklig relation, kommunikation samt 

samspelet mellan sjuksköterska och patient. Teorins mål enligt Travelbee (1971) är att hjälpa 

patienten att hantera, bära och hitta en mening med sjukdom och lidande samt att hjälpa 

vederbörande att acceptera sin sårbarhet som människa och hålla hoppet vid liv. Enda sättet 

att uppnå detta mål är att etablera en genuin mellanmänsklig relation (ibid.). Enligt Travelbee 

(1971) är termen patient en stereotyp och en kategori av individer som är i behov av vård. 

Vidare påpekar Travelbee (1971) att människan är unik och sjuksköterskan möter en unik 

individ som aldrig kommer att ersättas av någon annan som lever, har levt eller kommer att 

leva. Travelbee (1971) påpekar att det kräver att sjuksköterskan skall agera på ett kreativt och 

yrkesmässigt sätt för att kunna ge god vård till sina patienter. Hon menar även att 

sjuksköterskan inte endast skall förstå vad som är önskvärt, utan också visa detta i praktiken. 

En mellanmänsklig relation i omvårdnad avser en upplevelse eller en serie av erfarenheter 

mellan sjuksköterskan och en person som är i behov av de tjänster som sjuksköterskan ger 

(ibid.).  

 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel när det gäller att skapa en 

äkta mellanmänsklig relation till patienten (Travelbee, 1971). Vidare påpekar Travelbee att 

kommunikation är en process där människor förmedlar sina tankar och känslor till varandra. 

När sjukvårdspersonal och patient möts utspelar sig ofta en kontinuerlig kommunikation, där 

både parter kommunicerar med hjälp av ord (verbalt) och genom mimik, tonfall, rörelser och 
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beröring (icke-verbalt) och detta gäller för varje möte mellan patient och sjuksköterska 

(ibid.). Om patienter med HIV och AIDS märker något avvisande eller distanserat beteende 

från sjukvårdspersonalen, kan det påverka patientens upplevelse av mötet och missnöje med 

vården kan uppstå (Oyeyemi et al., 2008). 

 

Travelbee lägger stor vikt på mötet, vårdrelationen och kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonalen och patienter, samt att möta patienter med respekt och värdighet. På så 

sätt har teorin en koppling till studiens syfte, och därför valdes Travelbees omvårdnadsteori i 

denna litteraturstudie.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med HIV- och/eller AIDS upplever 

mötet med sjukvårdspersonal.  

Metod 
Studien är en litteraturstudie som baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Eftersom syftet med studien var att beskriva upplevelser valdes en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativa forskningsmetoder används för att beskriva, förklara och skapa 

förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar samt att forskningsmetodens syfte är 

holistiskt, vilket innebär att det är helheter som studeras och inte variabler (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006; Olsson& Sörensen, 2011). Vidare påpekar Willman et al. (2006) att en 

litteraturstudie betyder att systematiskt söka och kritisk granska litteratur från ett valt ämne. 

Anledningen till valet av en litteraturstudie var för att fördjupa kunskapen inom 

ämnesområdet och för att få en översikt av ämnesområdet. Den kvalitativa metoden har även 

en induktiv ansats då studien utgick från artiklar utforskade i verkligheten om människors 

subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2012; Jakobsson, 2011). 

Urval 
Inklusionskriterierna som användes för att begränsa artikelsökningen till ett hanterbart antal 

relevanta artiklar var att, artiklarna skulle svara på studiens syfte det vill säga att handla om 

HIV och/eller AIDS, ur ett patientperspektiv och mötet med sjukvårdpersonalen. Då syftet 

med studien var att beskriva upplevelser valdes kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Dessa 
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artiklar skulle vara skrivna på engelska och skulle vara publicerade mellan år 2000-2012. 

Artiklarna skulle även vara ”peer reviewed”, vilket innebär en artikel som före publicering 

granskas av personer med erfarenhet från området (Willman et al., 2006). Inga begränsningar 

gjordes angående i vilket land studierna var utförda. Exklusionskriterierna för sökningen av 

artiklarna var; artiklar som inte innehöll så mycket resultat som svarade på studiens syfte, 

artiklar som har otydligt resultat samt deltagare i studier som var under 18 år gamla. 

Datainsamling 
Databaserna som användes för att söka relevanta vetenskapliga artiklarna för studien var 

Medline och Cinahl. Databasen Cinahl användes eftersom studien innehåller ett 

vårdvetenskapligt område och Cinahl omfattar mer än 600 omvårdnadstidskrifter på engelska 

från 1983 och framåt (Willman et al., 2006). För att expandera sökningen, genomfördes 

litteratursökningen i Medline också. Medline användes eftersom Willman et al. (2006) 

påpekar att Medline är den äldsta databasen inom hälso- och sjukvården och består av 

medicinska artiklar samt omvårdnadstidskrifter. Denna databas är mycket omfattande och 

rymmer många olika språk och områden bland annat som omvårdnad, medicin samt 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2012). 

 

Svenska sökord översattes till engelska för att hitta rätt översättning av sökordet av svenska 

till engelska MeSH-termer som enligt Willman et al. (2006) står för Medical Subject 

Headings. Ordet bemötande kunde dock inte översättas till engelska och uttrycket 

Interpersonal Relations användes istället. Undersökningen av några sökord genomfördes i 

Cinahls thesaurus ”CINAHL Headings” och resten genomfördes i Medlines thesaurus, så 

kallad MeSH-termer. Enligt Willman et al. (2006) innebär ordet thesaurus lexikon.  

 

Sökorden (MeSH-termerna) som användes i samband med artikelsökningen i Cinahl var; 

Attitude of Heatlh Personnel, Attitudes to AIDS, AIDS Patients, Acquired immunodeficiency 

Syndrome, Nurse- Patient Relations, Professional – Patient Relations och Health Care 

Delivery. En del fritextsökningar så som HIV- infected patients, Experiences, Perceptions, 

Stigma, Interpersonal Relations, Attitudes, HIV- AIDS, HIV Care och Engagement gjordes i 

samband med artikelsökningen. Sökningarna i Medline gjordes med hjälp av MeSH- 

termerna Quality of Heatlh Care, HIV samt HIV Seropositivity. De använda sökorden 

kombinerades med frisökningar med sökorden; Experiences, HIV- Positive Persons, och 

Patient. Dessa sökord kombineras med varandra med hjälp av booleska sökoperatorer. 



 

12 
 

Booleska sökoperatörer är benämningar med stora bokstäver som kombinerar söktermer på 

olika sätt (Willman et al., 2006) och sökoperatörer som användes var ”AND” och ”OR” för 

att täcka in så många artiklar det går att täcka. Underkategorier så kallad ”explode” (ibid.) var 

inkluderade en del i undersökningen för att hitta område som var intressanta och tänkvärda. 

För att se använda sökvägar (se bilaga 1).  

 

Litteratursökningen gav sammanlagt 235 vårdvetenskapliga artiklar från både databaserna. 

Utifrån lästa titlar och abstract valdes 152 artiklar ut. Av dessa 152 artiklar lästes 59 artiklar 

som verkade svarade på studiens syfte. De lästa artiklarna markerades med ord som; ska med 

i arbetet, kanske och ska inte med i arbetet beroende på om artiklarna svarade på studiens 

syfte eller inte samt hur bra de svarade på studiens syfte. Av de 59 artiklarna, 

kvalitetsgranskades 19 artiklar för att se vad de olika vetenskapliga artiklarna hade för olika 

styrkor jämfört med varandra. De resterande 40 exkluderades eftersom de inte svarade på 

studiens syfte. Åtta artiklar från de kvalitetsgranskade artiklarna valdes ut till studiens resultat 

och de resterande 11 artiklarna valdes bort då de inte passade till studie lika bra som de åtta 

artiklar som slutligen ingick i studiens resultat. 

