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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: HIV upptäcktes i början av 1980-talet och har kommit att bli en världsomfattande 
sjukdom som drabbat miljontals människor. Antalet smittade stiger hela tiden och det finns 
idag ingen bot mot virussjukdomen. Dagens bromsmediciner gör dock att många smittade kan 
leva länge innan de insjuknar i AIDS. Allteftersom överlevnadstiden ökar, är också 
sannolikheten att möta HIV-smittade patienter i olika vårdsituationer större än någonsin. 
Detta gör att det ställs höga krav på vårdpersonalen med avseende på kunskap och kompetens 
kring patienter smittade med HIV. Syfte: Syftet med studien var att belysa HIV-smittade 
patienters upplevelser i mötet med sjukvårdpersonal. Metod: metoden var en litteraturstudie 
av tio stycken artiklar påträffade i referensdatabaserna Cinalh, Pubmed/Medline och manuella 
sökningar. Dessa sammanställdes och analyserades med en manifest innehållanalys. Resultat: 
Resultatet visar att patienter upplever både positiva och negativa möten med vårdpersonalen. 
Personalen engagerar sig för att möta patienterna och därigenom skapa goda relationer. 
Patienterna upplever vidare att de får bekräftelse från personalen. De negativa upplevelserna 
är övervägande och patienterna upplever att personalen tar avstånd och diskriminerar dem 
som är HIV-smittade. Patienterna känner sig kränkta och de upplever okunskap hos 
personalen. Trots att det är känt hur viruset smittar är det många vårdgivare som visar oro, 
obehag och rädsla för att vårda dessa patienter. Detta gör att patienterna upplever en känsla av 
stigmatisering. Slutsats: Kunskapsnivån behöver höjas hos vårdpersonal för att kunna bemöta 
patienter på ett sätt som borgar för en god och säker vård. Det krävs tidig grundläggande 
utbildning om HIV på flera utbildningsnivåer för vårdrelaterade yrkesgrupper. 

Nyckelord: HIV/AIDS, patientperspektiv, upplevelser, stigmatisering, attityder, mötet 
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INTRODUKTION 

Vid en livshotande sjukdom som HIV är, kan det vara svårt att ge en god vård och behandling 
som motsvarar de medicinska kraven och samtidigt uppmärksamma den HIV-smittade 
människan som individ. Eftersom varje människa är unik är det viktigt att anpassa vårdandet 
efter den enskilda situationen och det som patienten behöver. Sjukvårdspersonalen ställs ofta 
inför nya situationer där han eller hon inte vet hur vårdmötet kommer att utvecklas. Bristande 
kunskaper om HIV/AIDS och om HIV-smittade människor, kan komma att påverka mötet på 
ett för patienten negativt sätt. Kränkningar och stigmatisering1 som upplevs av HIV-smittade 
patienter kan utgöra ett hinder för god vård. Genom att studera HIV-patienters upplevelse i 
mötet med sjukvårdspersonal2

Det första fallet av HIV upptäcktes i Sverige för drygt 25 år sedan. Den medicinska 
forskningen om HIV har kommit långt, vilket innebär att det idag är möjligt att behandla 
människor som smittats. Tack vare detta har överlevnaden ökad radikalt, och det innebär även 
att sannolikheten att framtidens sjuksköterskor kommer i kontakt med människor som är 
smittade med HIV, är större än någonsin (Herlitz, 2008). 

, kan kunskapen om patientens upplevelser ökas. Detta kan 
påverka sjuksköterskans attityder och beteende i en riktning som är positiv för patientens 
välbefinnande.  

BAKGRUND 

Humant Immunbristvirus (HIV)  
”Human Immunodeficiency Virus” eller ”Humant Immunbrist Virus” (HIV) orsakar idag ett 
världsomfattande hälsoproblem som årligen påverkar ett stort antal människor och siffran för 
antalet smittade ökar varje dag. Med hög globalisering finns HIV utbrett i Sverige och övriga 
västvärlden3

HIV diagnostiserades första gången på 1980-talet hos homo- och bisexuella män i USA och 
viruset är nu utbrett världen över. I december 2006 beräknade (UNAIDS) The Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS (2007a) att antalet som är smittade med HIV under 2007 
globalt sett är 39,5 miljoner (a.a). Det finns idag ingen bot mot sjukdomen men däremot 
bromsmediciner, som gör att den smittade kan leva länge innan han/hon utvecklar AIDS 
(Gisslén 2007). År 2007 registrerades i Sverige drygt 500 personer med HIV vilket är det 
högsta antalet rapporterade fall under ett enskilt år sedan 1986. Till och med år 2007 har i 
Sverige cirka 8000 personer med HIV-infektion rapporterats varav 70 % är män. Av de 
anmälda beräknas omkring 4500 leva med HIV i Sverige idag (Arneborn & Blaxhult, 2008). 

. 

HIV är ett så kallat retrovirus och har låg smittsamhet (Ericson, Ericson & Palmgren, 2002). 
Utmärkande för ett retrovirus är att det lagras i kroppens arvsmassa och förstör en särskild typ 
av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunförsvaret. När de vita blodkropparna 
infekteras och därmed också förstörs, blir immunförsvaret allt sämre. En HIV infektion läker 

                                                 
1 Stigma definieras som en icke önskvärd, eller misskrediterande tillskrivning som i samhällets ögon reducerar 
individens status (Goffman, 1963) 
2 Sjukvårdspersonal omfattar i detta arbete, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och studenter inom 
respektive profession. 
3 Med västvärlden menas i detta arbete av kulturgeografiska skäl, Västeuropa, USA, Kanada, Australien och Nya 
Zeeland. 
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inte ut spontant, utan den smittade bär på viruset hela sitt liv. Utan vård och bromsmediciner 
utvecklas HIV på sikt till AIDS (Iwarson & Norrby, 2004).  

De vanligaste smittovägarna för HIV är enligt Ericson et al. (2002) via sädesvätska, slidsekret 
och blod. Viruset överförs sexuellt från man till man, från man till kvinna och/eller från 
kvinna till man. Däremot är det mycket ovanligt att det överförs från kvinna till kvinna. HIV 
kan också överföras från mor till barn under graviditeten, under förlossning eller vid amning. 
Sprutmissbrukare kan bli smittade av HIV om de använder samma kanyl som en HIV-smittad 
person använt. Ytterligare en smittoväg är genom smittat blod vid blodtransfusioner. I Sverige 
testas allt blodgivarblod sedan 1985 och därefter har ingen smittats med avseende på HIV. 
Personer med HIV har följts under sociala kontakter då de bland annat har kramats, pussats, 
sovit i samma säng, delat tandborste, plåstrat om varandra och ätit på samma tallrik, utan att 
bli smittade (a.a).  

I vårdmiljöer förekommer HIV-smitta från patient till vårdpersonal, främst genom att 
patientens blod eller kroppsvätskor kommer i kontakt med vårdpersonalens hud eller 
slemhinnor. Överföring av HIV kan ske genom direkt inokulation via nålstick eller andra 
vassa föremål, kroppsvätskor i direkt kontakt med rivmärken och öppna sår på huden 
och/eller genom brännskador; genom stänk i ögon, näsa och munslemhinnor. HIV smittar inte 
genom kontakt med intakt hud och luftburen smitta förekommer inte. Efter att ha studerat 
sjukvårdspersonal visas att risken för att smittas av HIV efter perkutan exponering är cirka 0,3 
%. Som jämförelse är risken att smittas av Hepatit B, 6 till 30 % och Hepatit C cirka 1,8 % 
(Beltrami, Williams, Shapiro & Chamberland, 2000). 

Lagar 
Smittskyddslagen (SFS 2004:168) och Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) har som 
syfte att förhindra att sjukdomar såsom HIV sprids. HIV räknas som en samhällsfarlig 
sjukdom, och är anmälningspliktig. Personer med HIV har skyldighet att förebygga 
spridningen av viruset. De som tror sig vara smittade har skyldighet att kontakta läkare och 
behandlande läkare skall vidare ta de prov som behövs för att fastställa en misstanke om 
eventuell smittsam sjukdom. Läkaren skall också informera den undersökte om sjukdomens 
art, smittsamhet och ge föreskrifter och förhållningsorder. Enligt lagen ska de människor som 
är smittade med HIV lämna upplysningar till läkaren om var ifrån smittan tros ha kommit och 
vem smittan kan ha förts vidare till. De personer som antas kan ha smittats har i sin tur 
skyldighet att lämna prov med avseende på HIV.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall all vård ges på lika villkor, det vill 
säga oberoende av hudfärg, kön, ålder, kultur, handikapp, sjukdom, politisk åsikt och social 
status. De centrala begreppen i lagen är respekt, värdighet och självbestämmanderätt. Den 
goda vården man eftersträvar skall tillgodose patientens behov. I den mån det går skall vård 
ges i samråd med patient.  
 
Patientdatalagen (SFS 2008:355) handlar om att öka patientsäkerheten genom att 
vårdpersonal som vårdar och behandlar patienterna, lättare har tillgång till information som är 
nödvändig. Informationssäkerhet är centralt i lagen, och syftar på att patienten ska ges ett 
starkt integritetsskydd, det vill säga, personuppgifter och dokumenterade personuppgifter ska 
behandlas så att patientens integritet skyddas och inte kränks.  

