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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: HIV (Humant Immunbristvirus) gör att kroppens eget immunförsvar bryts ner. 
Idag finns ingen bot mot HIV, dock finns det bromsmediciner. Mötet mellan 
sjukvårdspersonal och personer med HIV är grunden för en god omvårdnad, samt att främja 
hälsa för personer med HIV. WHO poängterar allas rätt till lika vård och att diskriminering 
mot personer med HIV inte ska förekomma. Därför är det viktigt att undersöka hur mötet 
upplevs av personer med HIV och sjukvårdspersonalen. Syfte: Syftet med denna studie var att 
beskriva mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV. Metod: Metoden som 
användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. I studien användes åtta artiklar som 
analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 
innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att diskriminering förekom i mötet mellan 
sjukvårdspersonal och personer med HIV. Det förekom även att en del sjukvårdspersonal 
kände medlidande för personer med HIV och behandlade dem utan särbehandling på grund av 
deras sjukdom. Resultatet pekade även på att sjukvårdspersonalen upplevde rädsla och att 
avståndstagande förekom, då sjukvårdspersonalen var rädd att bli smittad. Slutsats: 
Föreliggande studie visade att personer med HIV blev utsatta för diskriminering och negativa 
attityder i mötet med sjukvårdspersonalen. Genom denna studie kan sjukvårdspersonal ta del 
av forskning om upplevelserna vid mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV 
som förhoppningsvis kan bidra till ökad kunskap och en möjlighet till ett förbättrat möte för 
alla inblandade parter.  

Nyckelord: diskriminering, HIV, mötet, sjukvårdspersonal. 
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INTRODUKTION 
Mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med Humant Immunbristvirus (HIV) kan vara 
problematiskt och komplicerat då det kan framkomma negativa attityder. 
Sjukvårdspersonalens attityder kan ha en negativ inverkan på vårdmötet och personer med 
HIV (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003).  Studien visar att personer med HIV blir utsatta för 
negativa attityder och illa bemötande av sjukvårdspersonal (Mbanya, Zebaze, Kengne, 
Minkoulou, Awah & Beure, 2001). För 25 år sedan upptäcktes HIV för första gången i 
Sverige (WHO, 2009) och idag, 25 år senare, är stigmatisering och fördomar dominerande i 
bemötandet av personer med HIV (Mbanya et al. 2001). År 2009 smittades 2,6 miljoner 
människor med HIV i världen (WHO, 2009) och i Sverige finns det 5500 personer som lever 
med HIV (Smittskyddsinstitutet, 2010). Mbanya et al.( 2001) menar att HIV har skapat stora 
rubriker i tidningarna som visar på rädsla och missuppfattningar. Personer med HIV upplever 
att sjukvårdspersonalen bemöter dem med negativa attityder och fördomar. Antalet sjuka ökar 
stadigt, vilket leder till att sjukvårdspersonalen i större omfattning kommer att möta och 
interagera med personer med HIV(ibid.). Alla patienter har rätt till lika vård på lika villkor 
(SFS 1982:763) det är därför viktigt att studera sjukvårdspersonalens förhållningssätt till 
personer med HIV för att utveckla en god vårdrelation.  

BAKGRUND 

HIV 
Humant Immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som bryter ned kroppens immunförsvar 
genom att omvandla sitt egna RNA till den smittade personens DNA (Gisslén, 2007). Viruset 
sprids med blod, sädesväska och andra kroppsvätskor i begränsad utsträckning. De vanligaste 
smittvägarna är via sexuell kontakt, orena kanyler och blodprodukter som inte kontrollerats 
på lämpligt sätt innan användning. Viruset kan även smitta från gravid till foster via blodet 
under fostrets utveckling (Herlitz, 2008). Smittrisken vid amning ligger på 10-15 %, dock 
finns profylax som kan användas, som minskar risken till mindre än 1 %. Om 
sjukvårdspersonal skulle exponeras för en stick- eller skärskada har infektionsrisken 
beräknats ligga på 0.3 % (Gisslén, 2007). Enligt Herlitz (2008) undviker sjukvårdspersonal att 
medverka i vård av personer med HIV, vilket kan bero på infektionsrisken, men också rädsla 
(Herlitz, 2008). Gisslén (2007) beskriver att hos cirka en tredjedel personer med HIV 
uppträder en primär infektion, exempelvis halsfluss, feber och även diarré inom två till fyra 
veckor efter smittotillfället. Efter den primära infektionen kan det gå en period utan symtom, 
den symtomfria perioden kan vara upp till tio år. Detta betyder att en person kan vara HIV-
positiv en lång tid utan att veta om det, vilket i sin tur kan leda till att personen som är smittad 
med HIV smittar andra. HIV diagnos ställs genom att antikroppar mot viruset påvisas i blodet 
(ibid.). AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) är slutstadiet av en HIV infektion, 
dock utvecklar inte alla personer med HIV, AIDS. En AIDS diagnos ställs när en person med 
HIV utvecklat infektioner som beror på att immunförsvaret är nedsatt (Abrahamsson & 
Berglund, 2006). Idag är dödligheten för HIV låg, tack vare att så kallade bromsmediciner 
utvecklats. Bromsmedicinerna minskar virusets tillväxt i kroppen, men kan inte avlägsna 
viruset helt (Gisslén, 2007).  
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Uppfattningar om HIV 
I en svensk studie av Herlitz (2008) framkom det att HIV förknippas med vissa riskgrupper 
såsom homosexuella och sprutnarkomaner. Ibland allmänheten rådde det missuppfattningar 
om hur HIV smittar, vilket kunde vara grund för negativa attityder och fördomar. I den 
svenska studien (Herlitz, 2008) med 4000-6000 deltagare gjordes en enkätundersökning med 
syfte att undersöka allmänhetens beteenden, kunskap och attityder. År 1989 framkom det att 
32 procent av deltagarna skulle säkert eller troligen undvika kontakt med en arbetskollega 
eller klasskamrater med HIV. När samma fråga ställdes år 2000 svarade bara 22 procent av 
deltagarna, att de skulle undvika en person med HIV, vilket pekar på att det har skett en 
förändring genom åren. År 1989 ville 22 procent av deltagarna kräva att personer med HIV 
skulle få en egen toalett. När samma fråga ställdes år 2000, ville 14 procent fortfarande inte 
dela toalett med en person med HIV, vilket tyder på att både kunskaper och attityder 
förändrats under tidsperioden (Herlitz, 2008). I Herlitz (2008) studie trodde 10 – 20 procent 
av deltagarna att de kunde bli smittade genom insektsbett, genom att använda offentlig toalett 
eller om de kysste en person med HIV. Sammantaget tyder det på att det finns en allmän 
rädsla för personer med HIV (ibid.).  

Enligt Välimäki, Souominen och Peate (1998) är missförstånd, rädsla och negativa attityder 
gentemot personer med HIV vanligt. Mellan år 1987 och 1992 var människor fortfarande 
förvirrade över hur smittan uppkom, vilket ledde till negativa attityder. Attityder är relaterade 
till kultur, kön och kunskap om HIV (ibid.). Vidare menar Välimäki et al. (1998) att det 
visade sig att lärare inte ville att personer med HIV skulle få tillträde till det allmänna 
skolväsendet. Två tredjedelar av de som medverkade i studien uppgav att de skulle vägra att 
utföra återupplivningsförsök. I studien framkom även att äldre heterosexuella personer hade 
mer negativa attityder än yngre heterosexuella personer. Många negativa attityder mot 
personer med HIV hade sin grund i homofobi och koppling till intravenösa drogmissbrukare, 
men HIV sågs även som en bestraffande följd av ett lösaktigt sexliv. I studien angav 86 
procent av deltagarna att de ansåg HIV vara ett stort hot och 96 procent av deltagarna var 
rädda för att bli smittade (ibid.). 