Kvalitetsgranskning  
Artiklarna som utvaldes ut till studiens resultat kvalitetgranskades med hjälp av Willman et 

al. (2006) granskningsprotokoll för bedömning av studier med kvalitativa metoder. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna baserades på om artiklarna har en tydlig 

problemformulering, om kontexten är presenterad, etiska resonemang, urval, metod, giltighet, 

kommunicerbarhet samt om teori genereras. Granskningen baserades även på 14 numrerade 

slutna frågor och där varje fråga kunde få en poäng. En poäng tilldelades då svaret var ”Ja” 

och noll poäng tilldelades då svaret var ”nej” eller ”Vet ej”. En sammanfattande bedömning 

av kvaliteten av enskild artikel ingick i kvalitetsgranskningen. För översikt av 

kvalitetsgranskningsprotokoll (se bilaga 2). Beroende på poäng kunde artiklar delas in i tre 

olika grader; grad I, grad II och grad III föreslagen av Willman et al. (2006) . Med hjälp av 

Willman et. al. (2006) kvalitetsgradering via procentindelning fick Grad I 80-100 %, grad II 

70-79 % och grad III 60-69 %. Efter kvalitetgranskningen tolkas grad I som artiklar med god 

kvalitet, grad II artiklar med medel kvalitet och grad III artiklar med låg kvalitet. Varje 

artikels poäng dividerades med max poängen för att få procentdelen. Alla artiklar under 60 % 

eller låg kvalitet valdes bort. Av de åtta vetenskapliga artiklarna som finns med i resultaten, 
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uppfyllde fem artiklar kraven för god kvalitet och tre artiklar uppfyllde kraven för medel 

kvalitet. För översikt av använda artiklar (se bilaga 3).   

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys användes i denna litteraturstudie. Kvalitativ innehållsanalys 

används när en text eller ett textinnehåll ska beskrivas på ett systematiskt sätt (Jakobsson, 

2011). Graneheim och Lundman (2004) manifest innehållsanalys användes när artiklarna 

analyserades. En innehållsanalys är en beskrivande analys av vad texten säger och tolkning 

av det grundläggande innehållet av texten skall undvikas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys består av sex olika steg, varav fem av deras 

steg användes när texterna analyserades. Vid en kvalitativ innehållsanalys uppgifter bryts ned 

i mindre enheter, enheter kodas och namnges enligt det innehåll de representerar och därefter 

grupperas det kodade materialet utefter relevanta parametrar (Polit & Beck, 2008). Vidare 

menar Polit och Beck (2008) att analys är den process där samordning och sammanställning 

av data utförs i syfte att bevara frågeställningar och testa hypoteser. Syftet med dataanalys är 

att organisera, ge struktur till och framkalla mening av forskningsdata (ibid.).  

 

Manifest innehållsanalysen började med att de valda vetenskapliga artiklarna lästes ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild av texten samt för att undvika feltolkning av innehållet i 

artiklarna. Meningsenheter som svarade på studiens syfte från artiklarnas resultat numrerades 

och markerades med färgpenna. All text som hade med forskningsfrågan att göra togs med 

för att minska risken för att förlora texter som innehåller viktiga meningar. Meningsenheter 

som kom med i studien skrevs i en tabell på datorn och resten som inte behövdes i studien 

togs bort. Meningsenhet kan vara ord, meningar eller stycken som innehåller synpunkter 

relaterad till varandra genom deras innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2004). Meningsenheterna lästes igenom flera gånger innan de förkortades, så kallad 

kondensering, varefter de kodades. Detta gjordes för att göra texten mer lätthanterlig. 

Kondensering innebär en process där en förkortning av en text sker samtidigt som kärnan av 

texten är bevarad (ibid.). Meningsenheterna kodades och koden var till för att kortfattat 

beskriva vad den grundläggande meningsenheten säger (ibid.). Med hjälp av koderna delades 

meningsenheterna i underkategorier och kategorier beroende på hur lika eller olika koder var, 

det vill säga om koderna hade något gemensamt eller inte. För att se exempel på 

innehållsanalysen (se bilaga 4).  
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Etiska övervägande 
I all forskning som involverar människor eller djur, måste forskaren ta upp en rad etiska 

frågeställningar (Polit & Beck, 2008). Några av artiklar i studien saknade ett tydligt etiskt 

resonemang eller ett etiskt godkännande från en etisk kommitté, men personerna i studierna 

informerades och rekryterades på olika sätt och deltog frivilligt i studierna. Det är viktigt att 

säkerställa att rättigheterna för människor som används som deltagare i studier som rör sig 

om omvårdnadsforskning, ges högsta prioritet (ibid.). 

Resultat  
Svaren utifrån analysen visade att patienter med HIV och/eller AIDS hade olika typer av 

upplevelser i samband med mötet med sjukvårdspersonalen, och dessa upplevelser delades in 

i fyra olika kategorier. Kategorierna var; Upplevelse av professionalitet, Upplevelse av 

stigmatisering, Upplevelse av bristande kunskap samt Upplevelse av negativa beteenden och 

attityder.  

Upplevelsen av professionalitet 
Många patienter har negativa upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen men det är inte 

alla patienter som är kritiska mot hur sjukvårdspersonalen bemöter dem. Patienter upplevde 

att sjuksköterskor ofta var omsorgsfulla, vänliga, respektfulla, ansvarsfulla och lättsamma. 

Dessa upplevelser gav patienterna en känsla av trygghet, acceptans och tillit, som främjade 

bekvämlighet och förbättrade patienternas känsla av värde samt minskade upplevelsen av 

stigma. En del patienter upplevde en känsla av acceptans i samband med mötet med 

sjukvårdspersonal. Denna acceptans visades bland annat genom att sjukvårdspersonalen 

sjukvårdpersonalen satt ner, lyssnade och pratade med patienterna. Genom att 

sjukvårdspersonal accepterar sina patienter för vilka de är, leder till en givande relation 

mellan patient och sjukvårdspersonal, vilket i sin tur underlättar engagemang och sökande av 

vård (Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007).  

 

My doctor treated me not as patient, but as a human being. She asked 

questions and listened to try to understand me more completely (Sherman 

& Ouellette, 2001, s. 89). 
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Patienterna kunde skilja mellan sjukvårdspersonal som mötte dem som individer och 

sjukvårdspersonal som mötte dem som deras sjukdom. Patienterna upplevde sig att ha 

ömsesidig respektfull relation med sjukvårdspersonalen vilket verkade ha minskat hindren för 

goda möten. En patient upplevde god relation när sjuksköterskan bjöd honom på en kopp te 

eller annat gott. Genom att sjukvårdspersonalen inte tog avstånd från sina patienter, upplevde 

patienter en känsla av god relation. En patient berättade om mötet där hon blev kramad och 

hållit i handen av en läkare. Detta gjorde att patienten upplevde en känsla av acceptans vilket 

ledde till hennes fortsatta intag av mediciner. Genom att sjuksköterskor och läkare fanns där 

för sina patienter och mötte patienternas behov, upplevde patienter en känsla av en familjär 

relation med dem. 

 

I just love him. He is the only person who really understand me. He is such 

an important person in my life. He’s become my family (Sherman & 

Ouellette, 2001, s. 90). 

 

Några patienter berättade att en specialistvårdmottagning är en av de få platserna där de kan 

känna trygghet och acceptans, eftersom nedvärdering och vägran att vårda patienter med 

HIV- och/eller AIDS är mindre förekommande vid en specialistvårdmottagning. Patienterna 

upplevde att sjukvårdspersonalen på specialistvårdmottagningen som mer kompetenta jämfort 

med sjukvårdspersonalen på ett allmänt sjukhus. 

 

When you go to an HIV clinic,… their whole concentration [is] on how 

they can give the best care to any patient who comes in with AIDS. What I 

have found is that they are compassionate and genuinely concerned as 

[people]…. if you go to a regular clinic or doctor’s office you may not get 

those same needs met … They don’t really dig in and want to help you 

because they still have their stigmas, their fears, their stereotypes going on 

that interfere with giving the best care (Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian, & 

Cunningham, 2007).  

 

En del patienter ansåg det första intrycket av sjukvårdspersonalen att vara viktig eftersom det 

direkt avslöjade sjukvårdspersonalens kompetensnivå och färdighet. Många patienter 

upplevde att sjuksköterskor är kompetenta eftersom de inte var rädd för att röra dem, tog sig 

tid att lyssna, svarade på frågor, förebyggde och lindrade smärta samt inte orsakade lidande 
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hos dem.  Detta gjorde att patienterna upplevde trygghet. En patient upplevde en läkare var 

kompetent när han var självsäker, ärlig, pålitlig, kunde själv fatta beslut och tog eget ansvar. 