Att leva med HIV 
Enligt Karlsson och Klang (2001) upplever många HIV-smittade en problematik kring det 
psykiska och fysiska lidandet i form av sin diagnos och sjukdom. Detta skapar en känsla hos 
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deltagarna i studien av att inte kunna fortsätta leva normalt. Studien framhåller att det är 
främst på grund av behandlingen, det vill säga den antiretrovirala behandlingen, också 
benämnt ”Post AIDS Survivor Syndrome”, som deltagarna upplever svårigheter kring sin 
sjukdom. Större delen av medicinerna skall tas på oregelbundna tider, och om den HIV- 
smittade inte tar sin medicin korrekt, finns risk för resistensutveckling. Bromsmedicinen ger 
ofta kraftiga biverkningar som är påfrestande för patienten att hantera (a.a). Biverkningarna 
förändrar ofta patientens utseende och kan leda till det så kallade ”metabola syndromet” 
(Monier & Wilcox, 2004; Jones, 2007). Medicinen kan exempelvis leda till omfördelningar av 
kroppsfett, ökat midjemått, insulinresistens, utspändhet med mera. Andra biverkningar kan 
vara illamående, trötthet och diarréer (a.a). Tidigare forskning (Karlsson & Klang, 2001; Li, 
Wang, Williams & He, 2009) visar att det psykiska lidandet också blir stort med en känsla av 
utanförskap och ekonomisk oro för individen. Även känslan av att ha förlorat vänner och 
familjemedlemmar, som väljer ett avståndstagande efter avslöjandet om HIV-smittan kan vara 
dramatiskt för den HIV-positiva (a.a). 

Personer som lever med HIV-viruset diskrimineras ofta och fråntas sina mänskliga rättigheter 
(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2007b). Många HIV-smittade har 
avskedats från sina arbeten, blivit avvisade från sina familjer och vänner och vissa har till och 
med dödats. Många förknippar HIV med sociala beteende som ofta anses vara oacceptabla av 
många människor. Detta gör att HIV-positiva ofta upplever stigmatisering. Stigmatisering och 
diskriminering bildar tillsammans en av de största barriärerna mot ett effektivt handlande mot 
epidemin. Dessa faktorer hindrar regeringar att erkänna och/eller vidta tidiga åtgärder mot 
AIDS och de avskräcker individer från att testa sig. De hindrar dem som vet att det är 
smittade från att söka vård och att delge sina diagnoser för att skydda andra. Enligt UNAIDS 
(2007b) visar erfarenheter att starka folkrörelser av HIV-smittade som erbjuder ömsesidigt 
stöd och röst på lokala och nationella nivåer är särskilt effektivt mot stigmatisering. Dessutom 
gör närvaron av vård uppgiften enklare: där det finns hopp om vård är människor mindre 
rädda för HIV och är villigare att testa sig och att söka vård om de behöver. 

Att möta HIV-smittade patienter 
Herlitz (2008) visar i en rapport hur människor i Sverige skulle förhålla sig, om någon i deras 
närhet skulle vara smittad av HIV. Det framgår att ungefär en femtedel av de tillfrågade 
”säkert” eller ”troligen” skulle undvika nära kontakt. Nära hälften uppgav att de ”troligen 
inte” skulle undvika nära kontakt och bara var femte skulle ”absolut inte” undvika nära 
kontakt. Det är 20 år sedan HIV/AIDS blev känt i Sverige och fortfarande är rädslan för 
kontakt med HIV-smittade ganska omfattande. Som jämförelse kan nämnas att 1987 svarade 
över hälften att det ”troligen” eller ”säkert” skulle undvika nära kontakt. Mellan 1987 – 1994 
minskade andelen kraftigt men har sedan 1994 legat stabilt. 

Röndahl, Innala och Carlsson (2003) visar i en svensk studie, att rädslan hos vårdpersonal att 
smittas av HIV i vårdande situationer är låg. Trots detta är det ändå en hög andel (36 %) som, 
om det hade varit möjligt, valt att inte vårda personer med HIV. Som förklaringar till detta 
anges rädsla för smitta men moral och sociala värderingar kan också vara en anledning. 
Sjukvårdspersonal som inte vill vårda patienter med HIV/AIDS men ändå tvingas till det, ger 
dessa patienter vård utan medkänsla. Som största anledning till att inte vilja vårda patienter 
smittade med HIV, angavs rädslan för risken att själv bli smittad.  Det finns en fördömande 
inställning till HIV-smittade patienter (a.a). I en studie av Välimäki, Suominen och Peate 
(1998) framgår det att rädslan har ett klart samband med kunskapen hos vårdpersonalen. 
Sjukvårdspersonal med goda kunskaper är mindre rädda än de som har mindre kunskaper 
(a.a). Merparten av sjukvårdspersonalen i en studie av Earl och Penney (2003) trodde att HIV 
sprids på annat sätt än vad som är gällande i verkligheten. Tidigare studier (Andreassen, 
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Hæglund & Wilhelmsson, 2002; Heijnders & Van der Meij, 2006) poängterar att det är 
okunskap om sjukdomen som gör människor fördomsfulla, rädda och avståndstagande och att 
kunskapsspridning kan vara en metod för att minska stigmatiseringen och diskrimineringen. 
Detta skulle i sin tur kunna minska den smittade människans psykiska lidande. 
Diskrimineringen av HIV-smittade patienter kan innebära en risk för att de inte erhåller vård 
av den kvalitet alla har rätt till. Andreassen et al. (2002) menar även att en fördom kan komma 
att hindra den enskilde medarbetaren, från att utöva sitt arbete baserad på en helhetssyn, och 
att tillägna sig ny kunskap. Det poängteras att det är viktigt att bearbeta förhållningssättet, 
fördomarna och rädslan hos vårdpersonalen. Denna bearbetning görs bäst genom att söka 
kunskap om HIV och kunskaper om den HIV-smittade patientens livssituation.  

Andreassen et al. (2002) anser att HIV och AIDS har blivit vår tids mest stigmatiserande 
sjukdom, med associationer till fördomar och skam och de berör vår kulturs starkaste tabun 
som sexualitet, narkotika och död. Att få diagnosen HIV innebär för de flesta en kris och det 
är viktigt att patienten upplever tillit i kontakten med sjuksköterskan (a.a). Tidigare studier 
(Lohrmann, Valimaki, Suominen, Muinonen, Dassen & Peate, 2000; van Wissen & 
Woodman 1994; Witt Sherman, 2000) presenterar kunskap om vård av HIV-smittade 
patienter ur sjuksköterskans perspektiv. Toombs (1992) menar att patienters erfarenheter av 
sjukdom ofta är olik den som vårdare själva har. Dessa olika upplevelser kan leda till problem 
i mötet mellan vårdare och patienter. Vårdandet av HIV-smittade patienter är mycket 
komplext. Det finns inte några givna svar men det finns ett krav som riktas mot vårdarna. 
Kravet är att åstadkomma det goda och bästa i mötet med en HIV-smittad människa. Därför är 
det viktigt att söka kunskap om den HIV-smittade patientens upplever i mötet med 
vårdpersonal. 

Teoretisk referensram 

Travelbee, Overgaard och Schou (2006) omnämner kommunikationen samt den 
mellanmänskliga relationen i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Detta speglar väl 
uppsatsens syfte och med det som grund, användes omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees 
teori. 

Grunden i teorin är att etablera en mellanmänsklig relation, och det är sjuksköterskans ansvar 
att detta sker (Travelbee, Overgaard & Schou, 2006). Förutsättningen för att skapa denna 
mellanmänskliga relation bygger på kommunikation, där det är viktigt för sjuksköterskan att 
förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande. Med det menas att 
sjuksköterskan inte kan uttala sig om individens uppfattning utan att tala med vederbörande. I 
ett möte mellan en sjuksköterska och patient utspelar sig dels verbal, men också icke verbal 
kommunikation (mimik, tonfall, rörelser, kroppsuttryck). Genom kommunikationen lär 
patienten känna sjuksköterskan, och tvärtom. Målet med kommunikationen är att kunna 
urskilja patienten från övriga patienter. Det är viktigt att betrakta den enskilda människan som 
en enskild individ och att varje människa är unik och inte går att ersätta. Travelbee et al. 
(2006) beskriver mötet som uppfattningar, grundat på språk, handling och beteende. I mötet 
inspireras sjuksköterska och patient av varandra. Sjuksköterskan använder sin särpräglade 
karaktär i mötet med patienten, för att skapa en förändring. Den mellanmänskliga relationen 
kan bara etableras om patienten och sjuksköterskan kan identifiera sig som ”mänskliga 
individer” och inte som ”patient” och ”sjuksköterska”. Först då sjuksköterskan och patienten 
genomgått flera interaktionsfaser, (det inledande mötet, framväxt av identiteter, empati och 
sympati) uppnås målet för den mellanmänskliga relationen, nämligen ”ömsesidig förståelse 
och kontakt”. När relationen är etablerad kan sjuksköterskans mål och avsikter med 
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omvårdnaden uppfyllas. Det är de konkreta upplevelserna av sjukdom och lidande, och 
problemet att finna mening i dessa, som står i centrum. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är 
omvårdnadens syfte att hjälpa människan att hantera de erfarenheter som formas till följd av 
sjukdom och lidande, men också att förhindra sjukdom och lidande hos patienten. I teorin är 
hoppet ett viktigt begrepp. Om hoppet hos människor som lider understöds av sjuksköterskan, 
kan lidandet hanteras bättre än det skulle gjort annars. Travelbee et al. (2006) menar också att 
hoppets kärna består av huvudsakligt tillit till omgivningen. En människa som känner 
förtroende, har sin uppmärksamhet riktad mot en förändring. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa HIV-smittade patienters upplevelser i mötet med 
sjukvårdpersonal. 

METOD 

Metodval 
Den metod som användes i detta arbete var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg 
och Wengström (2003) beskriver att en litteraturstudie är som en studie där syftet är att 
antingen beskriva kunskapsläget inom det valda området, eller att göra en empirisk studie 
med hjälp av en beskrivande bakgrund. Den kvalitativa ansatsen har som fokus att skapa 
mening, förståelse och tolka människans subjektiva upplevelse av omvärlden (a.a). I detta 
arbete ligger fokus på att beskriva HIV-smittade patienters upplevelser i möte med 
sjukvårdspersonal. 