Mötet mellan sjukvårdspersonalen och personer med HIV 
Toombs (1992) studie pekar på att sjukvårdspersonal och personer med HIV har olika 
erfarenheter och upplevelser av sjukdomen, vilket kan leda till svårigheter i vårdandet. 
Sjukvårdspersonal med erfarenhet av att vårdat företrädesvis personer med HIV med 
missbrukarproblem, kan utveckla fördomar och anta att alla personer med HIV är 
missbrukare. Vidare är det viktigt att förstå hur personer med HIV upplever 
sjukvårdspersonalens bemötande av dem för att motverka negativa attityder mot personer 
med HIV(ibid.). En studie av Blake, Jones-Taylor, Reid och Kosowski (2008) visade att 
kvinnor med HIV som sökte vård kände sig obekväma i mötet med sjukvårdspersonalen. 
Kvinnorna upplevde att sjukvårdpersonalen var respektlös och saknade empati (ibid.). 
Sjukvårdspersonalens bemötande utgör en bidragande faktor till god omvårdnad. Patientens 
upplevelse av sjukvården är avgörande för hur relationen mellan sjuksköterska och patient 
kommer att utvecklas (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det är troligt att mötet 
underlättas om sjukvårdspersonalen har förmåga att kommunicera med patienter och anhöriga 
på ett respektfullt sätt. Sjukvårdspersonalen är skyldig att säkerställa att patienten vårdas i en 
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god och säker miljö, samt att patienten känner sig delaktig i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 
2005).  Sjukvårdspersonalen kan genom att stödja patienten bidra till att denne känner sig 
respekterad och ge möjlighet till att patienten får information samt känner en trygghet i sin 
diagnos. I sjukvårdspersonalens uppgift ingår att få patienten att tänka i nya och positiva 
banor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). För att stärka och uppmuntra patienten är 
delaktigheten viktig, vilket kan vara en förutsättning för att patienten ska uppleva kontroll 
över sin vårdsituation. En förbättrad relation mellan patient och sjukvårdspersonal bygger på 
jämställdhet; jämlikhet och ömsesidighet är det vården strävar efter (Socialstyrelsen, 2005). 
Det finns även studier som visar på att sjukvårdspersonalen önskade att vården var säker och 
lyhörd för patienter med HIV och att det inte ska förekomma fördomar och negativa attityder 
mot personer med HIV (McHaffe, 1994). 

WHO:s riktlinjer för prevention och behandling av personer med HIV 
Enligt World Health Organisation (WHO) (2011a) riktlinjer för prevention och behandling 
ligger störst fokus på att förebygga och behandla HIV-infektioner. Fokus för insatser ligger 
främst på låg- och medelinkomstländer, men rekommenderas även till hög inkomstländer. 
Riktlinjerna fokuserar på att säkerhetsställa en gynnsam miljö för personer med HIV och att 
de mänskliga rättigheterna efterföljs. Lagstiftare globalt har medverkat för att motverka 
diskriminering på grund av en HIV infektion, samt att alla har lika rätt till vård utan undantag. 
WHO (2011a) menar att vissa förutsättningar för de specifika rekommendationerna är mer 
problematiska, som att förebygga sexuell överföring av smitta genom användande av 
kondomer vid vaginalt eller analt sex. Genom att minska smittspridning frigörs mer resurser 
för rådgivning och behandling till personer som redan är smittade med HIV. Vidare 
rekommenderar WHO (2011a) att HIV-test ska finnas tillgänglig på så många orter som 
möjligt. I riktlinjerna påpekas även att stater ska försöka sänka antalet intravenösa 
missbrukare och användandet av begagnade kanyler. WHO påvisar även att det ska finnas 
möjlighet att förebygga HIV- infektioner genom utbildning, som i sin tur kan minska 
smittspridning samt förändra riskbeteenden, vilket kan leda till minskad smittrisk (WHO, 
2011a). 

I WHOs (2000) riktlinjer för reproduktiva lagar inom hälso- och sjukvård beskrivs att 
sjukvårdspersonalen har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får lämna ut information om 
patienter med HIV utan deras medgivande. Sjukvårdspersonal som är delaktig i patientens 
vård får inte sprida information om patienten till någon annan sjukvårdspersonal utan 
patientens medgivande enligt lag, det är endast sjukvårdspersonal som är inblandad i 
patientens vård som får ta del av patientens information. Vidare menar WHO (2000) att när en 
patient har en allmänfarlig sjukdom som till exempel HIV, är sjukvårdspersonalen skyldig att 
rapportera detta vidare, i dessa fall utgår sekretessen. I alla övriga fall gäller tre rättsliga 
aspekter: den första är att sjukvårdspersonalen är skyldiga att skydda patienten med HIV så att 
ingen information lämnas ut till obehöriga. Den andra är att patienten har rätt att veta allt om 
sin diagnos och informationen som sjukvårdspersonalen har. Den tredje är att innan patienten 
väljer att delge personlig information till andra är det sjukvårdspersonalens plikt att försäkra 
sig om att patienten är välinformerad och har ett fritt val att delge informationen (WHO, 
2000). 
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Teoretisk referensram 
Travelbees (1971) teori fokuserar på att förstå omvårdnadens betydelse samt att förstå 
relationen mellan patienter och sjukvårdspersonal.  

Det är viktigt att förstå mötet mellan personer med HIV och sjukvårdspersonalen och även att 
förstå konsekvenserna av ett dåligt bemötande. Kommunikation är en viktig del för att nå den 
bästa omvårdnaden, då kommunikationen behövs för att lära känna och kartlägga patientens 
behov. Travelbees teori använder inte rollerna som patient och sjukvårdspersonal då det 
suddar ut individen och endast framhäver de gemensamma dragen. Istället ses mötet mellan 
sjukvårdspersonal och patienter som en personlig, jämlik relation.  För att nå den 
mellanmänskliga relationen genomgår sjukvårdspersonalen och patienter fem faser. Den 
första fasen; det första mötet formas efter de förväntningar som finns gentemot den andra 
personen, då det bildas en uppfattning om den andra personens personlighet. 
Sjukvårdspersonal måste se förbi sina förväntningar och attityder gentemot personer med HIV 
i mötet, så att sjukvårdspersonal kan upptäcka den unika individen och inte 
sjukdomstillståndet. Den andra fasen; framväxt av identiteter, är när tidigare roller försvinner 
och sjukvårdspersonal kan förstå personer med HIV:s situation samt att personer med HIV 
kan se förbi sjukvårdspersonalens roll. Tredje fasen; Empati är neutralt enligt Travelbee 
(1971) och är varken bra eller dåligt. En förutsättning för empati är att den andra personen har 
liknande erfarenheter. Fjärde fasen; Sympati är ett steg vidare, vilket uppnås genom att 
sjukvårdspersonalen känner en önskan att kunna lindra personen med HIV:s lidande och 
känner medkänsla. Den sista och femte fasen enligt Travelbees (1971) teori är; ömsesidig 
förståelse och kontakt och innebär att båda personerna är involverade i den andres liv och 
känner empati och sympati för den andre personen (ibid). 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med 
HIV.  

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En kvalitativ forskning var 
fördelaktig då den utgår ifrån att få en djupare förståelse och involverar ett fåtal individer och 
bygger på det unika i händelserna. Det unika som studeras ligger i det som ska karaktäriseras 
(Olsson och Sörensen, 2007).  