 

I trust him explicitly to make decisions, because has the knowledge, and is 

very specific in his actions. It makes me feel protected (Sherman & 

Ouellette, 2001, s. 88).  

Upplevelse av stigmatisering 
Många patienter rapporterade upplevelsen av stigmatisering inom hälso- och 

sjukvården. Homosexuella, prostituerade och intravenösa narkotikamissbrukare som 

smittades genom sitt missbruk upplevde sig ha högre grad av stigmatisering från 

sjukvårdspersonalen jämfört med andra patient grupper som blivit smittade till 

exempel via blodtransfusion. Som ett resultat av AIDS stigma, väljer många 

patienter att inte berätta om deras HIV-status till alla sjukvårdspersonal på grund av 

rädsla för att bli stigmatiserade. Patienters upplevelse av stigmatisering från 

sjukvårdspersonalen resulterade i fördröjning eller avbrytning av patientens 

medicinska behandling. En avståndstagande attityd hos patienter i mötet med 

sjukvårdspersonalen ledde till en ökad svårighet att skapa ett förtroende. Patienter 

upplevde att sjukvårdspersonalens stigmatiserande attityder kan ha sin grund i 

fördomar rörande personer med HIV-infektion samt den livsstil de tros ha. 

 

En del patienter rapporterade att de fick röda klistermärken på sina pärmar och dörrar på det 

sjukhus de var inlagda på (Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen, 2007). Många patienter 

upplevde sig förnedrade genom att de på detta sätt hade blivit stämplade av 

sjukvårdspersonalen.  

 

I was in the emergency room and they taking some blood and I said, You 

know, you need to put on some gloves on, ’cause I’m HIV positive.” The 

thing was, after that I was admitted to a room and I had signs on my door. 

‘Biological fluid, ’ah, ‘caution,’ you know? It was terrible. It made me feel 

really dirty (Rintamaki et al., 2007, s. 962) 

 

En del sjukvårdspersonal vägrade att vårda en del patienter med HIV- infektionen (Zukoski 

& Thorburn, 2009; Varas-Diáz, Serrano-García & Toro-Alfonso, 2005; Rintamaki et al., 
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2007). En upplevelse patienterna kände har sin grund i AIDS stigma var att sjukvårdspersonal 

ignorerade eller vägrade att vårda en del patienter, även när de var i stort behov av vård 

och/eller hänvisning av patienterna till någon annanstans för vård och. Detta upplevdes som 

stigmatisering av patienter, vilket försämrade deras hälsovård.  

 

He wouldn’t treat me once I told him I was HIV+ and I got really mad and 

told him so. I left and in the elevator the nurse told me that she was sorry 

for the way I was treated (Zukoski & Thorburn, 2009). 

 

Ett problem i mötet med sjukvårdspersonalen som patienterna tyckte påverkade 

deras uppfattning av den vård de fått var att sjukvårdspersonalen medvetet eller 

omedvetet brott mot patienternas sekretess vilket hotade deras identitet. Detta ledde 

till att patienterna upplevde en känsla av ensamhet. En patient beskrev hur hon 

upplevde skam och förnedring på grund av ryktet som gick på sjukhuset i samband 

med hennes förlossning. Några andra patienter beskrev att ha blivit annorlunda 

behandlad på grund av stigma relaterad med andra faktorer såsom att vara 

homosexuell eller tidigare drogmissbrukare. Av denna anledning upplevde 

patienterna sig som stigmatiserade. Sjukvårdspersonalen skrämde HIV-positiva 

patienter om att deras liv är över eller att de är förlorade varelser, detta upplevde 

patienterna som mycket förnedrande.  

 

This little, goofy, bearded guy, says, ”You know you gonna die.” And he 

was a doctor. He said, “Do you know what kinda AIDS you got?” I said 

“Yeah. I got the AIDS that you can’t cure.” He said ,”Well, you know, you 

don’t got long to live.” (Rintamaki et al., 2007, s. 962). 

 

Sjukvårdspersonalen såg ned på och förlöjligade många patienter (Rintamaki et al., 

2007) och en del av patienter upplevde detta som diskriminering. Upplevelsen av 

otrevliga och upprörande attityder hos sjukvårdspersonalen samt en mängd 

stigmatiserande attityder försämrade eller hindrade patienter från att söka vård. 

 

Beroende på hur en patient blev smittad med HIV-viruset till exempel genom 

prostitution, drogmissbruk, vid födseln eller genom att vara homosexuell visade sig 

spelade en stor roll i samband med mötet med sjukvårdspersonalen. Några 
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sjuksköterskor har varit öppna med sina åsikter om att HIV och AIDS är 

självförvållat om patienten smittades med HIV-viruset genom intravenöst 

drogmissbruk eller prostitution. Av denna anledning upplevde några patienter 

sjukvårdspersonalen som fördomsfulla. En del patienter upplevde att vissa 

sjuksköterskor envisades med att stämpla patienter som en högriskgrupp även om 

de inte tillhörde en högriskgrupp. Andra patienter upplevde att sjuksköterskor från 

landsbygden och särskilt sjuksköterskor från förorten är extra fördomsfulla mot 

patienter som är bärare av HIV och/eller AIDS, i synnerhet om de har en 

homosexuell eller transsexuell identitet. 

Upplevelse av bristande kunskap  
Många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen hade otillräcklig kunskap om hur 

de skall möta sina patienter. Denna okunskap gjorde att sjukvårdspersonalen inte 

ville röra vid patienter och/eller använde vad patienterna ansåg vara överdrivna 

skyddsåtgärder.  

Because they won’t touch you. They act like scared to touch you. They put 

on gloves right away-just to touch your skin-like they don’t know HIV is 

not spread that way (Zukoski & Thorburn, 2009, s. 271). 

 

Patienter upplevde att sjukvårdspersonalen behöver mer kunskap om hur de ska möta HIV- 

och AIDS-patienternas behov. En patient berättade om mötet med en sjukvårdspersonal som 

tog på sig en mask och tog dubbla handskar för att ta patientens blodtryck. Patienten 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte har tillräcklig med kunskap om hur HIV kan överföras. 

Det tar endast några av sådana upplevelser med en sjukvårdspersonal för en patient ska bli 

överkänsligt mot sjukvårdspersonalens beteende och uppfattar rädsla för smitta (Sayles et al., 

2007). Några patienter upplevde att sjukvårdspersonalen hade en högre säkerhetsåtgärder när 

de arbetade HIV och/eller AIDS-patienter jämfört med när de arbetade med patienter med 

andra åkommor. Detta upplevdes som diskriminering av patienterna. 

 

Brist på kommunikation är också något patienter upplevde i sitt möte med 

sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde att de inte blev informerade om vissa 

aspekter av deras vård och medicinering genom att sjukvårdspersonalen använde sig 

av medicinska termer. Dessa obekanta termer upplevdes som en känsla av 

maktlöshet, vilket resulterade i ensidigt beslut fattande av sjukvårdspersonalen. 
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Användningen av medicinska jargonger frustrerade många av patienterna som ville 

engagera sig i att fatta beslut med sin vårdgivare, vilket ledde till att patienter 

upplevde sig oinformerade när sjukvårdspersonalen använde sig av medicinska 

termer. 

Upplevelse av negativa beteenden och attityder  
Många patienter hade negativa upplevelser av den icke-verbala kommunikationen 

de fick från sjukvårdspersonalen. Patienterna identifierade dessa negativa icke-

verbala kommunikationer som; avståndstagande, nervositet, panik, irritation och 

ilska sjukvårdspersonalen visade när de var rädda för att möta och vårda patienter 

med HIV- och/eller AIDS. Sjukvårdspersonalen blev ibland irriterade och arga för 

att ha med HIV- och/eller AIDS patienter att göra. Viss stigmatisering av 

sjukvårdspersonal verkade vara öppen och tydlig, i andra fall var det beskrivet som 

knappt märkbara och uppfattades genom kroppsspråket och undvikande av samspel. 