Datainsamling 
Datainsamlingen följde fem av urvalsprocessens sex steg enligt Forsberg och Wengström 
(2003). Författarna började identifiera intresseområden och sökord (steg 1). Utifrån studiens 
syfte formulerades sedan ett antal sökord som anpassats för respektive databas.  De valda 
sökorden användes sedan som grund för insamlingen av material. Nästa steg var att fastställa 
olika inklusions- och exklusionskriterier för vilka studier som skulle väljas (Steg 2). I steg 3 
genomfördes sedan sökningar med hjälp av sökorden i databaserna MedLine, Cinahl, 
PsycInfo och PubMed. Steg 4 i processen genomfördes inte, eftersom det innebar sökningar 
efter ännu inte publicerat material. Vid sökningarna i databaserna påträffades nya sökord som 
användes i ytterligare sökningar. Sökord och kombinationer av dessa som använts i respektive 
databas redovisas i figur 1 och sökresultatet redovisas i tabell 2 bilaga 1. Sökning skedde även 
i form av fritext i databaserna och även Google Scholar men utan ytterligare resultat. Flera av 
artiklarna träffades upprepade gånger under olika sökningar. Manuell sökning gjordes i 
tidigare funna artiklars referenslistor och genom detta tillkom ytterligare artiklar. Relevanta 
artiklar utifrån studiens syfte plockades ut och abstracten lästes. Efter det att abstracten lästs 
igenom återstod tio stycken artiklar som stämde överens med studiens syfte (Steg 5). 
Artiklarna lästes som avslutning i sin helhet och en kvalitetsbedömning genomfördes med 
hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats, se bilaga 3 (Steg 
6). 

Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats och vara ”peer reviewed” skrivna på engelska och 
publicerade mellan 1998-2009. Artiklarnas informanter (deltagare) kunde vara av manligt 
eller kvinnligt kön och skulle vara vuxna, det vill säga över 18 år eller äldre, samt smittade 
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med HIV och/eller sjuka på grund av AIDS. Artiklarna som söktes skulle belysa patienternas 
upplevelser och erfarenheter i mötet med sjukvårdspersonal.  

Exklusionskriterier 
Exkluderas gjordes artiklar som inte berörde patienter i västvärlden av kulturella skäl och 
även artiklar som fokuserade på medicinsk behandling.  

Cinahl PubMed/MedLine Psycinfo 

HIV-Infected Patients 
OR AIDS Patients 

HIV Infections OR HIV 
OR Acquired 
Immunodeficiency 
Syndrome 

Stigma AND Patient 
Experiences AND HIV OR 
AIDS 

Nurse-Patient Relations 
OR Professional-Patient 
Relations 

Nurse-Patient Relations OR 
Professional-Patient 
Relations 

Therapeutic Processes 

Interpersonal Relations Interpersonal Relations Interpersonal Relations 

Attitude Attitude Attitude* 

HIV, AIDS, HIV- related 
stigma, patient attitude*, 
nursing care, interpersonal 
relations, patient, stig* 

HIV, AIDS, patient experience, 
patient experiences, 
relationship, nursing care, 
interpersonal relations, stig* 

HIV, AIDS, stig*,patient 
experience*,nursing care 

Patient* experience*, OR 
Patient satisfaction, AND 
HIV, OR HIV-patients, OR 
HIV-seropositivity OR HIV-
infected patient 

Patient* experience*, OR 
Patient satisfaction, AND HIV, 
OR HIV-patients, OR HIV-
seropositivity OR HIV-infected 
patient 

 

Figur 1. MeSH- och Thesaurustermer i respektive databas 

Urval 
Under artikelsökningarna lästes 46 abstract igenom och ett flertal av dessa lästes fler än en 
gång. Detta för att skapa en uppfattning och förstå innehållet av artiklarna och kunna göra en 
bra bedömning om den stämde överens med studiens syfte. Efter att ha sorterat bort de artiklar 
som inte stämde överens med studiens inklusionskriterier, återstod tio artiklar varav en med 
både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artikeln med både kvantitativ och kvalitativ ansats 
inkluderades, därför att det kvalitativa innehållet hade stort värde i föreliggande arbetet. 
Artiklarna granskades med hjälp av protokollet för kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Av de för studien valda artiklarna 
bedömdes nio stycken vara av bra kvalitet, och en av medelbra kvalitet (se tabell 4 i bilaga 2).  

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och används bland annat inom 
vårdvetenskapen. Metoden är användbar eftersom den går att nyttja på olika texter och att det 
går att göra tolkningar på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). Analysmetoden som 
användes var en innehållsanalys av kvalitativa studier, vilken beskrivs i Graneheim och 
Lundman (2004). I detta arbete valdes att belysa manifesta innehållet, vilket enligt Graneheim 
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och Lundman (2004) innebär att synliga teman eller mönster i texten analyseras. För att skapa 
en helhet påbörjades innehållsanalysen med att läsa de för studien utvalda artiklarna noggrant, 
först av författarna var för sig och därefter tillsammans. Detta för att vara säkra på att helheten 
och innehållet har förståtts på samma sätt och för att undvika språkförbistringar. Efter 
genomläsningarna identifierades meningsenheter som motsvarade studiens syfte. Arbetet med 
att finna meningsenheter innebar att delar ur varje artikels resultatdel har översatts och 
sammanställts i en tabell. Identifieringen av meningsenheterna gjordes först av författarna var 
och en, och därefter tillsammans, och även detta för att säkerställa samsyn på de 
meningsenheter som identifierats och för att vara överens om vad som svarade mot studiens 
syfte. De meningsenheter som inte motsvarade studiens syfte sorterades bort. Därefter 
kondenserades meningsenheterna, vilket innebar att de komprimerades/förkortades, utan att 
de tappade sitt ursprungliga väsentliga innehåll. Meningsenheterna abstraherades därefter och 
försattes med koder. Koderna jämfördes, sorterades utifrån sina likheter och skillnader i 
innehållet och bildade sedan underkategorier och kategorier som användes i resultatdelen. 
Under analysarbetets gång har kategorier, underkategorier, kodning, kondenserade meningar 
och meningsenheter kontrollerats för att vara säkra på att dess innebörd speglar ursprunget på 
rätt sätt. Underkategorierna bildade till slut två kategorier och fem underkategorier. En 
kategori kan innehålla flera underkategorier av liknande innehåll och en underkategori kan 
utgöras av flera meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorier och 
underkategorier låg till grund för rubrikerna och underrubrikerna i arbetet. Exempel på 
strukturen åskådliggörs i figur 2. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Patienterna kände sig 
ouppmärksammade/ignor
erade och nedvärderade 
under sin sjukhusvistelse. 

Känsla av att 
vara ignorerad 
och 
nedvärderad. 

Att bli kränkt Upplevelser av 
kränkning på 
grund av 
vårdpersonalens 
bristande 
kunskaper  

 

Negativa 
upplevelser 
i mötet 

Sjuksköterskor ställer 
frågor som inkräktar på 
patientens privatliv. 

Patienten 
upplever 
kränkning. 

Att bli kränkt 

Figur 2. Exempel på analysförförande. 

RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas med hjälp av följande två kategorier; Positiva upplevelser i 
mötet; Denna rubrik sammanfattar patienternas upplevelser i underrubrikerna: Upplevelser av 
goda relationer och bekräftelse, Delaktighet och god kommunikation i mötet. Negativa 
upplevelser i mötet; Denna rubrik sammanfattar patienternas upplevelser i underrubrikerna: 
Upplevelser av kränkning på grund av vårdpersonalens bristande kunskaper, Upplevelser av 
bristande kommunikation, negativa attityder och beteenden samt Upplevelser av 
stigmatisering. Citat från artiklarna används för att stärka innehållet.  
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Positiva upplevelser i mötet 

Upplevelser av goda relationer och bekräftelse  
Patienterna upplevde sig bekräftade när de blev vårdade av sjukvårdspersonal som var 
engagerade i sitt arbete (Cedefjäll & Wredling, 1999). Patienterna kände sig även bekräftade 
när sjukvårdspersonal tog sig tid att samtala eller kom ihåg namnet på olika patienter. Ibland 
kom en sjuksköterska in på salen endast för att hålla patientens hand eller för att fråga om det 
var något speciellt hon/han kunde hjälpa patienten med. I en studie av Mallinson, Rajabiun 
och Coleman (2007) framförde patienter att sjukvårdspersonal arbetade utöver sina 
skyldigheter för att knyta an med sina patienter och därigenom skapa god kontakt och en god 
relation (a.a). Patienterna kände genom detta en slags samhörighet med vårdpersonalen och 
detta upplevdes som positivt (Carr, 2001). En patient kände sig betydelsefull när en av 
sjukvårdspersonalen besökte honom utanför arbetstid (Cedefjäll & Wredling, 1999). Många 
deltagare i Kemppainen, Obrien och Corpuz (1998) studie uttryckte tacksamhet mot sin 
vårdpersonal. En patient sade att han försökte lära sig sköterskornas namn och genom att vara 
mera personlig gav han dem sitt stöd och visade tacksamhet för deras arbete.  