Urval och datainsamling 
Artiklar söktes ur två databaser; CINAHL vilken fokuserar på artiklar inom omvårdnad och 
MEDLINE vilken fokuserar på både medicin och omvårdnadsartiklar (Willman et al. 2011). 
Sökorden som användes i båda databaserna var HIV, nursing, nurses, health care, patients, 
patient, experience, interaction och care giver. I sökningarna framkom ordet discrimination i 
flera sökresultat, därför lades detta ord till som sökord. Willman et al (2011) menar att om den 
booleska sökfunktionen AND/OR används för att kombinera de olika sökorden resulterar det i 
en bredare sökning. Därför användes den booleska sökfunktionen i båda databaserna. Genom 
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att använda olika sökfunktioner avgränsades sökningen och relevant litteratur hittades. En del 
artiklar påträffades i flera sökkombinationer, dessa redovisas bara i första sökträffen (ibid.). 
Ett flertal avgränsningar valdes att göra i databassökningarna för att på ett lättare sätt kunna få 
fram användbara studier. Inklusionskriterier för föreliggande studie var följande; artiklarna 
skulle vara publicerade 2001-2011 och skrivna på engelska. Artiklarna skulle inkludera både 
män och kvinnor. Studier med personer som var under 18 år, med HIV exkluderades. Det 
valdes heller inte att göra några landsbegränsningar då detta kunde uteslutit viktigt material 
som besvarade studiens syfte. Under artikelsökningen i databaserna MEDLINE och CINAHL 
med tidigare nämnda sökord ställdes krav att artiklarna skulle vara research articles och peer-
reviewed. Tillsammans med dessa kriterier användes sökorden med booleska funktioner för 
att finna relevanta artiklar (se bilaga 1). Under varje ny sökning i databaserna gjordes ett 
urval. Det första urvalet var att granska artikelns titel, jämföra och se överensstämmelse med 
studiens syfte. De artiklar som överensstämde mot studiens syfte valdes ut. Nästa steg, urval 
två, var att granska artiklarnas abstract. Abstracten lästes flera gånger för att inte misstolka 
texten och därefter diskuterade författarna tillsammans vilka artiklar som efter 
genomläsningen stämde med studiens syfte. Efter den andra granskningen återstod tjugo 
artiklar. Av de tjugo artiklar som valdes att läsas igenom i sin helhet, återstod åtta artiklar som 
motsvarade studiens syfte (se bilaga 2), vilka valdes att kvalitetsgranskas enligt Willman et al. 
(2011).  

Kvalitetsgranskning 
De åtta utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger och kvalitetsgranskades efter ett 
bedömningsprotokoll (se bilaga 3) för kvalitativa studier enligt Willman et al. (2011). Enligt 
Willman et al. (2011) sker genomläsningen först individuellt av författarna och därefter 
diskuterades gemensamt granskningsprotokollet och artiklarnas resultat.  Författarna valde att 
modifiera bedömningsprotokollet för att det skulle passa in på studien. Protokollets frågor 
handlade om artikeln hade ett tydligt syfte till studien, ett tydligt urval och om metoden var 
tydligt beskriven, så att läsaren kunde avgöra om datainsamlingen och analysen var relevant 
för studien. Protokollets frågor valdes att poängsättas med 1 poäng för ”Ja” och noll poäng för 
”nej” eller ”vet ej” (ibid.) Därefter valde författarna att översätta poängsumman till procenttal. 
Bra kvalitet innebar 79-100 procent, medel innebar 69-78 procent och 0-68 procent var dålig 
kvalitet. Kvalitetsgranskningen visade att av de åtta utvalda artiklarna var sex av bra kvalitet 
och två av medel kvalitet. 

Dataanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes efter Graneheim och Lundman (2004) 
tolkning och artiklarna lästes noggrant igenom av författarna var för sig för att förstå artikelns 
helhet och mening. Därefter diskuterades artikelns innehåll för att jämföra om den uppfattats 
på samma sätt. De meningar och delar av artikelns text som stämde överens med studiens 
syfte markerades, ur dessa meningar och stycken togs meningsenheter ut. Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver att meningsenheter kan utgöras av stycken, meningar eller enstaka 
ord som sammanställs. Meningsenheterna skrevs ner på lappar för att enklare kunna 
diskuteras och sammanställas. Därefter kondenserades meningsenheterna. Kondensering 
enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att meningsenheterna kortas ner, men behåller 
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sin betydelse. För att kondenseringen skulle bli så korrekt som möjligt gjordes den med hjälp 
av författarnas diskussion utifrån meningsenheterna. När kondenseringen var genomförd 
ströks de viktigaste orden under och blev till koder som kortfattat sammanfattar dess innehåll. 
Koden underlättar reflektion över studiens data. Därefter skapades kategorier och 
underkategorier. Underkategorier bildades efter de koder som hade liknade innehåll. De 
underkategorier som hade samma innebörd sammanställdes och diskuterades och bildade en 
kategori, detta gjordes med alla underkategorier. När kategorierna var färdigställda gjordes 
ytterligare ett steg genom att sammanställa de olika kategorierna och se deras gemensamma 
drag och utifrån dessa drag bilda teman (se bilaga 4). Alla steg sammanfattades i en tabell 
samt exempel på analys (se tabell 1).  

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

 

Etiska överväganden 
En studie som omfattar människor måste innehålla ett etiskt resonemang. Det som önskades 
med artiklarna var att det skulle föra ett etiskt resonemang (Polit & Beck, 2012). I Willman et 
al. (2011) bedömningsprotokoll var ett etiskt resonemang en bedömningspunkt i protokollet.  

 

 
 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“I can only care 
for them as a 
nurse, a fellow 
human, a fellow 
sinner, though 
forgiven; still not 
perfect and never 
will be. I am their 
nurse not their 
judge” (Mullis, 
2009, s. 315).    

Jag kan bara ta hand om 
dem som en 
sjuksköterska, 
medmänniska och som 
syndare, dock förlåten; 
fortfarande inte perfekt 
och kommer aldrig bli. 
Jag är deras 
sjuksköterska inte deras 
domare. 

Är deras 
sjuksköterska och 
inte deras domare 

Inte bli dömd Fördomsfri 
sjukvårdspersonal 

Positiva 
attityder i 
mötet 

   

  



7 
 

RESULTAT 
Innehållsanalysen resulterade i tre teman med tillhörande kategorier som speglar både 
sjukvårdspersonalens och personer med HIV:s upplevelse.  Teman utgjordes av Negativa 
attityder i mötet, sjukvårdspersonalens känslor i mötet samt positiva attityder i mötet. 
Resultatets teman med kategorier redovisas i modell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Modell 1. Översikt över kategorier och teman. 

Negativa attityder i mötet 
I studien förekom det negativa attityder i mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med 
HIV.  

Diskriminering 
Ett flertal personer med HIV upplevde att sjukvårdspersonalen var dömande och kritiserade 
dem för deras HIV diagnos, vilket ofta ledde till att de undvek att besöka sjukvården. En stor 
del av sjukvårdspersonalen hade förutfattade meningar om personer med HIV, då de ansåg att 
HIV var en sjukdom som endast drabbade sprutnarkomaner, homosexuella eller personer som 
var sexuellt aktiva med mer än en partner samtidig (Surlis & Hyde, 2001). 

Diskriminering 

Självförvållat 
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I mötet med sjukvårdspersonalen upplevde personerna med HIV ofta att sjukvårdspersonalen 
undvek att ta ögonkontakt med dem, och att de var både irriterade och besvärade under 
sjukvårdsbesöket, detta ledde till att personerna med HIV kände sig både ignorerade och 
kränkta (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). En person med HIV berättade om ett 
möte: 

”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). 