Sjukvårdspersonal undvek patienter genom att inte spendera mer än ett par minuter 

hos dem. Sjukvårdspersonalen upplevdes som känslolösa av patienterna. Att 

sjukvårdspersonalen stod några centimeter nära patienterna under samspelet 

tolkades som att vara orädd medan att ta långt avstånd från dem tolkades som att 

vara rädsla eller ogilla att samspela med HIV- och/eller AIDS-patienterna. Patienter 

upplevde att sjukvårdspersonalen utökade utrymmet mellan dem själva och deras 

patienter och detta visade sjukvårdspersonalen genom att interagera med patienterna 

medan de stod långt borta från sina patienter istället för att stå vid sidan av 

patienternas sida av sängen.  

 

The doctor was young, foreign. Maybe he was a med student. He went to 

the other side of the other patient’s bed and talked loudly to me about 

having AIDS (Rintamaki et al., 2007, s. 960).   

 

Några patienter upplevde sjukvårdspersonalen att både vara krävande och 

autokratiska. Patienter upplevde ofta maktfullkomliga attityder hos 

sjukvårdspersonal som ett hinder för god upplevelse av mötet. Patienter beskrev 

dessa maktfullkomliga attityder som att sjukvårdspersonalen inte tog sig tid att 

lyssna på patienternas berättelse för en bättre vård. Sjukvårdspersonalen föreslår 

istället antiretroviral medicinering som den mest effektiva behandlingen for HIV-
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infektionen och inte samarbetar med patienterna för att uppnå ett optimalt möte. En 

patient berättade att en läkares maktfullkomliga beteende nästan fick honom att 

avbryta sin behandling.  

 

He explained,”She said I need her. She tried to put me on her kind of plan, 

her health plan. So, it was always a fight, you know, to get what I wanted 

[emphasis added].”(Mallinson et al., 2007, s. 82). 

 

Obekväma blickar, ivrigt tal hos sjukvårdspersonalen upplevdes som nervositet av 

HIV- och AIDS-patienter. Denna nervositet upplevdes grunda sig i en onödig rädsla 

för att bli HIV smittad i samband med arbetet med patienterna. En patient berättade 

att när han sökte vård, kunde han känna nervositeten hos en tandläkare. Patienter 

upplevde att en del sjukvårdspersonal ändrade snabbt sitt beteende och fick panik 

när de fick veta om att patienten har HIV- och/eller AIDS och de står inför att arbeta 

med HIV-positiva patienter.  Några patienter berättade att på grund av dessa 

negativa attityder av sjukvårdspersonalen väljer dem att inte avslöja sin HIV-status 

till sjukvårdspersonalen. 

 

En del patienter upplevde bristande eller inte alls fått ögonkontakt med 

sjukvårdspersonalen i samband med mötet med sjukvårdspersonalen och detta 

upplevdes som möjligt obehag med eller ogillande av HIV-positiva patienter. 

Sjukvårdspersonalens kroppsspråk skickade oklara eller tydliga problematiska 

signaler till många patienter.   

 

Never looked me in the eye. I still don’t know what his face looks like, 

which is not a crime [but it] sends unfriendly signals. Or at least, cold 

signals (Rintamaki et al., 2007, s. 960).   

 

Några patienter upplevde den verbala kommunikationen de hade i samband med mötet med 

sjukvårdspersonalen som otillfredsställande. Patienterna visade en hög känslighet på det 

tonfall som sjukvårdspersonalen använde sig av. Patienterna upplevde att tonfallet kunde tyda 

på oro, ogillande eller förakt.  
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She made me feel low. It was just so callous and cold the way she said it. I 

think my viral load or CD4, one of ‘em went below 200 and she said, “You 

have AIDS.” And I said, “What?” The way she said it, “Whenever you go 

below 200 you got AIDS. It was just the coldness in it – there wasn’t no 

feeling. It’s almost like a stone-faced warden or something. No concern, 

you know? I was like,” Wow.” I felt awful (Rintamaki et al., 2007, s. 960). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Eftersom studien var ett vårdvetenskapligt arbete som inkluderade kunskap om mänskliga 

upplevelser, mänskliga händelser, processer och relationer användes en litteraturstudie med 

en kvalitativ forskningsmetod. En empirisk studie hade kunnat utföras istället för en 

litteraturstudie men eftersom tiden var för kort och begränsat, valdes istället en 

litteraturstudie. Detta stöds av Polit och Beck (2008) som påpekar att empiriska studier är en 

av de mest tidskrävande forskningsmetoder. Vidare påpekar Polit och Beck (2008) det kan 

flera veckor eller månader av arbete för att samla in data för en empirisk studie. En 

kvantitativ ansats användes inte heller eftersom en kvantitativ ansats betyder att data oftast är 

i numerisk form, vilket visserligen kan producera exakta resultat men även bidra till en 

förhållandevis opersonlig mätning (Polit & Beck, 2008; Forsberg & Wengström, 2012). Att 

en kvalitativ metod användes anses inte kan ha påverkat studien eftersom Forsberg och 

Wengström (2012) påpekar att en kvalitativ ansats fokuserar på att skapa en mening och 

förståelse i individens personliga upplevelse av omvärlden.  

 

Tre av de åtta artiklarna hade medel kvalitet, det vill säga grad II och de valdes att inkluderas 

i studien eftersom de gav djupa beskrivningar av patienters upplevelse. Detta gjorde att 

artiklarna innebar nytta för studien även att de endast hade grad II.  

 

Artikelsökningen utfördes i databaserna Medline och Cinahl. Att ha sökt artiklar från endast 

dessa databaser kan ha påverkat litteratursökningen eftersom det skulle kunna finnas artiklar 

som svarar på studiens syfte i andra databaser som till exempel Psykinfo. Detta hade i sin tur 

kanske kunnat göra litteratursökningen beredare. Detta stöds av Willman et al. (2006) som 

påpekar att, att söka i olika databaser kan leda till olika sökresultat när det gäller artiklarnas 
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relevans. Vilket gjordes i denna studie eftersom artiklarna i studiens resultat inte var från 

samma databas.  

 

Endast relevanta sökord som hade med studiens syfte att göra valdes i samband med 

artikelsökningen, vilket kan ha gjort det lättare att söka fram relevanta artiklar till studiens 

resultat. Andra sökord och sökvägar användes i samband med artikelsökningen och endast 

sökvägar som gav resultat till använda artiklar i studien redovisas i tabell och resten valdes 

bort eftersom de inte gav något. Det skulle kunna hända att för få sökord användes i samband 

med artikelsöknigen vilket skulle kunna påverka studien. Om flera eller andra sökord, 

sökordskombinationer hade använts, då hade studiens resultat kanske sett annorlunda ut 

eftersom olika sökord och sökordskombinationer ger olika resultat. De sökord som använts 

skulle kunna påverka artikelsökningen eftersom synonymer till valda sökord har undvikits 

vilket i sin tur skulle kunna leda till att många artiklar inte täcktes in. Detta stöds av Willman 

et al. (2006) som påpekar att det är viktigt att flera sökord används i samband med 

litteratursökningen för att täcka in så många artiklar så möjligt. Ordet bemötande påverkade 

artikelsökningen genom att det ledde till svårigheter att hitta artiklar som handlade om just 

mötet. Detta skulle förmodligen inte kunna ha påverkat studien eftersom Interpersonal 

Relations användes och det troligen ledde till att hitta artiklar som svarade på studiens syftes.  

 

I samband med artikelsökningen i Cinahl, fulltext och tillgänglig abstrakt exkluderades för att 

kunna göra en omfattande litteratursökning för att få tillgång till de icke publicerade 

forskningsresultat inom ämnesområdet som Blekinge Tekniska Högskola inte hade i sitt 

bibliotek. Endast årtal och språket valdes som inklusionskriterie på databasen Medline, 

eftersom Willman et al. (2006) påpekar att alla artiklar på Medline uppdateras dagligen och 

är redan granskade. Det skulle kunna hända att de inklusionskriterierna som valdes påverkade 

artikelsökningen på ett negativt sätt.  