Patienter i Witt Sherman och Ouellette (2001) beskrev vårdpersonalen på ett positivt sätt, med 
ord som hänsynsfull, omtänksam, trovärdig, beskyddande, varm, öppen, trevlig, glad, artig 
och intresserad. Vårdpersonalens problemlösande förmåga, självförtroende, auktoritet och 
förmågan att hålla patienten fri från lidande och smärta var egenskaper som patienterna ansåg 
vara viktigast hos vårdpersonalen (a.a). Enligt Haile, Landrum, Kotarba och Trimble (2002) 
anser patienter att vårdpersonalens uppgifter bland annat är att råda, guida och instruera 
patienterna men det var inte alltid vad patienterna ville. Patienterna sade att vårdpersonalen 
måste förstå att det finns tillfällen då de endast skulle lyssna och vara stödjande, bara genom 
att finnas till (a.a). Patienterna uppskattade tiden och försöken som vårdpersonal gjorde för att 
knyta an till sina patienter och därmed skapa en god relation (Mallinson et al., 2007). 
Deltagare i Witt Sherman och Ouellette (2001) studie tyckte att sjuksköterskorna visade sin 
kompetensnivå i mötet med patienterna genom sitt sätt att hälsa och prata. Patienterna 
förväntade sig att över tiden kunna utveckla en relation mellan sig och vårdpersonalen, genom 
att personalen visade medlidande i sitt stöd och genom att ”ingjuta hopp” och att inte vara 
dömande. Relationen mellan en patient och sjukvårdspersonal tar tid att bygga upp men över 
tiden skapades en mer intim och ömsesidig kunskap och fördjupning. (a.a). Förtroendet 
mellan sjukvårdare och patient kunde bero på flera olika faktorer, bland annat på patientens 
tidigare erfarenheter och upplevelser av vården (Carr, 2001). I nya vårdsituationer menade 
patienterna att de behövde försäkras om att de inte skulle bli nedvärderade eller ringaktade. 
Deltagarna uttryckte även bestämda önskemål om vårdpersonal som de kunde lita på och som 
de hade förtroende för, så att de kunde känna sig accepterade. Vidare underströk patienterna 
en längtan efter att möta vårdpersonal som lyssnade och bekräftade deras behov (a.a). 
Deltagarna i Cedefjäll och Wredling (1999), önskade vård och assistans av sjukvårdspersonal 
som var förstående. De berättade att de ville bli behandlade som vilken annan patient, och inte 
få känslan att de var socialt utstötta.  

Delaktighet och god kommunikation i mötet 
I tidigare studier (Davis-Michaud, Yurk, Lansky, Asch & Wu, 2004; Haile et al., 2002; 
Kemppainen et al., 1998; Witt Sherman & Ouellette, 2001) sade patienter att de värdesatte 
känslan av delaktighet och samarbete med vårdpersonalen. Patienterna i Cederfjäll och 
Wredlings (1999) studie ansåg att ju mer de visste om sjukdomen och situationen, desto mer 
delaktiga upplevde de att de kunde vara i det egna vårdarbetet. Deltagare hade olika 
förväntningar på mötet med vårdpersonalen men alla förväntade sig att bli behandlade med 
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respekt och att den skulle vara ömsesidig (Haile et al., 2002; Mallinson et al., 2007). En 
patient sade; 

The final result is me. The buck stops with me. No one else, no one else can 
make that decision. I am the final guy that says, No, I’m not going to do it. 
(Davis-Michaud et al., 2004, s. 411) 

Patienterna ansåg att bemötandet var viktigt men med all mångfald av kulturer, sociala 
klasser, etnicitet och livserfarenheter kunde kommunikationen i mötet mellan 
sjukvårdspersonal och patienter vara problematisk (Haile et al., 2002). Kemppainen et al. 
(1998), menade att det var viktigt med en god kommunikation mellan patienter och 
sjukvårdspersonal och poängterade att patientens och vårdpersonalens beteende speglades av 
varandra. En patient sade: 

The nurses treated me with respect so I reacted toward her like she´s the 
nurse and i´m the patient. I gave her respect back (Kemppainen et al., 1998, 
s.336). 

I studien av Witt Sherman och Ouellette (2001), värdesatte patienter en öppen kommunikation 
med läkare och sjuksköterskor. Patienterna menade att det var viktigt för vårdpersonalen att 
ha en god förmåga att kunna kommunicera. Med ett gott språkbruk var det lätt göra sig 
förstådd (a.a). Patienter ansåg att tillit var en viktig kvot i kommunikationen med 
vårdpersonalen. De menade att förtroende skapas utifrån sjuksköterskans erfarenheter, 
kunskaper, egenskaper som människa, acceptans, förståelse, och genom sitt sätt att uttrycka 
sig gentemot patienter (Carr, 2001).  

Negativa upplevelser i mötet 

Upplevelser av kränkning på grund av vårdpersonalens bristande kunskaper  
Många HIV-patienter upplevde ett utanförskap och kände att de blev ignorerade och 
nedvärderade av vårdpersonalen (Webb, Pesata, Bower, Gill & Pallija, 2001). Patienterna 
menade att okunskap hos sjukvårdspersonal om HIV/AIDS, skapade en känsla av kränkning 
(Haile et al., 2002). Ibland upplevde patienterna att sjuksköterskorna ställde känsliga frågor 
som inkräktade på deras privatliv och som förstärkte deras känsla av skam och skuldkänslor 
(a.a). Patienterna i Cederjäll & Wredling (1999) berättade att de blev behandlade respektlöst 
genom att personalen ignorerade dem efter att ha bett om hjälp. De kände sig övergivna, när 
de under flera timmar blev lämnade i akutvårdsrummen, och inte blev informerade om 
framtida planer angående HIV-diagnosen. Patienter upplevde att sjukvårdspersonalen var rädd 
för dem på grund av diagnosen HIV (a.a). Patienterna menade att nervositeten och rädslan hos 
vårdpersonalen kunde hänföras till olika faktorer, som till exempel okunskap, och rädsla för 
att själv bli smittad av HIV (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen 2007). Bristande kunskap 
gällande HIV/AIDS bland sjukvårdspersonalen gjorde att patienterna i mötet med 
vårdpersonal, upplevde en känsla av osäkerhet, oro och rädsla (Cederfjäll & Wredling, 1999). 
Patienter ansåg att tystnadsplikt var viktig i all tillämpning av vård (Surlis & Hyde 2001). 
Däremot upplevde patienterna vid flera tillfällen att vårdpersonalen oavsiktligt och ibland 
avsiktligt bröt mot tystnadsplikten. Röda markeringar placerades ut på HIV/AIDS-smittades 
journaler och anteckningar för att varsko vårdpersonal att patienten har en infektionssjukdom. 
På grund av de röda markeringar upplevde patienter en känsla av skam och förödmjukelse när 
deras anonymitet togs ifrån dem (a.a).  
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The way the elderly men knew, or their visitors knew, that we had HIV, 
would be by a little red mark that would be on your chart and that would be 
at the end of your bed. (Surlis & Hyde, 2001, s.74).  

Upplevelser av bristande kommunikation, negativa attityder och beteenden  
När sjukvårdspersonalen kommunicerade med sina patienter kunde somliga ord, som sades 
för att muntra upp patienten, misstolkas. Några patienter upplevde till följd av 
misstolkningarna att vårdpersonalen var oärlig och okänslig (Haile et al., 2002). Deltagarna i 
Rintamaki et al. (2007) studie upplevde ovilja till närkontakt hos vårdpersonal och menade att 
vårdpersonal använde avståndet mellan sig och sina patienter som en indikator på 
bekvämligheten i situationen med sin patient. Sjukvårdspersonal som placerade sig nära 
patienten visade sig däremot vara bekväm i mötet med den HIV-smittade patienten. De som 
gärna placerade sig på avstånd från patienten, upplevdes som att de var rädda för att bli 
smittade. Patienterna i Carr (2001) studie ansåg att det var ett misslyckande från 
vårdpersonalen att inte kunna tillhandahålla adekvat information till sin patient, på grund av 
exempelvis stress och utbrändhet. Patienterna menade att detta påverkade möjligheten att 
skapa en god relation till sin patient (a.a).  

Flertalet patienter menade att de på grund av vårdpersonalens attityder blev tilltalade 
respektlöst. Patienterna ansåg att de inte fick hjälp med sina fysiska behov och de uttryckte 
sitt missnöje över detta (Witt Sherman & Ouellette, 2001). HIV-smittade patienter i Cederfjäll 
och Wredling (1999) beskrev några av sjukvårdspersonalens beteende som ointresserade, 
överlägsna, fördomsfulla och med bristande förmåga till ögonkontakt och för trivial attityd. 
Liknande erfarenheter beskrivs av patienter i Mallinson et al. (2007) som upplevde att 
personal de mötte betedde sig förnedrande och enväldigt. Patienterna sade att de haft dåliga 
erfarenheter och kände sig åsidosatta och fråntagna sina röster i vårdsituationer. Detta menade 
patienterna, utgjorde ett hinder för att vården ska kunna bedrivas effektivt. Patienterna 
meddelade även att personalen hade en förmyndaraktig attityd och ett överlägset beteende. 
Detta upplevdes som hämmande för utvecklingen av ett ömsesidigt och respektfullt 
”partnerskap” vid mötet. Vårdpersonal med förmyndaraktig attityd framställdes som att inte ta 
sig tid att lyssna på sina patienters vårdrelaterade önskemål (a.a). En patient uttryckte att han 
ständigt fick nedvärderande kommentarer från vårdpersonalen och berättade att sköterskornas 
beteende speglades mycket av hur deras dag överlag såg ut gällande arbetsuppgifterna (Surlis 
& Hyde, 2001). HIV-positiva patienter upplevde att korthugget, uttråkat eller bryskt tonläge 
antydde ett potentiellt ogillande, olust eller förakt mot dem. De kände att dessa beteenden 
berodde på en irrationell rädsla hos personalen för att smittas, och/eller att de inte var helt 
införstådda med HIV-virusets smittvägar (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). 
Vårdpersonalen ändrade sin attityd efter det att deras patienters HIV-status blev känd och 
detta var patienterna väl medvetna om. Att möta personal som var rädd, och/eller hade ett 
förnedrande beteende, upplevdes som otrevligt och upprörande för dem som upplevde det.  