Personerna med HIV kände sig ignorerade vid de tillfällen då sjukvårdspersonalen valde att 
inte hjälpa patienter som använt larmklockan. Ibland valde sjukvårdspersonalen att skjuta upp 
vissa omvårdnadsåtgärder och behandlingar tills nästa arbetsskift började, vilket upplevdes 
som förolämpande (Mullins, 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Att sjukvårdspersonalen kunde visa empati och medlidande var av stor betydelse för 
personerna med HIV, men dessa två egenskaper var något som ofta saknades hos 
sjukvårdspersonalen. Personerna med HIV upplevde att sjukvårdspersonalen ofta var 
känslokall och reserverad när de blivit informerade om att personen var HIV-positiv 
(Rintamaki et al. 2007). En person med HIV hade till och med varit med om att 
sjukvårdspersonalen blivit så upprörd, när de fick information om att personen var HIV-
positiv, att de slängt iväg sina blodiga handskar och gått ut ur rummet (Mullins, 2009).  

Personerna med HIV upplevde sig ofta utpekade av sjukvårdspersonalen, eftersom sängarna 
och journaler markerades med röda prickar för att de lättare skulle kunna uppmärksamma att 
personen var HIV-positiv (Surlis & Hyde, 2001). Sjukvårdpersonalen skrev in personerna 
med HIV på egna rum och märkte dörren med ”biologisk vätska” som en varning för de som 
skulle gå in i rummet (Rintamaki et al. 2007). Personerna med HIV kände sig även utpekade 
vid vissa tillfällen då sjukvårdspersonalen talade högt om sjukdomen när andra patienter var 
närvarande, detta upplevdes även som både respektlöst och oprofessionellt (Surlis & Hyde, 
2001).  

Självförvållat  
Sjukvårdspersonalen anklagade ofta personerna med HIV och ansåg att de bara hade sig 
själva att skylla för att de drabbats av HIV (Surlis & Hyde, 2001; Rintamaki et al, 2007). 
Sjukvårdspersonalen ansåg att de personer som framför allt fick skylla sig själva var de som 
blivit HIV-positiva via sexuellt umgänge eller via orena nålar (Surlis & Hyde, 2001). En 
vanlig kommentar som personerna med HIV fick höra var att ”de synder som de begått 
kommer straffa dem” och med detta menades att det endast var omoraliska människor som 
fick HIV (Ullah, 2011). En sjukvårdspersonal sade till en person med HIV: 

”Well listen, it’s your fault” (Surlis & Hyde, 2001, s. 72). 

Personerna med HIV upplevde sjukvårdspersonalens bemötande som oprofessionellt när de 
uttryckte att personen fick skylla sig själv. En del personer med HIV menade att även fast de 
haft problem med drogmissbruk tidigare så hade de aldrig bett om att få sjukdomen (Surlis & 
Hyde, 2001). Person med HIV berättade om mötet: 
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”I’m in pain.” She used to say” well that’s what you get for using drugs.” (Surlis & 
Hyde, 2001, s. 72). 

De upplevde även att sjukvårdspersonalen ofta var kortfattad och hade en dömande 
attityd mot dem på grund av HIV diagnosen (Surlis & Hyde, 2001), och somliga 
upplevde att de fick negativ respons av sjukvårdspersonalen då de bad om hjälp (Ullah, 
2011). 

I told the nurse that I was in pain, she said, well, this is what you deserve for your 
past (Ullah, 2011, s. 102). 

Personerna med HIV tyckte att sjukvårdspersonalen kunde varit mer omtänksamma och 
mindre dömande mot dem i mötet, då de ansåg att sjukdomen lika gärna kunde ha drabbat 
sjukvårdspersonalen själv (Surlis & Hyde, 2001).  

Utebliven vård  
Personerna med HIV upplevde ofta att de blev bortprioriterade när de var i kontakt med 
sjukvården. Sjukvårdspersonalen tog sig ofta inte tid till att hjälpa personerna med HIV 
eftersom de visste att personerna hade en HIV-diagnos. En del personer med HIV blev 
helt utan vård, då det inte fanns sjukvårdspersonal som ville vårda dem (Zukoski & 
Thorburn, 2009; Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde, 2001). Viss sjukvårdspersonal 
vägrade att utföra behandlingar på dem och rekommenderade dem att istället uppsöka 
en annan vårdgivare. Somlig sjukvårdspersonal nekade sina tidigare patienter då de inte 
längre ville behandla dem, när patienterna uppgett att de drabbats utav HIV (Zukoski & 
Thorburn, 2009; Rintamaki et al. 2007). En sjukvårdspersonal hade sagt till en person 
med HIV: 

“We haven’t got time for you, there’s more sicker people than you.”  
(Surlis & Hyde, 2001, s. 71). 

 En del personer med HIV fick vänta på att få kirurgiskbehandling då sjukvårdspersonalen 
valde att prioritera personer som inte hade HIV före (Ullah, 2011). 

Sjukvårdspersonalens känslor i mötet 
Det framkom att sjukvårdspersonal upplevde rädsla och hjälplöshet i mötet med personer med 
HIV.  

Sjukvårdspersonalen känner rädsla 
Sjukvårdspersonalen upplevde ofta rädsla i mötet med personer med HIV, de var så rädda att 
de många gånger undvek både beröring och närkontakt med personer med HIV (Zukoski & 
Thorburn, 2009). Ett av skälen till att sjukvårdspersonalen visade rädsla var för risken att bli 
smittad då botemedel inte existerar. De använde därför dubbla handskar och extra skydd när 
de var i kontakt med personer med HIV (Mullins, 2009). En del sjukvårdspersonal valde att 
använda överdrivna säkerhetsrutiner när de fått reda på att personen hade HIV och använde 
sig av både skyddsrock, handskar och munskydd när de endast skulle gå in och tala med 
patienten (Rintamaki et al. 2007). Sjukvårdspersonal tog avstånd från personerna med HIV, 
de vågade inte stå för nära personerna utan ställde sig på andra sidan rummet när de skulle 
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tala med dem. Somliga var så rädda för sjukdomen att de valde att gå ut ur rummet och inte 
utöva mer vård på personen då de fått information om att personen de vårdade var HIV-
positiv (Zukozki & Thorburn, 2009). En sjukvårdspersonal berättade om mötet: 

”I’m not feeling aggression towards the patient as a human being,  
but because he is infected, I can also become infected”  

(Deetlefs, Greeff & Koen, 2003, s. 27). 

En del sjukvårdspersonal kände en viss aggression i mötet med personer med HIV. Det var 
inte aggression mot personen i sig utan mot viruset, dock gick det ändå många gånger ut över 
personen med HIV då sjukvårdspersonalen var rädd för att bli smittad (Deetlefs et al. 2003). 

Sjukvårdspersonalen känner bristande förmåga att hjälpa 
När sjukvårdspersonalen kände att de inte kunde lindra personernas lidande upplevde de 
hjälplöshet. De blev ofta nedstämda över vetskapen att patienten fortfarande var sjuk när de 
gått hem från sjukhuset (Smit, 2005). Sjukvårdspersonal kände ett stort medlidande i mötet 
med personer med HIV, men upplevde det som påfrestande att inte kunna hjälpa dem att 
tillfriskna (Deetlef et al. 2003). Det som upplevdes som mest påfrestande för 
sjukvårdspersonalen i mötet med personer med HIV var att veta att personerna förr eller 
senare skulle dö (Smit, 2005). En sjukvårdspersonal berättade om mötet med personer med 
HIV: 

When I work with an HIV/AIDS patient and see how the person is fading away, 
something in the back of my mind just says there is nothing I can do to really help 

this guy- he’s going to die (Smit, 2005, s. 25). 