 

När artiklarna söktes, det gjordes inga direkta begränsningar angående vilket land studierna 

var utförda men artiklar från Afrika och Asien valdes bort i efterhand eftersom de ansågs ha 

för få likheter med den svenska Hälso- och sjukvårdssystemet. Trots det innehåller studien 

artiklar utförda i länder där förekomsten av HIV och AIDS varierar. Studiens resultat 

byggdes på åtta artiklar, varav en är gjord i Puerto Rico, en i Irland och resten i USA som har 

en annan typ av sjukvårdssystem jämfört med den svenska Hälso- och sjukvårdssystem. Detta 

anses som en nackdel eftersom det kan bidra till svårigheter att dra generella slutsatser, vilket 
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kan tyckas vara en begränsning i studien. Hade de artiklarna från USA valts bort så kan 

studien ha byggts på cirka två artiklar, vilket ansågs vara för lite för att utföra studien därför 

valdes det att inkludera artiklarna från USA. Det hade varit fascinerande att bygga studiens 

resultat på endast artiklar gjorda i Sverige, Norden eller andra länder som har ett 

sjukvårdssystem lik den svenska sjukvården, eftersom det hade kunnats appliceras bättre till 

den svenska Hälso- och sjukvård. Artiklar från länder med ett sjukvårdssystem lik den 

svenska sjukvården är antagligen begränsad, som ett resultat av otillräckligt gjorda studier 

inom ämnesområdet. Detta kan ha påverkat studien eftersom det finns kulturella skillnader 

mellan Sverige och USA. Detta kan ha påverkat upplevelserna av stigma och HIV och AIDS. 

Resultat av studier från andra länder bör ifrågasättas när det gäller vilken relevans den har för 

nordisk hälso- och sjukvård (Willman et al., 2006). Det som skulle kunna anses som en fördel 

för studien i det här fallet är att några av artiklarna var utförda i USA där prevalens av HIV 

och AIDS fall är höga (Emlet, 2007; Sherman, 2001) vilket gav tillräcklig många deltagare i 

studier utförda i USA jämfört med studier gjorda i andra länder med mindre deltagare. Synen 

på patient och sjukvårdspersonal samt mötet och relationen dem emellan, kan anses 

jämförbara trots att sjukvårdssystemet i USA och svenska sjukvårdssystem skiljer sig åt när 

det gäller bland annat sjukförsäkring och tillgång till vårdinrättning.  

 

Eftersom studien innehåller en kvalitativ ansats och syftet med studien var att beskriva HIV 

och/eller AIDS-patienternas upplevelse av mötet med sjukvårdspersonalen valdes Graneheim 

och Lundman (2004) manifest innehållsanalysmodell. En manifest innehållsanalys valdes 

eftersom en manifest innehållsanalys handlar om vad texten säger, oftast presenterad i 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Detta stöds av Forsberg och Wengström (2012) 

som påpekar att valet av analys bör göras efter studiens syfte och metod. Just denna 

analysmodell användes eftersom Graneheim och Lundman (2004) anses har kombinerat 

många olika analysmetoder ihop från bland annat Krippendorff (1980) och Burnard (1991) 

samt analysmetoden är lätt att förstå och intressant.  

Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys modellen består av sex olika steg, de olika 

stegen är; meningsenhet, kondensering, kod, underkategori, kategori samt tema. Tema valdes 

bort i denna studie eftersom Graneheim och Lundman (2004) påpekar att tema är sedd som 

ett uttryck för latent innehållsanalys, som handlar om vad texten pratar om.  

 

En nackdel med studien var att, den endast var utförd av en författare, vilket ledde till 

svårigheter att bolla idéer. Att endast en författare analyserade artiklarna kan ha påverkat 
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studiens resultat jämfört med om det istället hade varit två studenter som först analysera 

texterna varför sig och sedan diskutera sina analysresultat sinsemellan. Detta stöds av 

Graneheim och Lundman (2004) som påpekar att det är bättre att vara två när man utför en 

innehållsanalys. Å andra sidan kan det vara så att denna typ av diskussion kan leda till 

förvirring av idéer och beslut. Förutom detta var alla artiklar som användes i studiens resultat 

skrivna på engelska och detta kan också ha påverkat analysen av texterna samt studiens 

resultat eftersom engelska inte är författarens modersmål. Av den anledningen argumenterade 

och diskuterade författaren med två vänner för att söka överenskommelse om de olika 

kategorierna och underkategorierna. Endast artiklar skriva på engelska söktes eftersom de 

flesta av artiklarna var skriva på engelska. Detta stöds av Friberg (2006) som påpekar att 

engelska är vetenskapens officiella språk.  

 

Att endast en författare kvalitetsgranskade och bedömde artiklarna, skulle kunna vara en 

nackdel. Det kan ha påverkat kvalitetsgranskningen av artiklar eftersom graderna av 

artiklarna kan ha sett annorlunda ut om det istället hade varit två studenter som först 

kvalitetsgranskade artiklar var för sig och sedan diskutera sina kvalitetsgranskade resultat 

sinsemellan. Detta stöds av Willman et al. (2006) som påpekar att då två författare 

kvalitetsgranskar artiklarna var för sig leder detta till en ökad pålitlighet samt att 

subjektiviteten minskar. Fördelen med att kvalitetsgranska artiklarna ensam var att det gick 

snabbare att utföra detta arbete. 

 

En kombination användning av Google-translate, synonymer.se och Engelsk-svensk lexikon 

användes i samband med analysen av artiklarna för att översätta engelska ord eller meningar 

som var svåra att förstå till svenska. Detta kan inte ha påverkat studien eftersom det 

underlättade att få en helhetsbild av texterna innan de analyserades. Detta minskade risken för 

feltolkning av texterna. Hänsyn togs till att Google-translate inte alltid kan översätta rätt ord 

eller meningar med rätt grammatik. 

 

Sex artiklar inkluderades i studien trots att de saknade ett tydligt etiskt resonemang eller ett 

godkännande från en etisk kommitté. Detta gjordes eftersom personerna i studierna 

rekryterades på olika sätt. De fick information om studien, cirka 25 dollar i utbyte mot deras 

deltagande och frivilligt deltog i studierna. Forskarna kan ha lockat deltagarna till att delta i 

studierna genom att ha erbjudit denna ekonomiska belöning. Trots det, gjorde deltagarna sina 
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egna val utan tvång. Deltagarna lämnade informerat samtycke till forskarna och deras 

anonymitet bevarades. I detta fall anses forskarna hade haft ett etiskt förhållningssätt.  

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framgår det att patienter hade upplevelse av stigmatisering i varierande 

grad under mötet med sjukvårdspersonalen (Surlis & Hyde, 2001; Rintamaki et al., 2007; 

Zukoski & Thorburn, 2009; Carr, 2001; Varas-Diáz et al., 2005; Sayles et al., 2007). Mbanya, 

et al. (2001) visar i sin studie att cirka 12 % av sjukvårdspersonalen sa att de kommer att 

vårda HIV- och/eller AIDS-patienter med hån och utan respekt. Alla patienter oavsett 

sjukdom anses kunna bli stigmatiserad av sjukvårdspersonalen oavsett i vilket land de 

befinner sig. Att stigmatisera patienter anses kunna orsaka vårdlidande hos patienter. Detta 

stöds av Travelbee (1971) som säger att vårdlidande upplevs när en patient möter olika typer 

av plågsamma problem. Att sjukvårdspersonalen stigmatiserar sina patienter skulle kunna 

leda till att patienterna undviker att söka vård. Detta stöds av Zhou (2009) studie som visade 

för att undvika AIDS-relaterade stigma, patienter medvetet undvek allmänna sjukhus och 

valde specialistvård mottagningar. Goffman (1963) påpekar att stigma kan leda till att en 

människa anses nästan som omänskligt.  

 

Att stigmatisera patienter under mötet kan skapa ett hinder i vården. Det skulle kunna hindra 

patienterna från att vilja skapa en relation och dela med sig viktig information med 

sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att som sjukvårdspersonal att lägga sina förutfattade 

meningar åtsidan i samband med mötet med patienter och vara objektiv. Genom att vara 

objektiv och se patienten som en person och inte som sin sjukdom skulle kunna leda till att 

patienterna upplever ett mer tillfredställande möte med sjukvårdspersonalen. Detta stöds av 

Travelbee (1971) som påstår för att sjuksköterskan ska kunna möta patienten på bästa sätt, 

måste sjuksköterskan lära känna patienten som person och inte förhålla sig till den 

medicinska diagnosen för att ge minsta tänkbara besvär.  