I Surlis och Hyde (2001) studie ansåg sjukvårdspersonalen att sjukdomen HIV/AIDS var 
självförvållad, speciellt genom att bli smittad på grund av intravenöst missbruk. Flera 
patienter upplevde detta genom att bli diskriminerade eller ignorerade. Det kunde uttryckas på 
följande sätt;  

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.72).  
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Patienter i Rintamaki et al. (2007) kände sig utpekade, genom att personalen kategoriserade 
dem i specifika riskgrupper, även om patienterna inte tillhörde någon sådan. En patient 
berättade att han blev tillfrågad om hur han blivit smittad, vilket han inte visste. Han svarade 
på frågan att han inte tillhörde någon riskgrupp. Sköterskan förklarade ”att det måste han ha 
gjort” och det hela resulterade i en stor tvist (a.a). Patienterna i Cederfjäll och Wredling 
(1999) hade ett starkt intryck av att flera bland sjukvårdspersonalen hade homofobi och kände 
risk för att bli smittade under mötet med den HIV-smittade. Viskningar och menande blickar 
från vårdpersonalen var inte ovanligt förekommande när HIV-smittade patienter steg in på 
olika vårdenheter som inte var specialiserade på HIV/AIDS. I Surlis och Hyde (2001) studie, 
trodde patienter att sättet de blivit smittade på hade stor inverkan på vårdkvaliteten.  

Deltagare i Haile et al. (2002) studie upplevde att sjukvårdspersonalen ibland tog till för stora 
försiktighetsåtgärder i olika vårdsituationer och att detta upplevdes som en förödmjukelse från 
vårdpersonalen. De hade emellertid förståelse för och accepterade att vårdpersonalen använde 
standardiserade skyddsåtgärder men blev samtidigt förödmjukade när personalen använde 
överdrivet skydd. Även i Rintamaki et al. (2007) studie, sade patienter att de var kritiska till 
vad som föreföll sig vara överdrivet användande av skyddskläder och försiktighetsåtgärder. 
Personalen använde en typ av skyddskläder vid arbete med vissa patienter för att sedan byta 
till en annan typ vid arbete med HIV-smittade patienter. Patienterna beskrev att personal, från 
receptionister till läkare, gjorde dem till mål för åtlöje och förakt. Dessutom gav personalen 
öppet patienterna skulden för att ha smittats av HIV och det uppstod ibland händelser som 
reducerade eller till och med förhindrade HIV-patienters tillgång till vård. Exempel på dessa 
händelser kunde vara allt mellan att vårdpersonalen ignorerade dem, till psykiska övergrepp. 
Sjukvårdspersonal hade medvetet ringt till andra avdelningar för att försäkra sig om att 
patienten skulle erhålla mindre fördelaktig vård. 

Upplevelse av stigmatisering 
Patienter rapporterade att de upplever stigmatiserande attityder i mötet med sjuksköterskorna 
och de menade att deras upplevelse av stigmatiseringen kändes olika stark, beroende på hur 
han/hon har blivit smittad. De tror att dessa negativa attityder kommer från fördomar kring 
sjukdomen HIV/AIDS. Attityderna innefattar fördomar mot bland annat riskbeteenden och 
livsstil hos de som är HIV-positiva (Surlis & Hyde, 2001). Enligt studier (Carr, 2001; Surlis 
& Hyde, 2001) är det patienterna som är smittade via sexuell kontakt eller genom intravenöst 
missbruk som upplever sig mest sårbara, ignorerade och stigmatiserade. Detta resulterade i att 
patienterna var extra försiktiga i mötet med vårdpersonal (Carr, 2001). Även Webb et al. 
(2001) menade att många patienter upplevde stigmatisering i mötet med sjukvårdspersonal 
under sjukhusvistelsen. I jämförelse med andra patientgrupper visade det sig att gruppen med 
HIV/AIDS-patienter upplevde sig mera stigmatiserade än övriga patientgrupper. Patienterna 
upplevde vidare en känsla av att bli förbisedda, försummade och ignorerade av 
vårdpersonalen under sjukhusvistelsen och som följd uppstod ett missnöje över vården bland 
patienterna. Patienterna upplevde att sjuksköterskornas handlingssätt gentemot dem var 
osäkert och det skapade en känsla av sårbarhet, vilket även detta ledde till att patienterna 
upplevde sig stigmatiserade. HIV/AIDS-patienter i Rintamaki et al. (2007) studie, upplevde 
att personal kände rädsla, obehag och nervositet i olika omvårdnadssituationer med patienter 
med HIV, och ibland hade vårdpersonalen en bristande förmåga att skapa ögonkontakt med 
patienterna under vårdtillfället. Detta skapade hos patienterna en upplevd känsla av 
stigmatisering. I studien beskrev deltagarna att vårdpersonalen sände ut ickeverbala tecken i 
form av blickar, fysiskt distansering, och undertoner i mötet med sina patienter. Patienterna 
tolkade detta som tecken på personalens olustkänslor kring patienter med HIV/AIDS. Dessa 
tecken kunde även tolkas av patienterna som olika former av vrede, rädsla eller irritation hos 
personal som var tvungen att arbeta med HIV-positiva patienter (a.a). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien baseras på 10 utvalda vetenskapliga artiklar. Analysmetoderna i de olika artiklarna 
var av kvalitativ ansats förutom en artikel, som var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Denna uppsats har speglat en analys av kvalitativ forskning enligt Graneheim och Lundman 
(2004) och datainsamlingen har följt en urvalsprocess i fem av sex steg enligt Forsberg och 
Wengström (2008). Anledningen till att steg fyra i urvalsprocessen inte genomfördes var att 
det är svårt att komma åt ännu opublicerat material av vetenskaplig kvalitet, samt att dessa 
artiklar faller utanför inklusionskriterierna. Fördelen med att använda Graneheim och 
Lundman (2004) analysmetod var att den var väl beskriven och tydlig att följa och därmed 
kunde göras på ett systematiskt sätt.  

Eftersom författarna valde att fördjupa sig i HIV patienters upplevelser i mötet med 
sjukvårdspersonal ansåg de att en kvalitativ studie därför var mest lämpad för att svara på 
studiens syfte. Kvalitativa metoder ger enligt Befring och Andersson (1994) en vidare 
förståelse för den personliga upplevelsen vilket varit avsikten i detta arbete. Därför anser 
författarna att valet av metod var bra. Kvalitetsbedömningen kan göras med hjälp av olika 
bedömningsmallar. I detta arbete valde författarna att använda ett protokoll för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, konstruerad av Willman et al. (2006). 
Att kvalitetsbedöma artiklarna innebar att de granskades kritiskt och detta gav ytterligare 
tillfälle att lära oss mer kring den valda kvalitativa forskningsmetoden. Kvalitetsbedömningen 
av artiklarna visade att nio var av bra kvalitet och en av medelbra kvalitet, se bilaga 2. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) blir resultatet mera tillförlitligt om forskarens 
ställningstaganden verifieras under processens gång. I föreliggande arbete förklaras därför 
noga hur analysarbetet gått tillväga. Författarna har läst artiklarna flera gånger både var för sig 
och tillsammans. Innehållet har diskuterats för att få en gemensam syn på dess innebörd. 
Under analysens gång har sammanhängande och meningsfulla stycken formats. 
Meningsenheter som togs ur sitt sammanhang har fortlöpande kontrollerats för att inte 
innebörden skulle feltolkas. Författarna har hela tiden gått fram och tillbaka mellan de olika 
delarna av analysen och diskuterat med varandra, dels för att kontrollera resultatets rimlighet, 
och dels för att kontrollera att innehållet i resultatet stämmer överens med källorna. Under 
arbetets gång har dock teman vuxit fram och blivit mer särpräglade. Meningsbärande enheter 
kan enligt Graneheim och Lundman (2004) inverka på resultat av två skäl. Om för stora 
meningsenheter väljs ut finns risken att de innehåller fler än en händelse. Om för små enheter 
väljs, finns risken att underlaget splittras. Båda orsakerna kan leda till att viktig information 
försvinner (a.a). Detta skulle kunna betecknas som en svårighet med att använda denna typ av 
analysförfarande. Författarna upptäckte detta snart och tvingades därför vid något tillfälle att 
dela på ett par meningsenheter som blivit för stora. Genom att detaljerat redovisa bland annat 
urval och alla steg i analysförfarandet, hjälps läsaren att bedöma om resultatet är applicerbart i 
andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). I detta arbete öppnar författarna för 
möjlighet till överförbarhet/användbarhet genom att redovisa en detaljerad artikelöversikt. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det vid analys av en texts manifesta innehåll trots 
allt förekommer någon form av tolkning, men att djupet på tolkningen kan variera. Resultatet 
kan även vara ”färgat” under inverkan från forskaren (a.a). Författarna har försökt att redovisa 
det manifesta innehållet utan tolkning i så stor utsträckning som varit möjlig. Det kan dock 
finnas inslag av tolkningar av materialet på grund av viss förförståelse. Förförståelse har 
förekommit hos författarna i form av erfarenheter från vård av patienter i utsatta grupper, som 
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till exempel patienter med blodsmitta. Denna förförståelse har grund i egna upplevelser av 
sjukvårdspersonals ofta negativa attityder mot dessa patienter och detta kan möjligen 
resulterat i att text omedvetet har tolkats. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse 
och försökt att inte påverkas av den. Egna fördomar har diskuterats och författarna har försökt 
att inte låta dessa påverka resultatet i detta arbete.  

De artiklar som hittades vid manuell sökning borde även ha påträffats i databaserna, vilket 
kan betyda att de sökord författarna valt inte varit heltäckande. Urvalskriterierna anser 
författarna kan ha påverkat resultat eftersom det gjorts begränsningar i bland annat tid, språk, 
ålder och geografiskt urval. Herlitz (2008) menar att människors attityd till HIV/AIDS 
förändras över tiden.  Med stöd av bland annat Herlitz (2008) har författarna valt att titta på 
forskningsresultat från senare tid. Författarna har valt att analysera engelska artiklar vilket kan 
ge en möjlighet till misstolkningar på grund av språkförbistringar. Språket som använts i 
artiklarna har varit av varierande svårighetsgrad. Den geografiska begränsningen gjordes för 
att få ett urval och resultat som kunde vara applicerbart efter de svenska omständigheterna. 
Alla studier utom en har genomförts i USA, vilket kan ha viss betydelse eftersom tillgången 
till vård beror på landets försäkringssystem. I övriga avseenden anser författarna att resultat 
väl speglar förhållandena i västvärlden. 

Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att belysa HIV-smittade patienters upplevelser i mötet med 
sjukvårdpersonal. Det har varit vår förhoppning att öka vår kunskap och förståelse om hur det 
är att vara HIV-smittad i mötet med sjukvårdspersonal. Under arbetets gång visat sig att 
upplevelserna varit både positiva och negativa. Utifrån analysen av tio artiklar har följande 
två kategorier urskiljts; Positiva upplevelser i mötet och Negativa upplevelser i mötet. Dessa 
kategorier har vidhängande underkategorier men eftersom de är intimt förbundna med varandra 
väljer författarna att diskutera dessa utan att följa den uppdelning som gjorts i resultatet. 

I resultat framgår att personalen arbetade utöver sina skyldigheter för att skapa en god relation 
med sina patienter. Patienterna upplevde genom detta en positiv känsla av samhörighet med 
vårdpersonalen. Studien visar även att patienter upplever bekräftelse när de blir vårdade av 
personal som engagerar sig i sitt arbete och som till exempel, tar sig tid att samtala. En patient 
kände sig betydelsefull efter att ha fått besök av personal som var arbetsfri. Detta visar att 
personalen arbetar aktivt för att skapa goda relationer. Travelbee et al. (2006) menar att det är 
sjuksköterskans ansvar att skapa goda relationer. Det är viktigt att sjuksköterskan förhåller sig 
till patientens sjukdom och lidande (a.a). Några patienter upplevde ett positivt bemötande som 
speglas av bekräftelse och medlidande från personalen, vilket styrks av Halldorsdottir och 
Hamrin (1997) som säger att patienter önskar och behöver professionell vård som inkluderar 
kompetens, omvårdnad och relation i mötet med sjukvårdspersonal. Patienter förväntar sig 
vidare att utveckla en relation med vårdpersonalen genom att personalen visar medlidande i 
sitt stöd och ingjuter hopp. Hopp är enligt Travelbee et al. (2006) framtidsorienterat och den 
som saknar hopp har ingen tro på förändring eller förbättringar i livssituationen. 
Sjukvårdspersonalens uppgift är att stödja och inge hopp hos patienten (a.a). Det kan vara 
viktigt att påpeka att stödet måste stämma överens med patientens önskemål. 
Sjukvårdspersonalen innehar stora krafter, när det gäller att hjälpa eller motarbeta en patient 
(Halldorsdottir & Hamrin, 1997). I en studie av Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) 
menar patienter att om sjuksköterskan berättar hur patienten ska göra så är det kanske inte 
alltid vad patienten vill. Istället bör sjuksköterskan fokusera på att informera om olika 
alternativ som finns för att nå de målsättningar patienten har (a.a).  
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Resultatet visar att patienter vill bli behandlade som alla andra och inte känna sig socialt 
utstötta och de värdesätter känslan av delaktighet. Enligt Skärsäter och Arvidsson (2006) kan 
patienter genom ökad delaktighet bättre utnyttja sina egna resurser för att kunna ta ett större 
ansvar för sin egen situation. Patienterna säger att ju mer det vet om sin sjukdom, desto mera 
delaktiga kan de vara. Svensk hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) säger även att vård ska 
ges till patienten i samråd, i den mån det går. Detta anser författarna kan bevisa vikten av att 
informera patienter och ge dem kunskap om deras situation. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) är även självbestämmanderätt ett centralt begrepp. I studiens resultat framgår det 
att patienter känner sig åsidosatta. Att åsidosätta en patient är att kränka honom och kränkning 
orsakar lidande. Eriksson (1993) säger att lidandet tär på människans värdighet och att när en 
människa lider så känner hon sig kränkt. En människa som känner sig kränkt drar sig ofta 
undan från omgivningen. Vidare säger Eriksson (1993) att det krävs en största försiktighet 
och finkänsla när sjuksköterskan möter en människa som lider. Eftersom samtliga analyserade 
studier har genomförts i USA eller Irland kan det i detta arbete vara svårt att applicera 
svenska författningar, lokala bestämmelser och rutiner.  

Resultatet visar att patienter med HIV upplever utanförskap, vilket styrks av tidigare studier 
(Herlitz, 2008; Karlsson & Klang, 2001; Li et al., 2009; UNAIDS, 2007b). Resultatet visar 
också att vårdpersonal är okunnig, fördomsfull och avståndstagande i mötet med HIV-
smittade patienter. Personalen distanserar sig genom att ta avstånd från patienten både fysiskt 
och mentalt. Avståndstagandet beror på personalens attityder och även rädsla för att själv bli 
smittad av HIV. Tidigare studier (Andreassen et al., 2002; Heijnders & Van Der Meij, 2006) 
poängterar att det är okunskap om sjukdomen som gör människor fördomsfulla, rädda och 
avståndstagande. Det framgår att sjuksköterskor som undviker situationer på grund av sin 
egen bekvämlighet eller av rädsla, riskerar att misslyckas i sitt skapande av goda relationer 
med patienterna. Enligt Travelbee et al. (2006) kan relation bara uppstå genom 
kommunikation och sjuksköterskan kan inte uttala sig om patientens uppfattning utan att ha 
talat med vederbörande. Det är också viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till patientens 
upplevelse om sjukdomen (a.a). I resultatet sägs att det tar lång tid att bygga upp en relation 
mellan patient och vårdpersonal, vilket också styrks av Travelbee et al. (2006). En viktig 
faktor som påverkar relationen och förtroendet för vårdpersonal, är också patientens tidigare 
erfarenheter.  

Resultatet visar att patienter upplever personalens beteende som ointresserade, överlägsna och 
fördomsfulla. Detta leder till att patienterna upplever skam och frustration. Personalens 
beteende och attityder kan komma att utgöra ett hinder för en effektiv och god vård. 
Personalens negativa beteenden och attityder speglas av rädslan för att smittas och patienterna 
anser att vårdpersonalens agerande beror på okunskap om HIV och AIDS.  Detta styrks av 
studier (Andreassen et al., 2002; Earl & Penney, 2003; Heijnders & Van der Meij, 2006; 
Röndahl et al., 2003; Välimäki et al., 1998) som bland annat menar att det finns ett motstånd 
från vårdpersonalen att vårda patienter med HIV och att okunskapen kan vara en orsak. 
Resultatet visar att HIV-smittade patienter upplever sig stigmatiserade i mötet med 
sjukvårdspersonal. Patienterna upplever att de blir ignorerade och respektlöst behandlade på 
grund av okunskap hos personalen. UNAIDS (2007b) menar att människor på grund av 
stigmatiseringen hindras från att ta kontakt med sjukvård och detta utgör ett stort hinder för 
handlandet mot spridning av HIV. Det finns olika åsikter från patienterna om personalens 
bemötande. Vårdpersonalens destruktiva bemötande kan enligt Halldorsdottir (1999) bero på 
deras egna livserfarenheter. Hon säger att det är mycket viktigt att vårdpersonal analyserar sitt 
eget lidande för att kunna hjälpa en annan människa. Det finns annars en risk att vårdarens 
problem blir patientens (a.a).  
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I resultatet framgår att personalen vill veta hur patienten har blivit smittad med HIV. Det 
framgår även att sjukvårdpersonalen kategoriserar patienter efter vilket sätt de har blivit 
smittade på. Vårdpersonal anser i vissa fall att HIV är självförvållat och patienterna ges öppet 
skulden för detta. Patienter delas in i riskgrupper även om det inte tillhör någon sådan. 
Resultatet visar att HIV smittade patienter upplever sig vara kränkta i mötet med 
sjukvårdspersonal. Kränkningen upplevs olika stark hos patienter men starkast bland dem som 
smittats via missbruk eller sexuella kontakter. Enligt Dahlberg (2002) är vårdlidande ett 
lidande som förorsakas patienten genom vårdande, eller brist på vårdande. Detta vårdlidande 
uppstår ofta på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap och avsaknad av reflektion 
hos vårdpersonalen. Vårdlidande innebär att den lidande människan blir åsidosatt. Följden blir 
att patienterna fråntas rätten att delta aktivt i vårdandet och deras värdighet kränks genom att 
inte bli sedd och hörd (a.a).  

Resultatet visar att tystnadsplikt är viktig i alla aspekter men att den tyvärr bryts av 
personalen, bland annat genom att röda markeringar placerades ut på deras journaler och 
sängar. Sjukvårdspersonal hade även medvetet ringt till andra avdelningar för att försäkra sig 
om att patienten skulle erhålla mindre fördelaktig vård. Patienterna upplever skam och 
förödmjukelse när deras anonymitet tas ifrån dem. Patientdatalagen (SFS 2008:355) säger att 
obehöriga inte ska ha tillgång till uppgifter om patienten. Författarna antar även här att det 
finns en skillnad mellan Sverige och andra länders rutiner men att det ändå bör nämnas för att 
poängtera vikten av tystnadsplikten. Det är oerhört förnedrande och kränkande för patienten 
att uppgifter om deras sjukdom blottas. Även sjukvårdspersonalen är skyldig att förbygga 
smittspridning och därmed måste de rapportera till deltagande personal. Det måste dock göras 
på ett sätt som inte kränker eller fördömmer patienten. 

Slutsats 
Resultatet visar att patienterna upplever sig, kränkta, diskriminerade, åsidosatta och 
stigmatiserade i mötet med vårdpersonal. Detta resultat styrks av flera tidigare genomförda 
studier i ämnet. Poängteras bör att det finns en positiv och en negativ sida av patienternas 
upplevelser i mötet. Tyvärr överväger gruppen av patienter som upplevt sig bemötta på ett 
kränkande sätt. Det är genom Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beslutat att alla 
patienter har lika rätt till vård oavsett sjukdom. Med stöd av resultatet i detta arbete anser 
författarna att detta inte följs. Det finns risk för att patienter isolerar sig och själva tar avstånd 
från omgivningen för att själva skydda sig från påminnelsen om att vara sjuk. Författarna har 
under studiens gång reflekterat över att begreppet kunskap ligger nära problemets centrum. 
Resultatet i detta arbete visar att det saknas kunskap hos sjukvårdpersonalen om sjukdomen 
HIV men också om patientens upplevelse av att vara HIV-smittad. Antalet HIV-smittade 
patienter fortsätter att öka, och så även sannolikheten att möta patienter med HIV. Det är 
därför angeläget att personalen har den kunskap som krävs för att möta och vårda dessa 
patienter. Utbildning om HIV är viktig som tidig åtgärd inom vårdrelaterade yrken och det är 
betydelsefullt med fortsatt internutbildning i alla vårdinrättningar. Det är även viktigt att 
personalen har kunskap om sig själv för att klara av att möta patienter i olika sinnestillstånd 
och situationer. Det är viktigt för sjukvårdspersonalen att veta att det inte går att ställa krav på 
patients beteenden och känslor. Patientens tidigare erfarenheter av mötet med vårdpersonal 
spelar här en viktig roll. Alla individer är unika och med egna speciella behov och det är 
viktigt att mötet med HIV-patienten inte leder till ett ökat lidande utan att patienten stärks och 
stöds genom en vårdande relation. I enlighet med Eriksson (1994) utgör avsaknad av en 
meningsfull relation ett av de största lidandena för patienten.
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Tabell 3. Sökresultat 
Databas Datum Sökord Urvalskriterier Träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 
CINAHL 
Therasus 

2009-01-19 HIV-infected Patients OR 
AIDS Patients AND Nurse 
patient Relations OR 
Professional Patient 
Relations 

Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Research Article; English; 
Adults 

43 9 8 5 

CINAHL 
Therasus 

2009-01-19 Patient* experience*, OR 
Patient satisfaction, AND 
HIV, OR HIV-patients, OR 
HIV-seropositivity OR HIV-
infected patient 

Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Research Article; English; 
Adults 

2 2 0  

CINAHL 
Therasus 

2009-01-19 HIV-infected Patients OR 
AIDS Patients AND Nurse 
patient Relations OR 
Professional Patient 
Relations AND Stigma 

Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Research Article; English; 
Adults 

6 2 2 2 

CINAHL 
Fritextsökning 

2009-01-19 HIV-related Stigma Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Journal Article; 

47 2 0 (2 funna i 
tidigare 
sökning) 

 

CINAHL 
Fritextsökning 

2009-01-19 (HIV OR AIDS) AND 
nursing care 

Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Journal Article; 

124 7 0 (2 funna i 
tidigare 
sökning) 

 

CINAHL 
Fritextsökning 

2009-01-19 (HIV OR AIDS) AND 
Patient attitude* AND 
nursing care 

Published Date from: 
199801-; Peer Reviewed; 
Journal Article; 

6 1 1  0 

MedLine 
MeSH 

2009-01-19 HIV Infections OR HIV OR 
Acquired Immunodeficiency 
Syndrome AND Nurse-
Patient Relations OR 
Professional-Patient 
Relations 

Date of Publication from: 
199801-; English;: Adult: 19-
44 years; Subject Subset: 
AIDS; Journal & Citation 
Subset: Nursing 

43 5 0 (2 funna i 
tidigare 
sökning) 
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Tabell 3. Sökresultat 
Databas Datum Sökord Urvalskriterier Träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2 
Med Line 
MeSH 

2009-01-19 HIV OR HIV Infections OR 
Acquired Immunodeficiency 
Syndrome AND Nurse-
Patient Relations OR 
Professional-Patient 
Relations OR Interpersonal 
Relations 

Date of Publication from: 
199801-; English;: Adult: 19-
44 years; Subject Subset: 
AIDS; Journal & Citation 
Subset: Nursing 

65 3 0 (6 funna i 
tidigare 
sökning) 

 

Med Line 
MeSH 

2009-01-19 HIV OR HIV Infections OR 
HIV Seropositivity OR 
Acquired Immunodeficiency 
Syndrome AND Nurse-
Patient Relations OR 
Professional-Patient 
Relations OR Interpersonal 
Relations 

Date of Publication from: 
199801-; English;: Adult: 19-
44 years; Subject Subset: 
AIDS; Journal & Citation 
Subset: Nursing 

29 7 0 (4 funna i 
tidigare 
sökning) 

 

PsycInfo 
Therasus 

2009-01-19 Stigma AND Patient 
Experiences AND HIV OR 
AIDS 

Peer reviewed; Journal 
Article; English; Adulthood 
(18 yrs & older) 1998-2008 

2 1 0 (1 funnen 
i tidigare 
sökning) 

 

PsycInfo 
Therasus 

2009-01-19 HIV OR AIDS AND Patient 
Experiences AND Nursing 
Care 

Peer reviewed; Journal 
Article; English; Adulthood 
(18 yrs & older) 1998-2008 

5 2 0 (1 funnen 
i tidigare 
sökning) 

 

PsycInfo 
Fritextsökning 
 

2009-01-19 Therapeutic Processes AND 
Stigma AND HIV OR AIDS 

Peer reviewed; Journal 
Article; English; Adulthood 
(18 yrs & older) 1998-2008 

35 1 0  

PsycInfo 
Fritextsökning 
 

2009-01-19 Therapeutic Processes AND 
Attitudes AND HIV OR 
AIDS 

Peer reviewed; Journal 
Article; English; Adulthood 
(18 yrs & older) 1998-2008 

5 1 0  

Manuell sökning 2009-01-20    3 3 3 
Totalt     46 14 10 
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Tabell 4:1 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Webb, A., Pesata, V., 
Bower, D. A., Gill, S. 
& Pallija, G. (2001). 
Dimensions of quality 
care: perceptions of 
patients with 
HIV/AIDS regarding 
nursing care. J Nurs 
Adm, vol. 31:9, ss 
414-7. 
USA 
 

Studien 
genomfördes för att 
undersöka 
patienternas 
tillfredsställelse 
med, och 
uppfattningen av 
patientvård ur ett 
kvalitativt 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats. Intervjuer 
genomfördes. Utifrån Spradley´s 
modell för observationer konstruerades 
ett frågeformulär. Frågeformuläret 
användes som guide under intervjuerna 
med deltagarna. Intervjuer 
genomförde, spelades in och 
analyserades. Datan analyserades med 
hjälp av dataprogrammet 
ETHNOGRAPH. Med hjälp av 
kodning, identifieras teman som 
redovisas i resultatdelen.  

Deltagare: 30 
individer från 
Nordöstra Ohio, 
USA. Engelsk 
talande deltagare 
endast.  

Deltagarna delas 
in i 3 grupper 
varav en grupp är 
smittade med 
HIV/AIDS. 

Ålder: 18 – 65 år. 
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

Resultatet visar att 
HIV/AIDS- 
smittade 
patienterna var 
generellt mer 
missnöjda med sin 
vård. Ignorering 
och stigmatisering 
upplevs av 
patienterna. 

Medel 
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Tabell 4:2 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Davis-Michaud, M., 
Yurk, R., Lansky, D., 
Asch, S. & Wu, A. 
(2004). Quality Care 
for People with 
HIV/AIDS: Patients 
Perspectives. HIV 
Clinical Trials, vol. 
5:6, ss 406-415. 
USA 
 
 

Studien 
genomfördes för att 
se viktiga faktorer 
när det gäller 
kvaliteten på vården 
för HIV/AIDS-
patienter. 

Kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Gruppdiskussioner samt fokus grupp 
sessioner genomfördes. Intervjuerna i 
grupp spelades in. Man utgick ifrån en 
intervju guide.  Ett frågeformulär 
delades också ut till deltagarna att 
svara på. En öppen/sluten diskussion 
hölls.  
Kvantitativ analys av 
livskvalitetsindikatorer genomfördes. 
Detta med hjälp av ett kortsystem som 
visades för deltagarna. All data 
analyserades. Den kvantitativa datan 
kodades och bildade teman som 
redovisas i resultatdelen. 

Deltagare: 29 
individer från 
Portland, Oregon 
och San 
Francisco, 
Kalifornien, USA. 
Endast engelsk 
talande deltagare.  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 26- 60 år. 
Inkluderar både 
män och kvinnor 

Resultatet visar att 
den viktigaste 
kvalitetsindikatorn 
bland individerna 
var att ha en god 
relation till sin 
vårdpersonal. 
Delaktighet hade 
också hög prioritet. 

Bra 
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Tabell 4:3 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Rintamaki, L. S., 
Scott, A. M., 
Kosenko, K. A. & 
Jensen, R. E. (2007). 
Male patient 
perceptions of HIV 
stigma in health care 
contexts. AIDS 
Patient Care STDS, 
vol. 21:12, ss 956-69. 
USA 

Denna studie 
genomfördes för att 
undersöka 
erfarenheterna från 
en grupp män och 
deras uppfattning av 
stigmatiseringen av 
HIV i vårdkontext.  

Kvalitativ ansats 

Semistrukturerade fokusgrupper eller 
”en-och -en” intervjuer genomfördes. 
Utifrån resultatet av intervjuerna 
utformades ytterligare öppna frågor 
till deltagarna att svara på. 
Intervjuerna spelades in och översattes 
för kodning. All data analyserades och 
jämfördes för att hitta likheter. 
Kategorisystem utformades. 

Grounded theory användes under 
datainsamlingen.  

Deltagare: 50 
veteran militärer 
från mellan västra 
USA deltog.   

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 24- 70 år. 
Inkluderar endast 
män. 

Resultatet visar att 
HIV- smittade 
individer upplever 
stigmatisering.  

19 utarbetade 
teman redovisas 
som beskriver 
HIV- smittades 
uppfattningar av 
vård/vårdpersonal.  

Bra 
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Tabell 4:4 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Carr, G. (2001). 
Negotiating trust: A 
Grounded Theory 
Study of Interpersonal 
Relationships 
Between Persons 
Living With 
HIV/AIDS and Their 
Primary Health Care 
Providers. Journal of 
the Association of 
Nurses in AIDS care, 
vol. 12:2, ss 35-43. 
USA 

En undersökning av 
långtids-relationer 
mellan patienter och 
deras primära 
vårdgivare, i en 
öppenvårds-
mottagning för 
HIV/AIDS patienter. 

Kvalitativ ansats 
 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Intervjuerna spelades in 
för att sedan översättas.  Grounded 
theory användes. Data 
bearbetades/analyserades och 
redovisades. 

Deltagare: 14 
individer från 
USA.  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 30- 57 år. 
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

Resultatet visar att 
tillit och förtroende 
mellan vårdare och 
patient är av stor 
vikt för att skapa ett 
bra förhållande men 
tar dock lång tid att 
bygga upp.  

Bra 

Kemppainen, J. K., 
Obrien, L. & Corpuz, 
B. (1998). The 
behaviours of aids 
patients towards their 
nurses. International 
Journal of Nursing 
Studies, vol. 35:6, ss 
330-338. 
USA 

För att identifiera 
sjukhusinlagda 
HIV/AIDS-
patienters reaktioner 
och respons på sina 
vårdares beteende. 

Kvalitativ ansats 

Öppen/sluten design. Intervjuer samt  
Ostrukturerade observationer 
genomfördes. Observationerna 
spelades in när de hände på plats. 
Personal samt deltagare observeras. 
Data analyserades för att sedan kodas 
genom dataprogrammet 
ETNOGRAPH. 
 

Deltagare: 118 
hospitaliserade 
individer från 
Norra 
Kalifornien, USA  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 26- 78 år.  
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

Resultatet redovisar 
en rad olika 
beteende hos de 
HIV/AIDS smittade 
individerna, som en 
följd av vården och 
mötet med 
vårdpersonalen. Ex: 
ilska, närhet och 
uppskattning 

Bra 
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Tabell 4:5 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Surlis, S. & Hyde, A. 
(2001). HIV-positive 
patients' experiences 
of stigma during 
hospitalization. J 
Assoc Nurses AIDS 
Care, vol. 12:6, ss 68-
77. 
Ireland 

För att undersöka 
HIV-positiva 
patienters 
erfarenheter av 
sjukhusinläggning 
och särskilt 
erfarenheterna av 
patientvården. 

Kvalitativ ansats. Djupintervjuer 
genomfördes. Man tog hjälp av en 
ämnesguide. Intervjuerna spelades in 
och analyserades. Data analyserades 
genom en kvalitativ innehållsanalys 
för att hitta samband och mönster. 

Deltagare: 10 
individer från 
Irland.  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 29- 50 år.  
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

Resultatet redovisar 
4 teman som 
beskriver 
HIV/AIDS smittade 
patientens 
upplevelse av 
stigma samt 
förhållandet med 
vårdpersonal.  
sekretess, 
stigmatisering, 
segregering, 
attityder hos 
vårdpersonal 

Bra 

Witt Sherman, D. & 
Ouellette, S. (2001). 
Patients Tell of Their 
Images, Expectations, 
and Experiences With 
Physicians and 
Nurses on an AIDS-
Designated Unit. 
Journal of the 
Association of Nurses 
in AIDS care, vol. 
12:3, ss 84-94. 
USA 

Denna studie 
undersöker 
HIV/AIDS-
patienters 
erfarenheter och 
uppfattning av 
kontakten med 
läkare och 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ ansats 

Observation av författaren gjordes på 
vårdpersonal och deltagande individer. 
Intervjuer genomfördes genom 
öppen/sluten design. Intervjuerna 
spelades in och översattes. Analys 
genomfördes för att hitta 
samband/mönster och teman.  

Deltagare: 17 
individer från 
New York, USA.  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 30- 66 år.  
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

Framarbetade 
teman presenteras i 
resultatet gällande 
förväntningar och 
uppfattningar 
av/om 
vårdpersonal, samt 
hur vårdpersonalen 
tillfredsställer 
behoven hos 
patienterna.  

Bra 

 



Bilaga 2 

27 
 

Tabell 4:6 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Mallinson, R. K., 
Rajabiun, S. & 
Coleman, S. (2007). 
The provider role in 
client engagement in 
HIV care. AIDS 
Patient Care STDS, 
vol. 21 Suppl 1 ss 
S77-84. 
USA 

Denna studie 
undersöker 
processen, i vilken 
HIV/AIDS-patienter 
deltager för vård 
samt uppfattningen 
av patient-vårdar-
relationen. 

Kvalitativ ansats  

Djupintervjuer/semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. En 
intervjuguide utformades och 
användes. Intervjuerna spelades in och 
analyserades. Beskrivande data från 
semistrukturerade intervjuer kodades 
och analyserades. För detta användes 
data programmet NVivo. Kodningarna 
gjordes till kategorier. Grounded 
theory.  

Deltagare: 76 
individer från 
USA. 

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 19- 58 år.  
Inkluderar både 
män och kvinnor. 

 

Resultatet beskriver 
olika beteenden 
som de HIV/AIDS-
smittade patienterna 
anser vara viktiga 
hos vårdpersonalen 

Bra 

Haile, B. L., 
Landrum, P. A., 
Kotarba, J. A. & 
Trimble, D. (2002). 
Inner strength among 
HIV-infected women: 
nurses can make a 
difference. J Assoc 
Nurses AIDS Care, 
vol. 13:3, ss 74-80. 
USA 

Denna studie 
genomfördes dels för 
att undersöka 
fenomenet av HIV-
smittade kvinnors 
inre styrka för att 
hantera livets 
svårigheter och för 
att ta reda hur 
sjukvårdspersonal 
kan påverka detta 
fenomen. 

Kvalitativ ansats 

Djupintervjuer genomfördes. 
Intervjuerna spelades in. En 
beskrivande design användes och 
analys genomfördes.  

Grounded theory.  

 

Deltagare: 19 
individer från 
Houston, Texas, 
USA.  

Alla individer är 
smittade med 
HIV/AIDS.  

Ålder: 19- 54 år. 
Inkluderar endast 
kvinnor.  

Resultatet beskriver 
vad den inre 
styrkan innebär för 
de deltagande 
individerna. Också 
hur patienten 
upplever vårdaren, 
och hur de vill bli 
uppfattade och 
bemötta av 
vårdpersonal 

Bra 
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Tabell 4:7 Artikelöversikt 
Artikel Syfte Metod Urval Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 
Cederfjall, C. & 
Wredling, R. (1999). 
The expressed needs 
of a group of HIV-
infected gay men 
subsequent to hospital 
care. J Assoc Nurses 
AIDS Care, vol. 10:2, 
ss 66-74. 
USA 

Studien genomfördes 
för att undersöka hur 
en grupp 
homosexuella HIV-
infekterade män 
upplevde mötet med 
hälsovård för att få 
en teoretisk 
förståelse för 
erhållen vård ur 
patientperspektivet. 

Kvalitativ ansats. 

Djupintervjuer  

Konstant jämförande metod, (denna 
metod används i grounded theory). 
Innefattar att generera en teori eller 
utveckla en redan existerad teori.  

 

Deltagare: 11 
män från sydöstra 
USA. 

Alla individer var 
smittade med 
HIV. 

Ålder: 29-46 år. 

Inkluderar endast 
homosexuella 
män. 

Resultatet gav fem 
olika teman: 
Integrering, 
Igenkännande, 
Säkerhet, 
Tillgänglighet och 
Bekräftelse. Alla 
teman delades i en 
positiv och en 
negativ del. 

Bra 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, 
bilaga H, ss 156-157). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

Patientkaraktäristik  

 

 

Är kontexten presenterad?  

 

Etiskt resonemang?  

Urval 

– Relevant?  

– Strategiskt? 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

– datainsamling tydligt beskriven? 

– analys tydligt beskriven? 

Giltighet 

 Ja  Nej  Vet ej 

Antal  

Ålder  

Man/Kvinna  

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 
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– Är resultatet logiskt, begripligt? 

– Råder datamättnad?  

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  

– Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Ja  Nej  Vet ej 
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Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

 

 

 

  

 

 

Sammanfattande bedömning 

  

 

Kommentar        

        

        

 

 

 

         

         

         

         

         

 Bra  Medel  Dålig 

Granskare (sign)   
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