Sjukvårdspersonalen gjorde sitt bästa för att försöka hjälpa personerna med HIV, trots att de 
visste att de aldrig skulle tillfriskna. Även fast sjukvårdspersonalen kände en hjälplöshet i mötet 
med personer med HIV ansåg de ändå att det var värt att arbeta med dem, då de ofta 
uppskattade vården de fick (Smit, 2005). 

Positiva attityder i mötet 
Det framkom inte bara negativa attityder i mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med 
HIV utan även positiva.  

Lika värde  
En del sjukvårdspersonal var helt fördomsfria och såg personerna med HIV som ”normala” 
patienter. Sjukvårdspersonalen såg personer med HIV för vem de var och inte sjukdomen de 
hade, och ansåg att det var viktigt att alla behandlades lika (Surlis & Hyde, 2001; Mullins, 
2009). När de HIV-positiva blev sedda som ”normala” bidrog det till att självkänslan hos dem 
ökade. Sjukvårdspersonalen fick personerna med HIV att må bättre genom att säga att 
sjukdomen inte var deras fel och att alla gör misstag (Surlis & Hyde, 2001). En person med 
HIV berättade om mötet: 

(They) treat them as a normal patients and that’s the way I felt, like a normal 
patient (Surlis & Hyde, 2001, s. 72). 



11 
 

Under behandlingarna var det viktigt med ögonkontakt och beröring för att personerna 
med HIV inte skulle känna sig diskriminerade. Sjukvårdspersonalen gav personer med 
HIV omvårdnad, utifrån hur de själva skulle bemött en egen anhörig (Mullins, 2009).  

Fördomsfri sjukvårdpersonal 
En del sjukvårdspersonal valde att se förbi alla negativa attityder mot personer med HIV och 
valde att istället bemöta dem med en positiv och icke dömande attityd (Surlis & Hyde, 2001).  

I can only care for them as a nurse, as a fellow human, fellow sinner though 
forgiven: still not perfect and never will be. I am their nurse not their judge 

(Mullins, 2009, s. 315). 

Sjukvårdspersonalen ansåg att det inte var rätt att döma personer med HIV för deras 
sjukdomstillstånd, och ansåg att man ska behandla sina medmänniskor som man själv 
vill bli behandlad (Mullins, 2009).  

Förbättra mötet  
Sjukvårdspersonalen upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna utföra en 
god vård gentemot personer med HIV. Personalen upplevde att de ville ha ytterligare 
utbildning om sjukdomen HIV (Mullins, 2009; Mosack & Petroll, 2009). En 
sjukvårdspersonals tankesätt: 

”Nursing the link between science and humanity. Caring for HIV/AIDS patients 
requires knowledge and compassion as it applies to all persons under a nurse’s 

care” (Mullins, 2009, s. 315). 

Sjukvårdspersonalen ansåg att om kunskapen ökade kunde de bli mer involverad i vården, och 
på så sätt förbättra mötet med patienterna (Mullins, 2009; Mosack & Petroll, 2009).  

I vårdrelationen var det viktigt med bra kommunikation och att båda parter förstod varandra. 
En bra kommunikation kunde ge fördel för både sjukvårdspersonal och patienter med HIV. 
När sjukvårdspersonalen gav information till patienten och patienten fick sina frågor 
besvarade förbättrades vårdrelationen (Mosack & Petroll, 2009).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med 
HIV. En litteraturstudie med kvalitativ analys av data valdes som metod. Denna metod valdes 
eftersom den ger en djupare förståelse för mänskliga upplevelser. Hade däremot en kvantitativ 
forskningsmetod valts skulle den djupa förståelsen av upplevelserna uteblivit (Willman et al. 
2011; Polit & Beck, 2012). En av fördelarna med att göra en litteraturstudie är att den baseras 
på tidigare forskning, som berör samma ämne, vilket medför att den väger tyngre än 
exempelvis en empirisk studie, eftersom flera forskare har kommit fram till liknande resultat 
(Polit & Beck, 2012; Krippendorff, 2004). En av nackdelarna med att genomföra en 
litteraturstudie kan däremot vara att den insamlade datan redan är analyserad och tolkad av 
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andra, vilket medför att primärkällan inte finns att tillgå (Krippendorff, 2004). I efterhand 
anser författarna att en empirisk forskningsmetod troligtvis varit lämpligare, då en empirisk 
metod bygger på framtagning av nytt forskningsmaterial i form av intervjuer som författarna 
själva utför. En empirisk studie utgår från primärkällan vilket medför att andra författares 
tolkning uteblir och en djupare förståelse eventuellt uppstår (Polit & Beck, 2012; Ejvegård, 
2009).  

I föreliggande studie användes databaserna CINAHL och MEDLINE, dessa databaser anses 
som relevanta då de inriktar sig på vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. 
Enligt Willman et al. (2011) är det positivt att använda sig av flera databaser då det anses 
otillräckligt att endast använda sig av en databas för att få tillförlitligt resultat till studien 
(ibid.). Fler databaser kunde ha använts till exempel PSYCHINFO, för att bredda och göra 
sökningen mer komplett, dock anses det att databaserna CINAHL och MEDLINE gav 
tillräckligt resultat för att fullfölja studien. De sökord som användes i föreliggande studie 
ansågs relevanta och passade väl in på studiens syfte (Willman et al. 2011). Under 
artikelsökningen förekom ordet discrimination upprepade gånger och därav valdes ordet att 
läggas till i sökorden. Användningen av sökordet discrimination kan ha varit en nackdel i 
föreliggande studie då resultatet eventuellt kan ha påverkats genom att ha pekat resultatet åt 
en viss riktning, trots detta gjordes analysen förutsättningslöst. Willman et al. (2011) menar 
att det är betydelsefullt att kombinera sökorden för att avgränsa sökresultaten i databaserna, 
samt att sökresultaten svarar till studiens syfte. För att kombinera de olika sökorden kan den 
booleska funktionen AND eller OR användas (ibid.). I föreliggande studie valdes det att 
endast använda den booleska sökoperatorn AND, för att avgränsa sökningen och använda 
flera sökord parallellt underlättade för att erhålla artiklar som var inriktade på studiens syfte. I 
föreliggande studie valdes ett tidsperspektiv på tio år för att hitta så aktuella artiklar som 
möjligt. Att välja ett tidsperspektiv på tio år anses positivt för föreliggande studie och då det 
enligt Forsberg et al. (2008) är viktigt att se till att forskning är aktuell eftersom den hela tiden 
förnyas och utvecklas (ibid.). För att studien ska vara så tillförlitlig som möjligt valdes även 
att begränsa språket som de grundande artiklarna är skrivna på, därmed valdes endast artiklar 
som är skrivna på engelska. Willman et al. (2011) menar att det material som ligger till grund 
för studien bör vara skrivet på ett språk som bemästras av studiens författare. Engelska är inte 
författarnas modersmål dock bemästras detta språk väl och anses inte ha påverkat studiens 
trovärdighet. I föreliggande studie valdes det att inte göra några landsbegränsningar dels för 
att material var svårt att finna, men även på grund av att det var upplevelsen av mötet som 
skulle beskrivas. Hade studien valts att genomföras utifrån endast ett visst land hade 
upplevelserna eventuellt blivit annorlunda och fått ett annat resultat eftersom resultatet endast 
speglat sjukvården i ett land. Det valdes inte några könsbegränsningar då upplevelsen av 
mötet ansågs vara lika för både män och kvinnor. 