 

Resultatet av upplevelse av stigmatisering anses kunna vara applicerbar till den svenska 

Hälso- och sjukvården då HIV- och/eller AIDS-patienter anses kunna uppleva stigmatisering 

i varierande grad i samband med mötet med sjukvårdspersonalen oavsett i vilket land de bor 

i. Detta stöds av Herek (1999) som påpekar att stigma kan variera från land till land och 

avsikterna eller orsaker till stigma kan variera mycket. Denna variation är formad i varje 

samhälle av flera faktorer, inklusive den lokala epidemiologin av HIV- och AIDS och 
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existerande fördomar (ibid.).  Hade studierna genomförds i Sverige så hade patienterna 

kunnat uppleva stigmatisering men troligtvis inte i lika hög grad eftersom den svenska Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS1982:763) säger att vård skall ges till alla människor på lika villkor 

oavsett sjukdom, kön, ålder, ras, religion, sexuell läggning, nationalitet, social status, etc. 

Denna vård ska ges med respekt och för den enskilda människans värdighet (ibid.).  

 

Upplevelse av bristande kunskap var något patienterna upplevde i studien. Patienter i studier 

av Zukoski och Thorburn (2009); Rintamaki et al. (2007) samt Sayles et al. (2007) upplevde 

att sjukvårdspersonalen var rädda för att själva bli smittade med HIV-viruset. Detta visades 

genom att sjukvårdspersonalen använde onödiga extra skydd som mask och dubbla handskar 

för att ta en patients blodtryck. Visst skall sjukvårdspersonalen vara försiktig med 

säkerhetsåtgärder när de ska vårda patienter med smittsamma och oboliga infektioner, men de 

ska inte behöva överdriva. Rädslan och användningen av onödiga extra skydd skulle kunna 

bero på bristande kunskaper om hur HIV-viruset kan och inte kan överföras. HIV smittas inte 

genom beröring eller genom luften (Moberg, 2000) och därför anses risken för HIV-smitta 

under blodtryckstagning vara väldigt lågt. Detta stöds av Moberg (2000) som påstår att 

genomsnittlig risken för HIV-smitta via stickskador i vårdarbete är 0,3 procent. Mbanya et al. 

(2001) visade i sin studie att många sjuksköterskor ansåg att patienter med HIV- och AIDS 

borde isoleras från andra patienter. Är patienterna till exempel aggressiva eller dementa och 

det förekommer risk för att smitta sjukvårdspersonalen med HIV-viruset, då skulle 

sjukvårdspersonalen kunna vara rädda men patienterna som ingick i studien var i detta fall 

inte aggressiva. Enqvist och Bengtsson (2010) påpekar att ju mer rädd eller okänslig 

sjukvårdspersonalen är desto större risk är det att de inte ger akt på patientens signaler och 

kroppsspråk. 

 

Upplevelse av bristande kunskap skulle kunna överföras till den svenska Hälso- och 

sjukvården eftersom det inte är all svensk sjukvårdspersonal som har kunskap om hur de ska 

möta patienter med HIV- och/eller AIDS. Detta stöds av en studie genomförd i Sverige av 

Röndahl et al. (2003) som påpekar att en del sjukvårdspersonal inte har någon erfarenhet av 

att möta och vårda patienter med HIV- och AIDS. Röndahl et al. (2003) och Ohlson och 

Arvidsson (2005) påpekar att ökad kunskap hos sjukvårdspersonalen ökar känslan av 

trygghet och minimerar negativa attityder och beteenden mot patienter med HIV- och AIDS. 
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Sjukvårdspersonalen visade även bristande kunskap genom att vara autokratiska, använde sig 

av medicinska termer som patienterna inte förstod, inte gav patienterna möjlighet att delta i 

beslutfattande av deras vård och behandling, samt genom att sjukvårdspersonalen inte tog sig 

tid att lyssna på patienternas berättelse för en bättre upplevelse av mötet. Av den anledningen 

upplevde några patienter en känsla av maktlöshet och brist på kommunikation. Detta anses 

kunna påverka patienternas hälsa på olika sätt och minska patienternas engagemang att delta i 

mötet, deras vård, undersökning och behandling. Kommunikation är viktig för att kunna 

skapa en genuin mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971). Utan kommunikation anses 

sjukvårdspersonalen att inte kunna möta patienten och patientens behov på bästa möjliga sätt 

och heller kunna lära känna sina patienter som person. Detta stöds av Travelbee (1971) som 

menar att det är via kommunikation sjuksköterskan lär känna patienten som person. Vidare 

påpekar Travelbee (1971) att en dålig kommunikation kan leda till en dålig relation. Preau, 

Leport, Salmon-Ceron, Carrieri, Portier, Chene och Morin (2004) visar i sin studie att en god 

kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och patienten kan leda till en bättre upplevelse 

av möte, vård, behandling och följsamhet hos patienter. Därför bör sjukvårdspersonalen lära 

sig att lyssna på sina patienter och använda sig av enkla och lättfattade ord i samband med 

mötet med patienter för att minska risken för missförstånd och avbrytning av vård och 

behandling. Travelbee (1971) att patienten inte får möjligheten att kommunicera och meddela 

om hur hon eller han mår kan orsaka vårdlidande hos patienten. Genom att lyssna och låta 

patienten prata kan ge sjukvårdspersonalen en ökad förståelse av hur HIV- och/eller AIDS 

psykisk, fysisk, emotionell, social och själslig påverkar patientens livskvalitet. Att informera 

patienter om deras vård och behandling på ett begripligt språk skulle kunna leda till att de 

engagera sig mer i deras medicinska behandling för att förebygga eller behandla bekymmer 

förknippad med HIV- och AIDS. 

 

I studiens resultat framkom även upplevelse av professionalitet. En del patienter i studien av 

Mallinson et al. (2007) upplevde att sjukvårdspersonalen accepterade de för vilka de var. Att 

acceptera en patient för den hon eller han är, skulle kunna vara grunden för att patienten ska 

uppleva gott möte. Andra patienter upplevde sjukvårdspersonalen att vara kompetenta och 

upplevde sig att ha haft goda relationer med sjukvårdspersonalen. Travelbee (1971) påpekar 

att en förståelse av patientens tillstånd är nödvändig för att kunna fastställa en hjälpande 

relation. En god relation mellan sjukvårdspersonalen och patienten skulle kunna höja 

patientens livskvalitet. Det anses vara viktigt att det finns någon form av fungerande 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten för att uppnå ett tillfredställande 
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möte och vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande, liksom ett fungerande 

livsvärldsperspektiv där det finns en öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp. 

Detta stöds av Pettinati, Monterosso, Lipkin och Volpecelli (2003) som påpekar att en god 

relation mellan sjukvårdspersonalen och patienter ökar patientens engagemang av att vara 

närvarande vid möte och kommunicera med sin sjukvårdspersonal. Att vara professionellt 

yrkesmässigt, kan minska risken för upplevelse av dåligt möte och höja patientens 

välbefinnande. Travelbee (1971) påpekar att för att kunna skapa och bibehålla en hjälpande 

relation, måste sjuksköterskan använda sig själv som ett hjälpmedel för att kunna hjälpa 

patienten. Med hjälp av den äkta mellanmänsklig relation skulle sjukvårdspersonalen kunna 

hjälpa patienter att finna och uppleva välbefinnande. Den god relation i sin tur kan leda till en 

god upplevelse av mötet och den vård patienten får. Detta stöds av Travelbee (1971) som 

påpekar att genom en mellanmänsklig relation kännetecknad av äkthet främjar sjuksköterskan 

patientens hälsa, välbefinnande och utveckling. Förmågan att skapa en god kontakt är 

grunden för en bra relation (Enqvist & Bengtsson, 2010). Genom att sjukvårdspersonalen är 

snälla, kärleksfulla och omsorgsfulla när de ska möta patienter skulle kunna leda till en god 

relation mellan dem. Detta stöds av Travelbee (1971) som menar att en mellanmänsklig 

relation kan etableras genom en interaktionsprocess som består av empati, sympati, framväxt 

av identiteter, det första mötet och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. 