Sökningen i databaserna resulterade i åtta artiklar som alla svarade väl på studiens syfte. För 
att försäkra sig om artiklarna var av god kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna 
enligt en modifierad modell av Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll (se bilaga 3).  
Modifieringen som gjordes i granskningsprotokollet var att översätta poängsumman till 
procenttal.  Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll valdes då detta protokoll var tydligt 
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och lättförståeligt för författare med lite mängd erfarenhet i jämförelse med till exempel 
Friberg (2006). Kvalitetsgranskningen gjordes individuellt av två granskare för att därefter 
sammanställa sina tolkningar med varandra för ett så trovärdigt resultat som möjligt (ibid.). 
Artiklarna poängsattes under granskningen, ingen artikel gav 100 procent då alla kriteriemål 
inte uppfylldes. Denna bedömningsmall är dock inte 100 procentig, då den byggs på en 
personlig åsikt om artikeln och erfarenhet inom forskning, trots detta anses det att resultatet 
inte har påverkats anmärkningsvärt. Efter kvalitetsgranskningen framkom det att sex av 
artiklarna var av bra kvalité och två av artiklarna endast var av medel kvalité, alla artiklar 
valdes att användas i resultatet då alla artiklar svarar på studiens syfte.  

När artiklarna granskats och ansågs vara tillförlitliga påbörjades analysen som utgick från 
Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys. I föreliggande studie 
valdes denna analysbeskrivning då stegen är lätta att följa för författare med begränsad 
erfarenhet inom forskning samt att den är tydligt beskriven. Graneheim och Lundman (2004) 
menar att, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ska artiklarna läsas var för sig för 
att sedan gemensamt läsas tillsammans och jämföra artiklarnas innebörd. Patton (2002) 
belyser styrkan i användningen av en innehållsanalys, då innehållet analyseras för att både se 
gemensamma faktorer samt skiljande faktorer. Willman et al. (2011) beskriver att först 
identifieras meningsenheterna enskilt, för att sedan författarna tillsammans översätter 
meningsenheterna till svenska. Materialet bör läsas igenom flera gånger för att få en korrekt 
uppfattning av textens budskap. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det en svårighet 
med analysmetoden då meningsenheterna kan få en förändrad innebörd vid översättning 
eftersom det kan ske en tolkning. För att minska risken för att tolkning ska ske görs 
kondenseringen och översättningen samtidigt för att förhindra att meningsenheten fick 
förändrat budskap. Meningsenheternas text kan även feltolkas då tonläge, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck inte beskrivs i texterna, då detta kan påverka resultatet. Utifrån 
meningsenheterna diskuteras kategorier och teman fram, som sedan används i resultatet. Till 
denna analysmetod anses det vara en fördel att vara två författare då diskussion kring tolkning 
av text samt översättning alltid kan ske.   

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV. 
Resultatet i studien visar att det förekommer både negativa och positiva attityder i mötet 
mellan personer med HIV och sjukvårdspersonalen.  

Resultatet i föreliggande studie visar att det ofta förekommer diskriminering mot personer 
med HIV. De känner sig ofta ignorerade av sjukvårdspersonalen och upplever att de inte får 
all den hjälp de behöver. Resultatet visar även att diskriminering mot personer med HIV 
förekommer och detta medför att dessa personer ofta undviker att uppsöka sjukvården. 
Travelbee (1971) menar att interaktionen mellan sjukvårdspersonalen och personer med HIV 
är en viktig del av omvårdnaden och då personer med HIV undviker vården uteblir den. 
Tidigare studier kan styrka dessa resultat då även de fått fram att diskriminering ofta 
förekommer i vården mot personer med HIV och att diskrimineringen många gånger leder till 
att personer med HIV väljer att ta avstånd från sjukvården (Röndahl et al. 2003; Andrewin & 
Chien, 2008).  Enligt Kemppainen, O’Brien och Corpuz (1998) har sjukvårdspersonalen ofta 



14 
 

en dålig attityd och är otrevliga mot personer med HIV (ibid.) Somlig sjukvårdpersonal vägrar 
till och med att vårda personer med HIV på grund av deras sjukdom (Walusimbi & Okonsky, 
2004).  Trots att WHO:s riktlinjer för HIV prevention är tydliga och att diskriminering är 
förbjudet enligt lag och alla personer ska ha rätt till lika vård och behandlas lika (WHO, 
2011b). Travelbee (1971) anser att sjukvårdspersonalen ska förbise sina attityder gentemot 
patienterna för att den mellanmänskliga relationen ska uppnås.  

Resultatet visar även att sjukvårdspersonal många gånger upplever rädsla i mötet med 
personer med HIV. Sjukvårdspersonalens rädsla bidrar ofta till att de tar avstånd och undviker 
närkontakt med patienterna eftersom de är rädda för att bli smittade. Detta styrks av ett flertal 
studier som visar att sjukvårdspersonalen ofta tar avstånd från personer med HIV på grund av 
rädslan för att bli smittad (Röndahl et al. 2003; Adepoju, 2006). Chen et al. (2010) anser att 
det är viktigt att som sjukvårdspersonalen se förbi sin rädsla för HIV-smittan när de vårdar 
personer med HIV för att förhindra avståndstagandet och förbättra omvårdnaden (ibid.). En 
del sjukvårdspersonal väljer att avstå helt från att vårda personer med HIV, vilket kan 
medföra att vården försämras (Röndahl et al. 2003; Adepoju, 2006; Talley, Webster & Muma, 
2009). Röndahls et al. (2003) studie visar att sjukvårdspersonalen många gånger, trots 
utbildning, avstår från att vårda personer med HIV på grund av rädslan för att bli smittad 
(ibid.). Enligt Pickles, King och Belan (2009) beror rädslan för personer med HIV ofta på 
okunskap hos sjukvårdspersonalen då sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med kunskaper 
om HIV (ibid.). Travelbee (1971) anser att interaktionen mellan personer med HIV och 
sjukvårdspersonal är en viktig del av omvårdnaden, och att ett avståndstagande från 
sjukvårdens sida kan förhindra en god omvårdnad (ibid.). Djokic et al. (2009) anser att 
sjukvårdspersonal som vårdar personer med HIV behöver ökad kunskap om sjukdomen, för 
att de ska kunna vårda personer med HIV på ett professionellt sätt (ibid.). 

Resultatet visar att sjukvårdspersonalen upplevde hjälplöshet i omvårdnaden av personer med 
HIV, oavsett hur mycket personalen hjälpte patienterna skulle personerna med HIV ändå 
avlida. Sjukvårdspersonal känner även medlidande och sympati för personer med HIV, och de 
försöker behandla och se personer med HIV som vanliga patienter. Travelbee menar (1971) 
att sjukvårdspersonalen behöver känna både förståelse och sympati gentemot patienten och 
dess lidande och när detta sker kan det bli en bra omvårdnad (ibid.) Detta resultat kan styrkas 
av tidigare studier då även de beskriver att en del sjukvårdspersonal känner medlidande och 
förståelse för personer med HIV och att de förbiser deras HIV- diagnos i mötet (Westburg & 
Guindon, 2004; Kemppainen et al. 1998; Röndahl et al. 2003; Andrewin & Chien 2008). 
Enligt Chen, Han och Holzemer (2010) kände sjukvårdspersonalen även sympati för dessa 
personer i mötet och ville lindra deras lidande. Enligt Kemppainens et al. (1998) så upplever 
personer med HIV att sjukvårdspersonalen behandlar dem som en person som inte har HIV. 
Sjukvårdspersonalen kramar dem och lyssnar på vad de hade att säga vilket personer med 
HIV upplever som positivt. Även Westburg och Guindon (2004) har ett liknande resultat då 
det i deras studie visar sig att en del sjukvårdspersonal inte har något emot att arbeta med 
personer som är HIV-positiva, utan ser dem som vilken patient som helst. Vilket visar att 
resultaten är motsägelsefulla med både positiva och negativa attityder till HIV-positiva 
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personer. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att all sjukvårdspersonal vårdar sina patienter 
som unika individer och inte ser dem för sin sjukdom.  

Resultatet visar att kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV ofta är 
bristande, trots att både sjukvårdspersonal och personer med HIV anser att en god 
kommunikation är av stor betydelse. Enligt Kemppainen et al. (1998) så medför en god 
kommunikation att acceptansen mellan sjukvårdspersonalen och patienten ökar, vilket i sin tur 
medför att mötet mellan dem ofta förbättras. Om personer med HIV ska kunna uppleva en 
god vård är kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen och personer med HIV betydande. 
Vidare menar Kemppainen et al. (1998) att kommunikation medför ett bra och positivt 
bemötande mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV (ibid.) Enligt Travelbee (1971) 
är det av stor vikt att sjuksköterskan har goda kunskaper om hur man kommunicerar för att på 
bästa sätt kunna bemöta och tillgodose patientens individuella behov. Vidare menar Travelbee 
(1971) att sjukvårdspersonalen ska ha individen i centrum och och att båda parterna ska kunna 
lyssna och kommunicera med varandra som lika individer (ibid.). Det är således viktigt med 
en fungerande kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och personer med HIV för att 
sjukvårdspersonalen ska kunna uppmärksamma och åtgärda omvårdnadsproblem som uppstår, 
vilket i sin tur leder till ett bättre möte mellan sjukvårdspersonalen och personer med HIV. 

SLUTSATS  
Resultatet i föreliggande studie visar att det förekommer både positiva och negativa attityder i 
mötet mellan sjukvårdspersonal och personer med HIV. Sjukvårdspersonal har haft 
förutfattade meningar om personer som har HIV och förutfattade meningar ska inte 
förekomma då de förhindrar en god omvårdnad. För att förhindra att personer med HIV ska 
känna sig dömda och diskriminerade under mötet bör mer utbildning ges inom området HIV. 
Mer utbildning kan även leda till att sjukvårdspersonalen får ökad trygghet i omvårdnaden av 
personer med HIV. Genom ökad kunskap om hur mötet upplevs kan sjukvårdspersonal 
förhindra att negativa attityder förekommer och istället se en person med HIV som en unik 
individ istället för ett sjukdomstillstånd. 

Vidare forskning inom området är av stor vikt för att förändra mötet mellan sjukvårdspersonal 
och personer med HIV, då en förändrad attityd och bättre kommunikation leder till en bättre 
omvårdnad. Förslag på vidare forskning kan vara att fokusera på hur personer med HIV vill 
bli bemötta av sjukvårdspersonal för att en respektfull och god omvårdnad ska ske, då de 
många gånger upplever att sjukvårdspersonalen är diskriminerande och dömande. På så sätt 
kan sjukvårdspersonalen uppmärksamma omvårdnadsproblem och arbeta för en mer 
fördomsfri och säker vård. 
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Man kom fram till 
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USA 
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AIDS patient 
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Bilaga  3  Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 1(2)   

 

Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering?        Ja         Nej      Vet ej 

Patientkaraktäristik   Antal…………………………….. 

   Ålder…………………………….. 

   Man……………………………….                      
  

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 tydligt 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 
 

Kommunicerbarhet 
– Redovisas resultatet klart och tydligt?       Ja         Nej         Vet ej 
– Redovisas resultatet i förhållande till en      
teoretisk referensram?        Ja         Nej         Vet ej 

Genereras teori?        Ja         Nej         Vet ej 
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Bilaga  3  Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  2(2) 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

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

Sammanfattnings bedömning 

    Bra               Medel                 Dålig  

 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

Granskare 
(sign)……………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
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Bilaga  4  Meningsenheter 1(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

People with HIV who 
were infected sexually, or 
through sharing needles, 
were particulary 
vulnerable to ”victim-
blaming” (Surlis & Hyde, 
2001, s.71) 

De som hade blivit 
smittade via sex eller via 
delade nålar blev speciellt 
beskyllda för sin 
sjukdom. 

Beskyllda för sin 
sjukdom 

Får skylla sig själva Självförvållat Negativa attityder i mötet 

”I don’t think she (the 
nurse) liked drug addicts. 
She was very abrupt with 
me. I used to say “I’m in 
pain.” She used to say 
“well that’s what you get 
for using drugs” (Surlis 
& Hyde, 2001, s.71). 

Jag tror inte att 
sjuksköterskan gillade 
missbrukare. Hon 
brukade säga att jag fick 
skylla mig själv för min 
smärta. 

Sjuksköterskan säger 
att jag får skylla mig 
själv 

Får skylla sig själva Självförvållat 

“If you hadn’t of done 
this to yourself, we 
wouldn’t have to be 
going through this!” 
(Rintamaki et al. 2007, s. 
963). 

Om du inte hade gjort 
detta mot dig själv skulle 
vi inte behöva gå igenom 
detta. 

Beskyller patienten Får skylla sig själva Självförvållat 
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Bilaga  4  Meningsenheter 2(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“When I told the nurse 
that I was in pain, she 
said, well, this is what 
you deserve for your 
past” (Ullah, 2011, s. 
102). 

Jag berättade att jag hade 
ont och sköterskan sa att 
jag förtjänade det för mitt 
förflutna. 

Beskyller patienten Får skylla sig själva Självförvållat Negativa attityder i mötet 

“When you’re going in 
you do feel vulnerable 
and you’re waiting to be 
judged or to be 
criticized” (Surlis & 
Hyde, 2001, s. 72). 

När man går in så väntar 
man på att bli dömd och 
kritiserad. 

Kritiserad och dömd 
vid vårdbesök 

Kritiserad och dömd Diskriminering 

“You have AIDS.” And I 
said, “what?” The way 
she said “Whenever you 
go below 200 you got 
AIDS.” It was just 
coldness in it” 
(Rintamaki et al. 2007, s. 
960). 

Du har AIDS. När du går 
under 200 har du AIDS. 
Hon sa det på ett kyligt 
sätt. 

Kyligt bemötande Saknar empati Diskriminering 
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Bilaga  4  Meningsenheter 3(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“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). 

Kollade mig aldrig I 
ögonen. Jag vet 
fortfarande inte hur hans 
ansikte ser ut. Det sänder 
ut ovänliga signaler. 

Bristande 
ögonkontakt sänder 
ut otrevliga signaler 

Kände sig ignorerad Diskriminering  Negativa attityder i mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“He forgot to tell them 
right away that he had 
HIV. When he 
remembered to tell them, 
this ambulance driver 
was so pissed! It just 
blew me away” 
(Rintamaki et al. 2007, s. 
960). 

Han glömde att berätta att 
han hade HIV. När han 
kom ihåg det blev 
ambulans personalen så 
arg att jag blev så 
förvånad.   

Personalen blev 
förbannad för att 
patienten hade HIV 

Saknar empati Diskriminering 
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Bilaga  4  Meningsenheter 4(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“You know you need to put 
some gloves on, because I’m 
HIV positive. The thing was, 
after that I was admitted to a 
room and I had signs on my 
door. “biolocial fluid” ah 
“caution” you know” 
(Rintamaki et al. 2007, s. 
962). 

När jag sagt att jag var 
HIV-positiv blev jag 
inlagd på ett rum med 
en skylt på dörren där 
det stod ”biologisk 
vätska”. 

Märkte rummet Utpekad  Diskriminering Negativa attityder i mötet 

 

 

 

“He came in my room- he 
didn’t say a word to me. 
When I caught his attention, 
it was like as if I hadn’t said 
anything!” (Rintamaki et al. 
2007, s. 963). 

Han kom in i rummet 
och när jag väl fick 
hans uppmärksamhet 
var det som jag inte 
sagt någonting. 

Ignorerar patienten Kände sig ignorerad  Diskriminering 

 “Some of them used to give 
out to us; “We haven’t got 
time for you, there is more 
sicker people than you”…It 
was because I was a criminal 
and a drug-user” (Surlis & 
Hyde, 2001, s. 71). 

Sjukvårdspersonalen 
sa att de inte hade tid 
för mig. Det var för att 
jag var kriminell och 
missbrukare. 

Hade inte tid Kände sig 
bortprioriterad  

Utebliven vård 
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Bilaga  4  Meningsenheter 5(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

”Well I had one dentist 
completely refused to 
examine me, referred me to 
another dentist” (Zukoski et 
al. 2009, s. 271). 

En tandläkare jag gick 
till total vägrade att 
undersöka mig utan 
rekommenderade mig 
att gå till en annan 
tandläkare.   

Vägra att utföra 
undersökning 

Kände sig 
bortprioriterad 

Utebliven vård Negativa attityder i mötet 

“The majority of the 
participants experienced 
feelings of helplessness or 
powerlessness when caring 
for PLWHA. Because of the 
fact that no cure is 
available…” (Smit, 2004, s. 
25). 

Kände hjälplöshet och 
maktlöshet vid vård av 
personer med HIV och 
AIDS. För att det inte 
finns något botemedel. 

Kände hjälplöshet 
och maktlöshet 

Hjälplöshet Sjukvårdspersonalen 
känner bristande 
förmåga att hjälpa 

Sjukvårdspersonalens 
känslor i mötet 

 “When I work with an HIV 
patient and see how the 
person is fading away, 
something in the back of my 
mind just says there is 
nothing I can do to really 
help this guy- he’s going to 
die” (Smit, 2004, s. 25). 

Personen tynar bort 
och någonting I 
bakhuvudet säger att 
det inte finns något jag 
kan göra för att hjälpa. 

Kan inte hjälpa 
patienten 

Hjälplöshet Sjukvårdspersonalen 
känner bristande 
förmåga att hjälpa 



12 
 

Bilaga 4  Meningsenheter 6(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

”My heart can’t help but to 
go out to these patients. I 
think about their suffering, 
their eventual death” (Smit, 
2004, s. 26). 

Mitt hjärta går ut till 
dessa patienter. Jag 
tänker på deras 
lidande och deras 
eventuella död. 

Tänker på dessa 
patienter och deras 
lidande 

Hjälplöshet Sjukvårdspersonalen 
känner bristande 
förmåga att hjälpa 

Sjukvårdpersonalens 
känslor i mötet 

“I’m not feeling aggression 
towards the patient as a 
human being, but because he 
is infected, I can also 
become infected” (Deetlefs 
et al. 2003, s. 27). 

Jag känner ingen 
aggression mot 
patienten som 
människa men han är 
infekterad och jag kan 
också bli infekterad.  

Rädd för att bli 
infekterad 

Rädsla  Sjukvårdspersonalen 
känner rädsla  

 “The doctor was young, 
foreign. Maybe he was a 
med student. He went to the 
other side of the other 
patients bed and talked 
loudly to me about having 
AIDS” (Rintamaki et al. 
2007, s. 960). 

Läkaren gick till andra 
sidan av en annan 
patients säng och 
pratade högt om att 
jag hade AIDS. 

Sidan av en annan 
patients säng för att 
prata med mig 

Rädsla Sjukvårdspersonalen 
känner rädsla 



13 
 

Bilaga  4  Meningsenheter 7(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“Because they won’t touch 
you. They act scared to 
touch you. They put on 
gloves right away – just to 
touch your skin” (Zukoski et 
al. 2009, s. 271). 

De vill inte röra dig. 
De verkar vara rädda 
att röra dig. 

Rädda för beröring Rädsla Sjukvårdspersonalen 
känner rädsla 

Sjukvårdpersonalens 
känslor i mötet 

“Are the doctors dressed the 
way they’re dressed because 
they’re afraid they’re going 
to get infected? They looked 
like they were ready for war. 
I mean they had shields on – 
it was like looking at roman 
gladiators” (Rintamaki et al. 
2007, s. 961). 

Är läkare klädda så för 
att de är rädda att bli 
smittade. De såg ut 
som de skulle ut i krig. 
De såg ut som 
romerska gladiatorer.  

För mycket 
skyddsutrustning på 
grund av rädsla 

Rädsla  Sjukvårdspersonalen 
känner rädsla  

Trying to lift your spirit, as if 
to say ”don’t blaming 
yourself for what happened, 
we all make mistakes” 
(Surlis et al. 2001, s. 72). 

Försökte öka 
självförtroendet 
genom att saga 
“Klandra inte dig 
själv, alla gör 
misstag.” 

Klandra inte dig 
själv, alla gör 
misstag 

Alla behandlas lika Lika värde Positiva attityder i mötet 
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Bilaga  4  Meningsenheter 8(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“They treat me like a normal 
patient and that’s the way I 
felt, like a normal patient.” 
(Surlis et al. 2001, s. 72). 

De behandlar mig som 
en normal patient. 

Behandlas som en 
normal patienten 

Alla behandlas lika Lika värde Positiva attityder i mötet 

 “I found a very friendly 
person with a very 
unfriendly disease. You need 
to treat everyone like you 
want to be treated!” (Mullis, 
2009, s. 314). 

Jag träffade en vänlig 
person med en väldigt 
ovänlig sjukdom. 
Behandla andra som 
du själv vill bli 
behandlad.   

Behandla som man 
själv vill bli 
behandlad 

Alla behandlas lika Lika värde 

“Better communications was 
believed to benefit the 
patient, the caregivers and 
the health care providers” 
(Mosack et al. 2009, s. 
1046). 

Bättre kommunikation 
tros ge fördel för 
patienten och vårdare. 

Bättre 
kommunikation 
mellan patient och 
vårdare 

Känna sig förstådd  Förbättra mötet 

“Nursing the link between 
science and humanity… 
Caring for HIV/AIDS 
patient’s requires knowledge 
and compassion as it applies 
to all persons under a nurse’s 
care” (Mullis, 2009, s. 315).    

Att vårda en 
HIV/AIDS positiv 
patient kräver kunskap 
och medlidande som 
krävas för alla 
patienter under 
sjuksköterskas vård. 

Kunskap och 
medlidande krävs för 
att vårda 

Behöver kunskap Förbättra mötet 



15 
 

Bilaga  4  Meningsenheter 9(9) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

“I would like to have more 
education in the event I need 
to know” (Mullis, 2009, s. 
315).  

Jag skulle vilja ha mer 
utbildning till 
situationen. 

Vill ha mer 
utbildning 

Behöver kunskap Förbättra mötet Positiva attityder i mötet 

  

  

“I can only care for them as 
a nurse, a fellow human, a 
fellow sinner, though 
forgiven; still not perfect and 
never will be. I am their 
nurse not their judge” 
(Mullis, 2009, s. 315).    

Jag kan bara ta hand 
om dem som en 
sjuksköterska, 
medmänniska och som 
syndare, dock 
förlåten; fortfarande 
inte perfekt och 
kommer aldrig bli. Jag 
är deras sjuksköterska 
inte deras domare. 

Är deras 
sjuksköterska och 
inte deras domare 

Inte bli dömd Fördomsfri 
sjukvårdspersonal 
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