Upplevelse av professionalitet anses kunna överföras till den svenska sjukvården eftersom 

den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) påpekar att sjukvårdspersonalen skall 

vara professionella och visa respekt och omtanke till patienter.  

Slutsats 
Skall patienter med HIV- och/eller AIDS behöva bli stigmatiserad på grund av deras 

sjukdom? Att vara en patient med HIV- och/eller AIDS betyder inte att patienten ska behöva 

bli stigmatiserad och annorlunda eller illa behandlad på grund av sin sjukdom. Slutsatsen som 

kan dras utifrån litteraturstudiens resultat som byggdes på åtta vetenskapliga artiklar är att 

patienter med HIV- och/eller AIDS möter AIDS-relaterat stigma inom hälso- och sjukvården, 

väldigt ofta och acceptansen av personer som lever med HIV- och/eller AIDS är lågt. 

Upplevelse av negativa attityder och beteende, professionalitet samt rädsla på grund av 

bristande kunskap var också förekommande.  
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Sjukvårdspersonalen spelar en stor roll i behandlingen och välbefinnandet av personer som 

lever med HIV- och/eller AIDS. Sjukvårdspersonalen behöver mer kunskap och utbildning 

för att kunna minimera stigma inom hälso- och sjukvården, kunna möta patients behov och ge 

god vård samt höja patientens livskvalitet och förebygga sjukdom eller komplikationer. Detta 

skulle kunna leda till ett mer professionellt möte mellan sjukvårdspersonalen och patienter 

samt en upplevelse av en tillfredställd vård. Ingen patient skall behöva dåligt bemött oavsett 

vad patienten har för sjukdom, livsstil eller sexuell läggning.  
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Bilaga 1 – Databassökning 
Databas Sök datum Sökord Antal 

träffar 
Lästa titlar och 

abstrakt 
Lästa artiklar Granskade 

artiklar 
Använda 
artiklar 

Medline 2012-08-30 (MH” Quality of Health Care”) 
AND Experiences AND HIV-
positive persons 

11 10 4 2 1 

Medline 2012-09-02 (MH”HIV”) OR (MH”HIV 
Seropositivity) AND Patient AND 
Experiences 

58 40 15 5 1 

Cinahl 2012-06-19 (MH” Attitudes of Health 
Personnel”) AND HIV- infected 
patients AND Experiences 

11 8 3 2 1 

Cinahl 2012-06-25 (MH” Attitudes to AIDS”) AND 
Perceptions AND Stigma 

29 12 5 2 1 

Cinahl 2012-06-25 (MH”AIDS Patients”) OR (MH” 
Acquired Immunodeficiency 
Syndrome”) AND Interpersonal 
relations AND Attitudes 

7 7 3 1 1 

Cinahl 2012-07-04 (MH” Nurse-Patient Relations”) 
OR (MH” Professional-Patient 
Relations) AND Stigma AND HIV-
AIDS 

15 10 4 2 1 

Cinahl 2012-07-08 (MH” Health Care Delivery”) AND 
HIV care AND Engagement 

21 15 7 2 1 

Cinahl 2012-07-11 (MH” Professional- Patient 
Relations”) OR (MH” Nurse-
Patient Relations”) AND HIV-
infected patients 

83 50 18 3 1 

 



 

35 
 

Bilaga 2 – Kvalitetsgranskningsprotokoll 
Använt kvalitetsgranskningsprotokoll för bedömning av studier med kvalitativa metoder. 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej   

Patient karakteristiska 

Antal……………………….. 

Ålder……………………….. 

Man/kvinna………………… 

 

Är kontexten presenterad?   □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

 

Urval 

- Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydlig beskrivet? □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

- datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

- analys tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

- Råder datamättnad?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

- Råder analysmättnad?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultat i förhållande till en teoretisk referensram?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

Genereras teori?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 
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Fortsättningen på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman 

et al. 2006). 

 

Huvudfynd 

Vilket/- n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

□ Bra   □ Medel   □ Dålig 

Kommentar……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Granskare (sign) ……………………………….. 
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Bilaga 3 – Kvalitetsgranskade och använda artiklar  
Författare, år  
och land 

Titel  Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Carr, G. S.  
 
2001 
 
USA 

Negotiating Trust: A 
grounded theory study 
of interpersonal 
relationships between 
persons living with 
HIV/AIDS and their 
health care providers. 

Att undersöka 
mellanmänskliga 
relationer mellan 
personer som lever 
med HIV/AIDS och 
deras primära 
vårdgivare.  

Kvalitativ, öppna 
intervju, grounded 
theory.  

14 HIV/AIDS 
personer. Elva män 
och tre kvinnor mellan 
30 och 57 år.  

Resultatet visade att 
förtroendefull 
relation är 
personligen stödjande 
för patienter kan vara 
tillfredställande för 
sjukvårds-personalen. 

Grad I 
 

Mallinson, R. K. et 
al.,  
 
2007 
 
USA 

The provider role in 
client engagement in 
HIV care.  
 

Undersöka hur 
personer som lever 
med HIV/AIDS 
engagerar sig i den 
primära HIV 
sjukvården för 
behandling. 

Kvalitativ, grounded 
theory, djupgående 
semistruktuerade 
intervjuer. 

76 deltagare från sju 
olika samhällen och 
kliniker.  

Bekräftelse, närvaro 
och lyhördhet var 
viktiga för 
patienterna och 
förnedring av 
patienter ledde till 
hinder i vården. 

Grad I 

Rintamaki, L. S. et 
al.,  
 
2007 
 
USA 

Male patient 
perceptions of HIV 
stigma in health care 
contexts.  

Undersöka 50 HIV 
positive amerikanska 
krigsveteraners 
upplevelser av att leva 
med HIV och deras 
syn på stigmatisering 
i vård sammanhang.  

Kvalitativ, grounded 
theory, två 
semistruktuerade 
fokusgruppintervjuer 
och därefter enskilda 
intervjuer inom samma 
ämne. 

50 stycken HIV 
positive amerikanska 
krigsveteraners. 

De flesta deltagarna 
upplevde 
stigmatisering i form 
av att inte få vård, 
nervositet, panik och 
rädsla hos 
sjukvårdspersonalen, 
bristande ögon 
kontakt m.m. 

Grad II 

Sayles, J. N., et al., 
 
2007 
 
USA 

Experiences of social 
stigma and 
implications for 
healthcare among a 
diverse population of 
HIV positive adults.  

Identifiera domänerna 
av stigma och 
copingstrategier hos 
låg inkomsttagare 
med HIV/AIDS. 

Kvalitativ, fokusgrupper, 
intervjuer, kognitiv 
antropologisk analys. 

48 deltagare, män och 
kvinnor, alla var över 
18 år.  

Studien visade att de 
domäner av stiga var: 
anklagelse och 
stereotyper, rädsla för 
smitta, blotta en 
stigmatiserande roll 
samt konstruktion av 
sociala kontakter.  

Grad II 
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Författare, år 
och land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Sherman, D. W. & 
Ouellette, S. C. 
 
2001 
 
USA 

Patients tell of their 
images, expectations, 
and experiences with 
physicians and nurses 
on an AIDS- 
designated unit.  

Att utforska 
HIV/AIDS patienters 
uppfattningar och 
erfarenheter av läkare 
och sjuksköterskor på 
en AIDS-
specialiserad 
avdelning.  

Kvalitative, 
semistruktuerade 
intervjuer, 
innehållsanalys. 

17 HIV/AIDS 
smittade patienter. 14 
män, två kvinnor och 
en kvinnlig 
transsexuell.   

Patienterna upplevde 
bland annat 
professionell 
kompetens från både 
sjuksköterskor och 
läkare.  

 
Grad II 

 

Surlis, S. & Hyde, A.  
 
2001 
 
Irland 

HIV-positive patients’ 
experiences of stigma 
during 
hospitalization.  

Undersöka HIV 
infekterade patienters 
upplevelser av deras 
vistelse på sjukhus 
och omvårdnad inom 
ett Irländskt 
sammanhang. 

Kvalitativ, 
djupgående 
intervjuer, 
intervjuguide, 
innehållsanalys.  

10 tidigare 
inneliggande patienter 
på sjukhus i 
republiken av Irlands 
huvudstad, Dublin. 3 
kvinnor och 7 män 
mellan 29 till 50 år.  

Upplevelse av 
stigmatiserande 
attityder från 
sjuksköterskor samt 
upplevelse av 
förlorade anonymitet, 
anklagelse, att bli 
anklagad för HIV.  

Grad I 

Zukoski, A. P. & 
Thorburn, S. 
 
2009 
 
USA 

Experiences of stigma 
and discrimination 
among adults living 
with HIV in a low 
HIV-prevalence 
context: A qualitative 
analysis.  

Undersöka hur HIV 
patienter upplever 
stigma och 
diskriminering i deras 
vardag och inom vård 
sammanhang samt 
deras beteende & 
känslomässiga 
respons.  

Kvalitativ, 
djupintervjuer med 
öppna frågor, 
innehållsanalys.  

16 deltagare med HIV 
som är bosatta i en 
övervägande 
landsbygd med låg 
prevalens av HIV.  

Upplevelse av att bli 
annorlunda behandlad 
på grund av sin HIV 
status, 
stigmatiserande 
attityder från 
sjukvårdspersonal 
samt att personalen 
var rädda för dem.   

Grad I 

Varas-Diáz, N. et al., 
 
2005 
 
Sydamerika  

AIDS-related stigma 
and social interaction: 
Puerto Ricans living 
with HIV/AIDS. 

Utforska betydelsen 
av sociala 
interaktioner för 
personer som lever 
med HIV/AIDS. 

Kvalitativ, 
djupgående 
semistruktuerade 
intervjuer.  

30 Puertoricaner som 
lever med HIV/AIDS 
delad i tre grupper. 6 
män och 4 kvinnor i 
varje grupp.  

Upplevelse av stigma 
vilket påverkar deras 
sociala interaktioner 
med andra människor.  

Grad I 
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategorier Kategorier 
Henry, a 51- year old African American male, described how a 
provider in the prison system validated her patients. 

En patient beskrev hur en 
sjukvårdspersonal bekräftade sina 
patienter. 

Sjukvårdspersonalen 
bekräftar sina patienter. 

Upplevelse av 
acceptans 

 

Another participant noted how the nurse provider was able to 
zero in on the client’s concern and make her the focus of care. 

Sjuksköterskan ringade in 
patientens bekymmer och gjorde 
patienten fokusen för vården. 

Känsla av att vara I 
centrum 

Upplevelse av att 
känna sig 
betydelsefull 

 

Experiences of stigma-in the form of disparaging comments, 
refusal to provide care, or provision of inferior care- were 
reported to be less common in the care provided by HIV 
experts. 

Mindre förekommande av 
stigmatisering hos HIV 
experterna.  

Får bättre vård på 
specialistvård 
mottagning.  

Upplevelser av god 
vård 

Upplevelse av 
professionalitet 

Providers perceived as having mutually respectfull 
relationships…. clinical encounters. 

Sjukvårdspersonalen uppfattades 
att ha ömsesidiga respektfulla 
relationer med sina patienter 
under mötet. 

Känsla av ömsesidiga 
respektfulla relationer 
under mötet med 
sjukvårdspersonalen  

Upplevelse av god 
relation  

 

In addition to health care personnel scaring patients, 
participants also described being the targets of outright 
contempt and ridicule.  

Sjukvårdspersonalen föraktade 
och förlöjligade sina patienter.  

Patienter blev 
förnedrade.   

Upplevelse av 
förnedring 

 

Participants provided other examples of how they had been 
treated differently by providers due to their HIV status. 

Patienter berättade om hur 
annorlunda de har blivit 
behandlad på grund av deras 
diagnos. 

Att bli annorlunda 
behandlad på grund av 
sin sjukdom.  

Upplevelse av 
diskriminering 

 

However, there were a number of other accounts in which 
nurses were reported to have been extremely candid about their 
perceptions that the disease was self-inflicted if acquired 
through intravenous drug use. 

Sjuksköterskor tycker att 
sjukdomen är självförvållad om 
patienten fick HIV genom 
intravenöst drog missbruk. 

Sjuksköterskor har egna 
uppfattningar om HIV- 
positiva intravenösa 
drogmissbrukare. 

Upplevelse av 
fördomsfull 
sjukvårdspersonal 

Upplevelse av 
stigmatisering  

One behavior patients felt was rooted in HIV stigma and 
impaired their health care involved health care personnel 
ignoring HIV patients, even when patients were in great need. 

Sjukvårdspersonal ignorerar HIV- 
patienter, även när patienterna är i 
stort behov av vård. 

Vägran att ge vård Upplevelse av att 
inte få vård 
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Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategorier Kategorier 

Some participants reported that providers would not 
touch them and/or would use what participants 
considered unnecessary or added protection. 

patienter rapporterade att sjukvårdspersonal inte 
ville röra vid dem och/eller skulle använda vad 
deltagarna ansåg onödig eller extra skydd. 

Sjukvårdspersonal vill 
inte röra patienterna på 
grund av rädsla för 
smitta. 

  

Many men and women expressed outrage and disbelief 
at being treated as if they were “contaminated” by health 
care providers. One participant described his experience 
with a nursing staff putting on a mask and double gloves 
to take his blood pressure during a recent 
hospitalization. 

Användning av mask och dubbla handskar för att 
ta en HIV patient blodstryck upplevdes so matt bli 
behandlad som om de vore “radioaktiva”.  

Onödigt skydd på 
grund av rädsla för 
smitta. 

Upplevelse av 
okunskap  

Upplevelse 
av bristande 
kunskap  

Perhaps most troublesome to many of the participants 
were perceptions of fear of contagion within the medical 
community-people who are expected to be the most 
informed and educated about the disease and its 
transmission risks. 

Många patienter upplevde att många 
sjukvårdspersonalen var rädda för att bli HIV 
smittad. 

Sjukvårdspersonalen 
har rädsla för HIV 
smitta 

Upplevelse av 
rädsla 

 

In particular, a lack of eye contact was interpreted as 
possible discomfort with or dislike of HIV-positive 
patients. 

Brist på ögonkontakt tolkats som möjligt obehag 
med eller ogillande av HIV-positiva patienter. 

Upplevelsen av att inte 
få ögonkontakt med 
sjukvårdspersonal. 

  

The convergence of these nonverbals communicated 
what participants identified as various forms of negative 
effect, including irritation or anger, nervousness, or fear 
of having to work with HIV-positive clientele. 

Patienterna identifierade negativa icke verbala 
kommunikation som inkluderade irritation eller 
ilska, nervositet eller rädsla för att ha med HIV-
positiva patienterna att göra.  

Sjukvårdspersonalen 
använde negativa icke-
verbala 
kommunikation. 

Upplevelse av 
negativa 
beteenden 

Upplevelse 
av negativa 
beteenden 
och attityder 

Participants reported encounters in which health care 
personnel maximized the space between themselves and 
their patients by doing such things as addressing them 
from across a room rather than approaching their 
bedsides. 

Sjukvårdspersonalen utökade utrymme mellan 
dem själva och patienterna genom att tala till 
patienterna från långt håll.   

Otrevliga vokala toner 
från 
sjukvårdspersonalen 

Upplevelse av 
negativa attityder 

 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Definitioner
	Sjukvårdspersonal
	Patient

	HIV och AIDS
	Stigma
	Att leva med HIV och AIDS
	Sjukvårdspersonalen upplevelse av att möta patienter med HIV och AIDS
	Sjukvårdspersonal
	Mötet
	Teoretisk referensram

	Syfte
	Metod
	Urval
	Datainsamling
	Kvalitetsgranskning
	Dataanalys
	Etiska övervägande

	Resultat
	Upplevelsen av professionalitet
	Upplevelse av stigmatisering
	Upplevelse av bristande kunskap
	Upplevelse av negativa beteenden och attityder

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Bilaga 1 – Databassökning
	Bilaga 2 – Kvalitetsgranskningsprotokoll
	Bilaga 3 – Kvalitetsgranskade och använda artiklar
	Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys

