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Sammanfattning 

Bakgrund: Humant immunbrist virus (HIV) leder till ”immunbrist” och utan behandling kan 

viruset leda till acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Idag är HIV en behandlingsbar 

infektion vilket innebär att personer med viruset kan leva ett långt liv. Personer med HIV 

upplevde att livet blev annorlunda efter att ha fått diagnosen och upplevde en känsla av 

minskat egenvärde.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med HIV upplever bemötandet inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Systematisk sökning användes för att få 

fram relevanta vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och Medline. Tolv vetenskapliga 

artiklar, kvalitativa och kvantitativa, valdes ut och analyserades därefter med integrerad 

analys. 

 

Resultat: Resultatet visar att personer med HIV har upplevt positiva och negativa upplevelser 

av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Positiva upplevelser av bemötande var att 

vårdpersonal hade visat god kommunikativ förmåga, omsorgsfull omvårdnad, god 

vårdrelation och kompetens. Negativa upplevelser av bemötandet var att vårdpersonal var 

rädda att bli smittade av viruset, fysisk distans, överdrivna försiktighetsåtgärder, bristande 

kommunikativ förmåga och konfidentialitet samt diskriminering och stigmatisering. 

 

Slutsats: En lägre kunskapsgrad om HIV hos vårdpersonal förknippades med de negativa 

upplevelserna av bemötandet. De positiva upplevelserna var associerade med kunskap som 

ledde till högre grad av hälsa och välmående hos personer med HIV. 
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1. Inledning 

Den femte juni år 1981 rapporterades flera okända fall av lunginflammation med 

pneumocystis, pneumocystis carinii, hos unga homosexuella män i Los Angeles. Syndromet 

blev senare karakteriserat och känt som acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 

(Fenton, 2010). Obehandlad humant immunbrist virus (HIV) kan leda till AIDS. Idag är HIV 

en behandlingsbar infektion och det betyder inte att personer med HIV blir begränsade i sin 

vardag (Folkhälsomyndigheten, uå). Som sjuksköterskestudenter har vi mött ett flertal 

personer med HIV inom vården. Det som har upplevts inom hälso-och sjukvården av 

författarna är överdriven rapportering, obefogad nyfikenhet om hur personerna blivit smittade 

med HIV och överdrivna försiktighetsåtgärder vid omvårdnad. Efter att ha bevittnat det här 

har det blivit av författarnas intresse att undersöka hur personer med HIV upplever 

bemötandet inom vården.  

2. Bakgrund 

2.1 Humant Immunbrist virus 

World Health Organization (2016) beskriver att HIV infekterar celler i immunsystemet, 

försämrar eller förstör deras funktion. Akut Humant Immunbristvirus (AHI) är den primära 

infektionen som uppstår veckor till månader efter en infektion med HIV då hälften av alla 

personer upplever kort influensaliknande sjukdom. Vanliga symtom som visar sig är feber, 

trötthet, utslag samt halsont. Symtomen går ofta oupptäckta hos person som blivit smittad 

med HIV samt av vårdpersonal (Grin, Chan & Operario, 2013). Viruset förekommer i 

kroppsvätskor som bröstmjölk, blod, sperma och slidsekret. HIV kan således smitta via 

kanyler, oskyddat sex eller via mor till barn vid förlossning, amning eller graviditet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). HIV resulterar i progressiv försämring som leder till 

immunbrist och AIDS är slutstadiet av en HIV-infektion (World Health Organization, 2016).  

 

2.2 Att leva med HIV 

Idag finns det effektiv antiviral behandling mot HIV som kan förhindra skador på 

immunförsvaret. Behandlingen består av en kombination av flera olika antivirala läkemedel 

som sänker nivån av viruset i blodet vilket leder till ett förbättrat immunförsvar och en låg 
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smittsamhet (Folkhälsomyndigheten, uå). De flesta som behandlas kan därför leva ett långt liv 

med god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Personer med HIV som erhållit effektiv 

behandling har uppgett att de kan se bortom sin sjukdom och koncentrera sig på andra 

möjligheter och prioriteringar i sina liv (Cain et al., 2014). Efter att ha fått diagnosen HIV 

uppgav personer att livet blev annorlunda, de kände sig inte längre normala och upplevde en 

känsla av minskat egenvärde (Peltzer, Domian & Teel, 2015). Individer med HIV har 

rapporterat erfarenheter av stigmatisering utifrån sina vardagliga liv (Stringer et al., 2016). En 

stigmatiseringsprocess påbörjades när personer med HIV talade om att de bar på viruset vilket 

kunde leda till marginalisering, isolering eller uteslutning ur sociala nätverk (Logie & 

Gadalla, 2009). Personer med HIV beskrev att när de upplevde skam och stigmatisering i sin 

vardag dömde de sig själva till tystnad och isolering (Enriquez et al., 2010). De upplevde även 

att de tvingades skuldbelägga sig själva på grund av att de bar på viruset (Chilemba, van Wyk 

& Leech, 2014). Känslan av skuld, skam och social isolation minskade när individerna 

engagerade sig i sin vård (Cain et al., 2014).  

 

2.3 Vårdande kommunikation som teoretiskt begrepp 

För att förstå patientens realitet och upplevelse av hälsa och ohälsa är kommunikation i 

vården en grundförutsättning. En del av begreppet kommunikation är vårdande 

kommunikation som är synlig på tre vis. Relationell kommunikation är den samhörighet som 

skapas mellan vårdpersonal och patient. Narrativ kommunikation är själva budskapet där 

patienten, genom berättelse, kan uttrycka sitt lidande och själv bli medveten om det. Etisk 

kommunikation innebär att en ömsesidig respekt etableras, respekt för patientens autonomi 

finns och vilja om omsorg existerar. Dessa tre betydelser av vårdande kommunikation är 

förenade med varandra genom att kommunikation inte endast innebär samtal utan även att 

upprätta gemenskap. Vårdande kommunikation är en viktig komponent även om patienten 

inte kan förmedla sig via tal. I form av beröring, närvaro och att lyssna skapas ett tillfälle för 

en högre omfattning av hälsa och välbefinnande för patienten (Fredriksson, 2012). Bemötande 

är en stor del av vårdande kommunikation som kan innebära hur samtal utförs och genomförs 

vilket innefattar kroppsspråket, hur en patient tas emot, hur vårdpersonal hälsar eller har 

ögonkontakt med anhöriga och patienter. Bemötande handlar exempelvis om hjälpsamhet, 

vänlighet, människovärde, människosyn, respekt, kvalitet, mottagande, behandling, tonfall, 

uppträdande, engagemang och värme (Fossum, 2013). 
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2.4 ICN:s etiska kod 

International Council of Nurses (ICN:s etiska kod) är riktlinjer för sjuksköterskor i 

bemötandet av alla patienter. Den etiska koden innehåller fyra koder. Sjuksköterskan och 

allmänheten – det primära ansvaret är riktat till personer som är i behov av vård. 

Sjuksköterskan ska i sitt främjande arbete i vården skapa en miljö där värderingar, sedvänjor, 

mänskliga rättigheter och trosuppfattningar hos individ, familj samt allmänhet respekteras. 

Professionella värden som lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet och medkänsla ska uppvisas 

av sjuksköterskor. Sjuksköterskan och yrkesutövningen – som sjuksköterska skall 

yrkeskompetensen upprätthållas genom ett kontinuerligt lärande. Sjuksköterskan ska i sitt 

arbete främja en vård som har en öppen dialog och ett etiskt synsätt. Sjuksköterskan och 

professionen – arbetet för en hållbar miljö och medvetenhet om miljöns innebörd för hälsan 

samt oetiska förhållanden och metoder är en del av sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan 

och medarbetare – när hälsan hos en individ, familj eller allmänhet är hotad av personer eller 

medarbetares handlande ska sjuksköterskan, på ett passande sätt, agera (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2.5 Hälso- och sjukvårdslagen  

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] styr mötet mellan vårdpersonal och patient samt omfattar 

föreskrifter som berör samtlig vårdpersonal inom hälso- och sjukvården (Hälso- och 

sjukvårdslagen, SFS 2017:30, kap. 1, 1 §). HSL (SFS 2017:30, Kap. 3, 1§) uttrycker att 

”målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården”. Enligt 2 §, kap. 3, i HSL 2017:30 ska även hälso- och sjukvården 

förebygga ohälsa genom sitt arbete. 

 

2.6 Problemformulering 

Att leva med en kronisk sjukdom som HIV behöver inte innebära ohälsa. Vårdpersonal 

påverkar personens hälsa genom bemötandet. För att kunna förstå personens upplevelse av 

hälsa och ohälsa är kommunikation i vården en grundförutsättning. Vårdarbetet styrs av 

hälso- och sjukvårdslagen och ICN:s etiska kod i mötet med personen. Det innebär att alla ska 
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motta jämlik vård och erhålla respekt samt värdighet men litteraturen visar att det finns brister 

av mottagandet inom vården. Det är därför av betydelse att belysa hur personer med HIV 

upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. Upplevelser från personer med HIV 

gällande bemötandet kan öka kunskap hos vårdpersonal som kan leda till att ett gott 

bemötande främjas. Det kan i sin tur leda till en ökad hälsa för personer som lever med HIV. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer med HIV upplever bemötandet inom hälso- och 

sjukvården.  

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes för att besvara studiens syfte. Det innebar 

att en avgränsad undersökningsfråga ställdes och därefter söktes relevant litteratur inom 

ämnet på ett systematiskt sätt (Kristensson, 2014). 

 

4.2 Sökstrategi 

Systematisk sökning har tillämpats för att söka fram relevanta vetenskapliga artiklar inom det 

valda området. Litteraturstudiens meningsbärande ord identifierades utifrån syftet 

(Kristensson, 2014). Orden resulterade i HIV, upplevelse, bemötande samt hälso- och 

sjukvård. Utifrån de meningsbärande orden användes svenska MeSH för att få fram MeSH-

termerna. De termer som söktes i fritext på svenska MeSH gav inga relevanta träffar på 

”bemötande” och ”upplevelse”. Med hjälp av bibliotekets ämnesguide och sökhjälp 

identifierades termer för ”upplevelse” och ”bemötande” som var relevanta inom området.  

 

Databaserna som valdes ut var Cinahl och Medline. Sökningarna pågick mellan 22/8-17 och 

26/8-17. I databasen Medline användes MeSH för att få fram specifika indexord (Forsberg & 

Wengström, 2015). I databasen Cinahl användes subject headings list för indexorden som är 

anpassade efter databasen (Kristensson, 2014). Sökorden som användes i Cinahl var HIV 

infected patients, HIV serropositivity, HIV infections, life experiences, life change events, 

health personnel, primary health care, personal satisfaction, patient satisfaction, 
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communication, nonverbal communication, professional-patient relations, nurse-patient 

relations, professional-clients relations. Fritextsökning som användes var ordet ”experience”.  

Sökorden som användes i Medline var HIV, HIV serropositivity, HIV infections, life change 

events, behavior, attitude, communication, nonverbal communication, emotions, attitude of 

health personnel, health personnel, professional-patient relations, nurse-patient relations, 

hospital-patient relations. Fritextsökning som användes var ordet ”experience”. Sökorden 

kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR (Kristensson, 2014). 

Avgränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade 

mellan 2007-2017 och vara peer reviewed (Bilaga 1).  

 

4.3 Urval 

Urvalet utfördes i flera steg. I urval ett lästes titlarna, i urval två lästes abstracts och i urval tre 

lästes artiklarna i sin helhet. I det första urvalet lästes sammanlagt 614 titlar. Titlarna som 

bedömdes vara adekvata för syftet togs till urval två där 41 abstrakts lästes i artiklarna. 

Författarna läste abstrakterna var för sig. Därefter diskuterades det gemensamt om vilka 

artiklar som skulle tas vidare till urval tre (Kristensson, 2014). I urval tre lästes 22 artiklar i 

full text och 12 artiklar valdes till studien då de överensstämde med litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Inklusionkriterier var personer med HIV med erfarenheter av bemötande 

inom hälso- och sjukvården. Exklusionskriterier var personer med utvecklad AIDS (Bilaga 1). 

 

4.4 Granskning 

De tolv vetenskapliga artiklar som kvarstod efter urvalet kvalitetsgranskades enligt Statens 

Beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Artiklarna granskades efter syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Artiklarnas kvalitet (hög, medelhög eller låg) erhölls 

genom att svara ja, nej, oklart eller ej tillämpligt på frågorna utifrån granskningsmallen. Hög 

kvalitet på artiklarna betydde att frågorna besvarades med flest ”ja”. Artiklarna granskades 

enskilt. Därefter diskuterades och jämfördes granskningarna tillsammans av författarna för att 

ta ett gemensamt ställningstagande om artiklarnas kvalitet (Kristensson, 2014). Efter 

kvalitetsgranskningen av de tolv vetenskapliga artiklarna bedömdes artiklarna ha god kvalitet 

för att användas i resultatet. Inga artiklar exkluderades (Bilaga 2). 
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4.5 Bearbetning och analys  

Data analyserades utifrån en integrerad analys som genomfördes i flera steg (Kristensson, 

2014). Analysen inleddes med att de vetenskapliga artiklarna lästes var för sig där resultat 

som motsvarade litteraturstudiens syfte färgmarkerades. Därefter diskuterade författarna 

artiklarnas resultat gemensamt. Resultatet från artiklarna som båda författarna ansåg svarade 

på litteraturstudiens syfte skrevs därefter ned ordagrant i ett Word-dokument. Word-

dokumentet lästes sedan igenom gemensamt för att urskilja likheter och olikheter i artiklarnas 

resultat. Två kategorier identifierades genom att olikheter och likheter i artiklarnas resultat 

påvisades. De två kategorier som litteraturstudien resulterade i var: negativa och positiva 

upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. I kategorierna bildades därefter åtta 

underrubriker genom att resultat som förknippats med varandra sammanfattades. Artiklarnas 

resultat översattes till svenska, med hjälp av engelska ordböcker, efter att kategorier och 

underrubriker utformats för att minska risken för feltolkning av resultatet.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie ska etiken i de vetenskapliga artiklarna granskas för att ta ett 

forskningsetiskt ställningstagande. Forskningsetik innebär ansvar för individerna som är 

delaktiga i forskningen. Individerna ska behandlas med respekt och information ska hanteras 

på ett korrekt sätt. I ett forskningsprojekt ska etiska principer beaktas. De fyra styrande 

principerna är nyttoprincipen, autonomiprincipen, rättviseprincipen och inte-skada-principen 

(Kristensson, 2014). Nio av tolv vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien har 

blivit godkända av etiska kommittéer och resterande tre artiklar har fått etiskt godkännande av 

olika universitet. Alla artiklar har etiska resonemang. Resultat från de vetenskapliga artiklar 

som besvarat studiens syfte har inkluderats och ej förvrängts. Förförståelse och egna åsikter 

om ämnet har författarna diskuterat sinsemellan för att bli medvetna om dem och försökt 

åsidosätta dem. Resultatet har försökt tolkas och skrivas på ett objektivt och neutralt sätt utan 

värderingar genom att författarna genomfört triangulering.  

5. Resultat 

Litteraturstudien inkluderade tolv studier. Nio studier hade en kvalitativ ansats och tre studier 

hade mixed method. Studierna var genomförda i Sydafrika, Kanada, Iran, Sverige, Peru, USA 

(5) och Nederländerna (2). Litteraturstudiens analys resulterade i två kategorier: positiva 
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upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården och negativa upplevelser av 

bemötandet inom hälso- och sjukvården samt åtta underrubriker (Tabell 1). 

 

Tabell 1 – Översikt av artiklarnas förekomst i kategorierna.   

Artikel 

Positiva upplevelser av 

bemötandet inom hälso- och 

sjukvården 

Negativa upplevelser av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården 

God 

kommunikativ 

förmåga hos 

vårdpersonal i 

bemötandet 

En god 

vårdrelation 

som bygger 

på 

omsorgsfull 

omvårdnad 

Kompetens 

hos 

vårdpersonal  

Brist på 

kunskap hos 

vårdpersonal  

Bristande 

kommunikativ 

förmåga hos 

vårdpersonal i 

bemötandet 

Överdrivna 

försiktighets-

åtgärder och 

fysisk distans  

Bristande 

konfident-

ialitet i 

bemötandet 

Diskriminering 

och 

stigmatisering  

(Baim-Lance et al., 2016)   X   X   X   X 

(Boehme et al., 2012) X X X X X     X 

(Chimbindi et al., 2014) X X         X   

(Dang et al., 2017) X   X   X       

(Dawson-Rose et al., 2016) X X   X         

(Ion et al., 2016) X X     X X X   

(Mulder et al., 2016) X X     X       

(Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010)       X X X   X 

(Rydström et al., 2013) X X X X         

(Stutterheim et al., 2014)         X X X X 

(Valencia-Garcia et al., 

2017)       X   X X X 

(Zukoski & Thorburn, 2009)   X   X X X   X 

 

 

5.1 Positiva upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården 

Underrubrikerna till positiva upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården var god 

kommunikativ förmåga hos vårdpersonal i bemötandet, en god vårdrelation som bygger på en 

omsorgsfull omvårdnad och kompetens hos vårdpersonal. 

5.1.1 God kommunikativ förmåga hos vårdpersonal i bemötandet 

Personer med HIV hade upplevt en god kommunikation i bemötandet med vårdpersonalen 

(Dawson-Rose et al., 2016; Mulder et al., 2016; Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & 

Eriksson, 2013). I en studie av Chimbindi, Bärninghausen och Newell (2014) upplevde 

personer att de kunde diskutera sin behandling med vårdpersonalen under vårdmötet. Det 

upplevdes av personerna att de med lätthet kunde kommunicera med vårdpersonal om vilket 

ämne som helst inklusive bekymmer utanför deras medicinska problem. De upplevde att 
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vårdpersonal “ersatte” familjen (Rydström et al., 2013). Läkare upplevdes som delaktig och 

visade god kommunikativ förmåga i sitt bemötande då frågor ställdes under hela vårdmötet 

istället för att endast ställa dem i slutet (Dang, Westbrook, Njue & Giordano, 2017). Personer 

upplevde ett gott bemötande då de kände sig hörda och stöttade när vårdpersonal tog sig tid 

att lyssna och var lyhörda för deras behov (Boehme et al., 2012; Ion et al., 2016). I en studie 

upplevde 85 procent av 300 personer att vårdpersonalen hade tid att lyssna på deras problem 

(Chimbindi et al., 2014). 

 

5.1.2 En god vårdrelation som bygger på omsorgsfull omvårdnad 

En god vårdrelation i bemötandet upplevdes då personerna och vårdpersonalen hade ett band 

mellan varandra och kunde tala om allt. Vårdrelationen och bemötandet upplevdes vara en 

nödvändig del av behandlingen för personer med HIV (Dawson-Rose et al., 2016). Personer 

föredrog att forma en vårdrelation där det upplevdes att de blev bemötta av vårdpersonal med 

allvar, respekt och blev behandlade som jämlika (Mulder et al., 2016). Flera personer 

upplevde tillit och en god vårdrelation till vårdpersonalen (Boehme et al., 2012; Dawson-Rose 

et al., 2016; Ion et al., 2016). Respekt i bemötandet upplevdes vara en avgörande faktor för att 

utveckla tillit. Personer i två studier hade upplevt sig blivit bemötta med respekt av 

vårdpersonalen (Chimbindi et al., 2014; Dawson-Rose et al., 2016).  

 

Kontinuiteten i omvårdnaden upplevdes av personerna med HIV, särskilt när det gällde 

vårdpersonalen, vara av betydelse för bemötandet. Genom att känna vårdgivarna personligen 

blev det enklare att ta itu med problem och frågor (Rydström et al., 2013). Flera personer i en 

studie uttryckte att de upplevde tillgivenhet från sin vårdpersonal. Det hade upplevts hur en 

sjuksköterska var skicklig på att fokusera på den enskilda personens bekymmer och omsorg 

under bemötandet. Uppfattningen om vårdpersonal som omsorgsfulla var essentiellt för 

personernas följsamhet till fortsatt vård för viruset. Omsorgsfull vårdpersonal upplevdes av 

personer vara en som lyssnade på dem, inte dömde dem och som gav en personcentrerad vård 

(Boehme et al., 2012). Vårdpersonal upplevdes, av personerna, som engagerade i deras 

omvårdnad och välmående genom bemötandet (Boehme et al., 2012; Mulder et al., 2016). En 

man berättade att han upplevde sin HIV-specialistklinik som en “dumpningsplats” för 

personer som hade blivit illa bemött i livet inklusive han själv. Han fann sjuksköterskorna 

som vårdade honom på kliniken som änglalika (Baim-Lance, Tietz, Schlefer & Agins, 2016). 
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En kvinna med HIV hade fruktat över att trycka på larmknappen då hon låg i en pöl av blod. 

Hon upplevde ett gott bemötande av vårdpersonalen som gav henne den omvårdnad hon 

behövde (Zukoski & Thorburn, 2009). Överlag upplevde sig personerna vara nöjda med 

omvårdnaden och bemötandet de hade mottagit (Mulder et al., 2016; Rydström et al., 2013).  

 

5.1.3 Kompetens hos vårdpersonal  

Personer med HIV hade upplevt ett gott bemötande från vårdpersonal som besatt kunskap om 

viruset (Boehme et al., 2012; Dang et al., 2017; Rydström et al., 2013). En person beskrev 

kompetensen hos vårdpersonal som “frågar du honom frågor så hade han svaren. Det här får 

mig att må bra” (Boehme et al., 2012, s. 413). Flera personer upplevde att graden av kunskap 

som deras vårdpersonal besatt påverkade bemötandet inom vården (Boehme et al., 2012). En 

person som inte uttryckt behov av mental hjälp upplevde kompetens hos en läkare som själv 

upptäckte behovet och då tog med honom till en kurator (Dang et al., 2017).  

 

5.2 Negativa upplevelser av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården 

Underrubrikerna till negativa upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården var brist 

på kunskap hos vårdpersonal, bristande kommunikativ förmåga hos vårdpersonal i 

bemötandet, överdrivna försiktighetsåtgärder och fysisk distans, bristande konfidentialitet, i 

bemötandet samt diskriminering och stigmatisering. 

 

5.2.1 Brist på kunskap hos vårdpersonal  

Personer med HIV hade blivit bemötta av vårdpersonal som inte upplevdes kompetenta 

(Boehme et al., 2012). Behovet av vårdpersonal med lämplig kunskap gällande HIV 

uttrycktes och vårdpersonal som saknade tillräcklig färdighet och kunskap om HIV 

framkallade frustration samt ilska bland personerna (Rydström et al., 2013). En upplevelse av 

brist på kompetens hos vårdpersonal var när en person gick till sjuksköterskeexpeditionen för 

att ställa sjuksköterskan en fråga. Sjuksköterskan hade då bett en person bredvid, utan HIV, 

att hålla för munnen för att inte riskeras att bli smittad (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). Det 

upplevdes brist på kunskap när personerna med HIV blev bemötta av vårdpersonal som 

uppträdde som att de var rädda för att bli smittade av viruset genom kontakt (Baim-Lance et 
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al., 2016; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2017; 

Zukoski & Thorburn, 2009). En person upplevde det förnedrande när en sjuksköterska 

skakade av rädsla under bemötandet när hon skulle ge personen en injektion (Zukoski & 

Thorburn, 2009). I en studie upplevdes det brist på kunskap då en sjuksköterska hade 

ifrågasatt varför en kvinna hade bestämt sig för att skaffa barn då hon kunde ha adopterat 

istället. Brist på kunskap och respekt hos vårdpersonal upplevdes av personerna i bemötandet 

när vårdpersonal passade på att inhämta kunskap om personernas HIV under deras vistelse på 

sjukhuset (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010). Personer i en studie upplevde sig förolämpade 

av vårdpersonal som bortsåg från personernas egna erfarenheter av att leva med HIV, som 

betydelsefulla i deras medverkan i vården. Flera personer upplevde att de inte hade några 

andra val än att följa det vårdpersonalen hade sagt under vårdmötet (Dawson-Rose et al., 

2016). När vårdpersonal visade brist på kunskap under bemötandet, kunde det avskräcka 

personerna från att diskutera den oro de kunde ha gällande sin hälsa (Boehme et al., 2012). 

Brist på kunskap upplevdes hos vårdpersonal när personerna inte erhöll lämplig rådgivning 

eller utbildning om HIV, eller hur det skulle inverka på deras hälsa och välmående (Boehme 

et al., 2012; Valencia-Garcia et al., 2017).  

 

5.2.2 Bristande kommunikativ förmåga hos vårdpersonal i bemötandet 

Det beskrevs en bristande kommunikativ förmåga hos vårdpersonal, under bemötandet, när 

HIV-besked framfördes till personer med viruset (Dang et al., 2017; Stutterheim et al., 2014). 

En person berättade om hur han försökte begå självmord dagen efter hans positiva HIV-

besked. Han upplevde att läkaren var iskall och osympatisk vid framförandet av beskedet. 

Personen upplevde sig vara i behov av en läkare som kunde tydliggöra vad det innebar att 

bära på viruset (Dang et al., 2017). I en annan studie beskrev en person om hur läkaren 

presenterade hans positiva HIV-besked. “Bingo” uttryckte läkaren och förklarade inte att 

personen var positiv för viruset (Stutterheim et al., 2014). Bristande kommunikativ förmåga 

från vårdpersonal upplevdes när personerna hade blivit bemötta av vårdpersonal som var 

osympatiska och inte ville spendera tid med personerna (Boehme et al., 2012). Personer 

upplevde att de tog upp läkarnas tid och ville inte känna sig som en börda för dem. De 

upplevde en oro över att ställa frågor som kunde förolämpa läkarna. Personerna upplevde en 

rädsla för att bli nekade och/eller uppleva okänslighet i bemötandet. Då vårdpersonal kunde 

avfärda personernas hälsoproblem och bekymmer (Dang et al., 2017). När kommunikationen 
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mellan vårdpersonal och personer upplevdes bristande under bemötandet ledde det till att de 

inte vill öppna sig vid nästa vårdmöte (Ion et al., 2016). Personer med HIV föredrog att kunna 

ställa frågor till vårdpersonalen när som helst och om vad som helst. De betonade vikten av 

att erhålla förklaringar av sin vårdpersonal på ett “normalt” språk (Boehme et al., 2012; 

Mulder et al., 2016).  

 

Vårdpersonalen upplevdes ha en bristande kommunikativ förmåga under bemötandet, när de 

ställde nyfikna frågor till personerna om hur de hade fått HIV och hur länge de hade haft 

viruset (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 

2009). För flera personer var det ångestframkallande att behöva återberätta sin historia om 

viruset för nya läkare. Det framkallade en rädsla för att bli utfrågad och tvingad till att tala om 

viruset (Dang et al., 2017). 

  

5.2.3 Överdrivna försiktighetsåtgärder och fysisk distans  

I bemötandet upplevde personer med HIV överdrivna försiktighetsåtgärder och fysisk distans 

från vårdpersonal (Baim-Lance et al., 2016; Ion et al., 2016; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; 

Valencia-Garcia et al., 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). Personer kunde uppleva överdrivna 

försiktighetsåtgärder när vårdpersonal tog på sig extra handskar under blodprov (Stutterheim 

et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). En kvinna beskrev hennes upplevelse efter ett 

kejsarsnitt, då vårdpersonal höll fysisk distans till henne och inte ville sköta om hennes 

operationssår. En annan kvinna beskrev ett bemötande där överdrivna försiktighetsåtgärder 

vidtogs då läkarna och sjuksköterskorna kom in på hennes rum klädda i ansiktsmasker och 

handskar (Valencia-Garcia et al., 2017). 

 

5.2.4 Bristande konfidentialitet i bemötandet  

Bristande konfidentialitet från vårdpersonal upplevdes av personer med HIV under 

bemötandet inom hälso- och sjukvården (Chimbindi et al., 2014; Ion et al., 2016; Stutterheim 

et al., 2014; Valencia-Garcia et al., 2017). I en studie av Chimbindi et al. (2014) upplevde 4 

procent av 300 personer att patientinformation inte bevarades konfidentiellt på kliniken. 16 

procent av 300 personer upplevde bristande konfidentialitet i bemötandet när de inte kunde 

tala privat med sin läkare och sjuksköterska under vårdmötet (Chimbindi et al., 2014). 

Personerna upplevde att deras integritet bortsågs under bemötandet då vårdpersonal uttryckt 
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och bemött dem på ett sätt där konfidentialiteten inte hade beaktats (Ion et al., 2016; 

Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia et al., 2017). I en journal framkom det att en kvinna 

inte var öppen för andra med viruset. Sjuksköterskan hade, trots det, bemött henne öppet om 

HIV när hennes granne satt i samma rum (Stutterheim et al., 2014). 

 

5.2.5 Diskriminering och stigmatisering  

Personer med HIV hade upplevt diskriminering och stigmatisering från vårdpersonal under 

bemötandet inom hälso- och sjukvården (Baim-Lance et al., 2016; Boehme et al., 2012; 

Valencia-Garcia et al., 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). Det förekom vårdpersonal som 

hade ”kollat snett” på personer med HIV och behandlat dem olämpligt (Baim-Lance et al., 

2016). Studier visade att vårdpersonal hade vägrat ge vård eller hänvisat personerna till ett 

annat vårdställe (Baim-Lance et al., 2016; Boehme et al., 2012; Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). I en av studierna uppgav 

personerna att de hade upplevt emotionell stress efter vårdbesök (Rahmati-Najarkolaei et al., 

2010). De hade upplevt obehag hos vårdpersonalen i bemötandet, som om att de inte ville 

vårda personerna på grund av viruset (Zukoski & Thorburn, 2009). Vårdpersonal uppfattades 

som otrevliga när de uppförde sig som att de var där mot sin vilja. En kvinna ville inte vara 

involverad i sin vård, då hon upplevde att vårdpersonalen bemötte personer med HIV som 

värst av alla patientgrupper. Hon talade om att hon inte var den enda HIV-personen som blivit 

bemött på ett illa och diskriminerande sätt. För henne var tanken på att bli diskriminerad och 

illa behandlad ett hinder för att söka medicinsk vård. Diskriminering hade upplevts vara värre 

när det kom från vårdpersonal (Valencia- Garcia et al., 2017). Personer hade uttryckt sig att 

“de ska veta bättre” (Valencia-Garcia et al., 2017, s.149). I flera studier hade personer upplevt 

sig vara ”märkta” på grund av viruset (Baim-Lance et al., 2016; Stutterheim et al., 2014; 

Valencia-Garcia et al., 2017). Vårdpersonal hade sagt: ”du ser annorlunda ut än vad jag hade 

förväntat mig” (Zukoski & Thorburn, 2009, s. 272). 

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Personer med HIV upplevde positiva och negativa upplevelser av bemötandet inom hälso- 

och sjukvården. Kommunikativ förmåga, god vårdrelation, omsorgsfull omvårdnad och 

kompetens hos vårdpersonal upplevdes vara positivt i bemötandet. Personerna var generellt 

nöjda med omvårdnaden och bemötandet de mottagit. Brister i bemötandet som brist på 
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kunskap, kommunikativ förmåga och konfidentialitet upplevdes vara negativt i bemötandet. 

Personer upplevde även överdrivna försiktighetsåtgärder, fysisk distans, diskriminering och 

stigmatisering som negativa upplevelser i bemötandet inom hälso- och sjukvården. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Litteraturstudien inkluderade personer med HIV oavsett ålder, kön eller etnicitet för att inte 

avgränsa litteraturstudien. Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur personer med HIV 

upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. Det innebär att upplevelser från personer 

med HIV gällande bemötandet från vårdpersonal har undersökts. Då vårdpersonal har 

inverkan på personens hälsa genom bemötandet. Fossum (2013) beskriver att begreppet 

bemötande innehåller många dimensioner och är därav svårt att översätta till engelska. Det 

kan därför vara svårt att finna internationella studier med ordet bemötande (Fossum, 2013). 

En svaghet kan därmed vara att sökorden som användes i sökningen gav artiklar med annan 

innebörd än det svenska ordet bemötande. Den svagheten undveks emellertid genom att 

synonymer till bemötande kombinerades med de booleska sökoperatorerna OR och AND. 

Enligt Kristensson (2014) blir en sökning mer sensitiv genom att kombinera sökord med OR 

och AND.  

 

Sökordet ”experience” ansågs vara den mest korrekta översättningen av ordet “upplevelse”. 

Då ”experience” ej fanns med som indexord i databaserna, valdes vissa sökningar att utföras 

som fritext. Enligt Kristensson (2014) innebär en fritextsökning att sensitiviteten ökar då fler 

artiklar framkommer. Däremot finns det även en risk att sökningen inte blir detaljerad, utan 

fler irrelevanta artiklar dyker upp (Kristensson, 2014). Resterande sökord som användes i 

sökningen var indexord i databaserna. Enligt Kristensson (2014) blir litteratursökningen mer 

specifik genom att söka med indexord, eftersom varje artikel är tilldelad indexord utifrån vad 

artikeln handlar om. Databaserna använder sig av olika indexord. Därav skiljer sig sökorden 

åt något i litteraturstudiens sökning. Sökningar har genomförts med liknande sökord och 

kombinationer i båda databaserna. I sökmatrisen redovisas endast sökningar som genomförts i 

databaserna där relevanta artiklar uppkommit. De sökningar som inte redovisas, ledde inte till 

fler relevanta artiklar till litteraturstudien. Sökningarna som genomfördes resulterade i ett stort 

antal artiklar. Många artiklar var irrelevanta till litteraturstudien då de inte svarade mot 
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litteraturstudiens syfte. Att irrelevanta artiklar uppkom i sökningen beror antagligen på att 

sökningens indexord även fanns som nyckelord i artiklarna.  

 

I litteraturstudien har databaserna Medline och Cinahl använts vid litteratursökningen, då de 

enligt Forsberg och Wengström (2015) täcker ämnesområdet omvårdnad. Databasen PsycInfo 

innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar 

genomfördes i PsycInfo men de gav inga resultat. Därav redovisas de ej. En avgränsning i 

sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska på grund av begränsade 

språkkunskaper hos litteraturstudiens författare. En svaghet kan dock vara att det blivit ett 

bortfall av relevanta artiklar skrivna på andra språk. I databasen Cinahl valdes begränsningen 

“peer reviewed” vilket anses vara en styrka i litteraturstudien. Då “peer reviewed” enligt 

Kristensson (2014) innebär att artiklarna har genomgått en granskning för att kunna 

publiceras i vetenskapliga tidskrifter. I Medline är artiklarna redan “peer reviewed”. 

Artiklarnas publikationsdatum har avgränsats till 2007-2017 för att få fram aktuella 

forskningsstudier.  

 

I urvalsförfarandet genomfördes samtliga urvalssteg gemensamt. Vilket anses ha minskat 

risken för bortfall av relevanta artiklar eftersom triangulering förekom. Enligt Kristensson 

(2014) ska samtliga författare i litteraturstudien vara med i alla urvalssteg, för att kunna 

diskutera vilka artiklar som ska inkluderas eller exkluderas. Anledningen till att artiklar 

exkluderades under urvalsstegen var för att de inte motsvarade litteraturstudiens syfte.  

 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades först enskilt av litteraturstudiens författare. 

Därefter diskuterades granskningen gemensamt innan artiklarna inkluderades i resultatet. 

Enligt Kristensson (2014) är det här tillvägagångssättet viktigt. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2014). De vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i studien hade medelhög eller hög kvalitet, vilket anses stärka resultatet i 

litteraturstudien. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var både kvalitativa studier 

och studier med mixed method. Då en studie med kvalitativ och kvantitativ ansats, enligt 

Forsberg och Wengström (2015), belyser fenomenet ur olika synvinklar.  

 

Översättning av artiklarna från engelska till svenska skedde efter att kategorier identifierats. 

För att stärka resultatet i studien analyserades och översattes artiklarna från engelska till 
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svenska enskilt av litteraturstudiens författare. Därefter diskuterades översättningarna 

tillsammans. Det anses ha minskat risken för felaktig översättning. Svagheter vid översättning 

är att det kan uppstå förvrängning, så den engelska innebörden går förlorad. För att undvika 

det här har engelska ord diskuterats ihop och kontrollerats i ordböcker.  

 

Den här litteraturstudien bygger på flera olika vetenskapliga artiklar från studier genomförda i 

olika länder. Trots det här fanns flera likheter i artiklarnas resultat. Det anses vara en styrka 

att de vetenskapliga artiklarna är från olika länder, då det ger ett globalt resultat med 

varierande kultur. Sverige anses vara ett land med kulturell mångfald (Jirwe, Momeni & 

Emami, 2014). Därför bedöms resultatet i litteraturstudien vara överförbart till Sverige. Att de 

vetenskapliga artiklarna var från olika länder kan även ses som en svaghet. Det beror på att i 

en del länder existerar det fattigdom, vilket kan leda till att människor i de länderna har en 

lägre kunskap om HIV samt att sjukvården är av sämre kvalitet. Det kan i sin tur påverka 

litteraturstudiens resultat, då negativa upplevelser av bemötandet mestadels framkommit från 

dessa länder.  

 

Trovärdighetsbegreppet består av fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet 

och verifierbarhet (Kristensson, 2014). Tillförlitlighet och verifierbarhet anses av författarna 

ha uppnåtts i litteraturstudien, då triangulering bland annat har förekommit. Enligt 

Kristensson (2014) innebär triangulering att två eller flera personer har analyserat materialet 

för att minska risken att en persons föreställning påverkat resultatet. Överförbarhet betyder att 

resultatet kan vara användbart i olika kontext (Kristensson, 2014). Litteraturstudien innehåller 

studier från olika länder vilket leder till att studien anses ha ett globalt resultat med varierande 

kultur. Författarna anser att litteraturstudien även har giltighet. Enligt Kristensson (2014) kan 

detta styrkas med att tydligt ange när material är insamlat. I litteraturstudien har söktiden efter 

vetenskapliga artiklar angetts samt begränsningar i artiklarnas publikationsår angetts. 

Sammanfattat anses litteraturstudien vara trovärdig.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudien visade att personer med HIV har upplevt både negativt och positivt 

bemötande av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Det framkom i resultatet att en god 

vårdrelation som bygger på en omsorgsfull omvårdnad var betydelsefullt för upplevelsen av 
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ett gott bemötande. En god vårdrelation mellan vårdpersonal och person är betydelsefullt för 

att personen skall uppleva en trygghet och känna ett gott omhändertagande. Det framkom av 

Dawson-Rose et al. (2016) som beskrev att en god relation med tillit till vårdpersonal ledde 

till att personerna med HIV upplevde en högre grad av hälsa. Det visar att relationell 

kommunikation, som är en del av vårdande kommunikation, är väsentligt i bemötandet. I 

resultatet framkom det att ett gott bemötande upplevdes bestå av en ömsesidig respekt mellan 

person och vårdpersonal samt tillit vilket etisk kommunikation betyder enligt Fredriksson 

(2012). Litteraturstudiens resultat visade även att vissa personer inte ville öppna upp sig inför 

nästkommande vårdmöte när vårdpersonalens kommunikativa förmåga var bristande i 

bemötandet. Det visar att om inte narrativ kommunikation används, kan inte en vårdande 

kommunikation uppnås. Enligt Fredriksson (2012) är vårdande kommunikation viktig då det 

skapar ett tillfälle för högre omfattning av välbefinnande och hälsa. Av det här framgår det 

som nödvändigt att alla tre komponenter av vårdande kommunikation genomförs så ett gott 

bemötande kan uppnås. 

 

Resultatet visade att kunskap om HIV hos vårdpersonal var betydande för att personerna 

skulle uppleva ett gott bemötande. Det är av stor vikt att vårdpersonal besitter kunskap om 

viruset så inte fel information sprids. Enligt litteraturstudien framkallades det ilska och 

frustration bland personer när vårdpersonal visade brist på kunskap om HIV. Enligt ICN:s 

etiska kod ska vårdpersonal upprätthålla sig med ny kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Brist på kunskap hos vårdpersonal kan ha en stark koppling med flera av de negativa 

upplevelserna av bemötandet som framkom i litteraturstudien. Rädslan för att bli smittad 

uttryckte sig i överdrivna försiktighetsåtgärder och fysisk distans i vårdpersonalens 

bemötande av personer med HIV. Beteendet kan tyda på att vårdpersonalen saknar kunskap 

om smittvägarna och smittrisken hos personer med viruset. Om vårdpersonal upprätthöll sin 

kunskapsnivå skulle de få bättre förståelse om hur HIV smittas. Enligt Wiström och 

Johansson (2015) krävs endast basala hygienrutiner vid omvårdnad av en person med HIV.  

 

Resultatet visade att personer med HIV har upplevt diskriminering och stigmatisering i hälso- 

och sjukvården. Det anses finnas ett samband mellan brist på kunskap om HIV och 

diskriminering eller stigmatisering. Detta stärks även av en studie av Suominen et al. (2015) 

där det framgår att negativa attityder mot personer med HIV har minskat vid utbildning om 

viruset. Negativa attityder som stigmatisering och diskriminering kan tolkas som en barriär 
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för personer för att kunna uppnå bästa möjliga vård. Det framkommer även i en studie av 

Stringer et al. (2016) där resultatet visade att stigmatisering i hälso- och sjukvården är ett 

hinder för optimal behandling. Stigmatisering är inte enbart ett hinder för optimal behandling 

utan enligt en studie av Li, Comulada, Wu, Ding och Zhu (2013) var personer med HIV 

mindre nöjda med sin vård när vårdpersonal hade en negativ attityd. Det finns en stark 

koppling mellan ett diskriminerande bemötande och ohälsa hos personer med viruset. I en 

studie av Wingood et al. (2007) har kvinnor som blivit utsatta för diskriminering på grund av 

HIV visat sig lida av mer negativa hälsotillstånd som depressiva symtom, lägre självkänsla, 

högre självmordsbenägenhet och en lägre livskvalitet (Wingood et al., 2007). Utbildning om 

HIV kan minska stigmatisering och diskriminering vilket kan leda till en känsla av bättre 

hälsa för personer med viruset. Enligt Suominen et al. (2015) bör sjuksköterskan vara kunnig 

om HIV för att kunna ta hand om personer med viruset. Därför ska vårdutbildningar omfatta 

uppdaterad information om HIV och HIV-relaterade frågor (Suominen et al., 2015). 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan den här litteraturstudiens resultat belysa problematiken om hur 

personer med HIV upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. Författarna anser att 

litteraturstudien kan nå ut till privatpersoner såväl som vårdpersonal för att kunna minska 

stigmatiseringen om HIV i samhället. En studie av Carabini (2017) visar att utbildning om 

stigmatisering kan ske i samhället på individnivå. Det kan hjälpa människor att få kunskap om 

HIV, skingra myter om viruset och utveckla en mer positiv attityd mot personer med HIV 

(Carabini, 2017). Resultatet i litteraturstudien riktar sig mot hälso- och sjukvården. 

Privatpersoner kan därför ha svårigheter att förstå resultatet vilket kan anses som en 

samhällelig begränsning. Ur ett genusperspektiv kan begränsningar i litteraturstudien 

förekomma då det är fler kvinnor än män i de vetenskapliga artiklarna. Möjligen kan det bero 

på att kvinnor är mer öppna och kan diskutera om viruset och att männen inte är lika villiga 

till att öppna upp sig. I litteraturstudien förekom det flest artiklar om stigmatisering och 

diskriminering utifrån kvinnors upplevelser. Det spekulerades kring om det beror på att det 

fortfarande existerar kvinnoförtryck i länder där studierna genomfördes. 

 

Ur ett etiskt perspektiv ska alla oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller ålder erhålla en 

jämlik vård och det nämner även hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, Kap. 3, 1§). 

Trots detta visar litteraturstudiens resultat att personer med HIV har blivit bemötta med brist 

på respekt som till exempel diskriminering. Respekt anses av författarna vara av betydelse för 
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att personer ska uppnå en känsla av välbefinnande. Enligt svensk sjuksköterskeförening 

(2014) ska en sjuksköterska visa respekt, lyhördhet, trovärdighet och medkänsla. 

7. Slutsats 

En lägre kunskapsgrad om HIV hos vårdpersonal förknippades ofta med negativa upplevelser 

i bemötandet inom hälso- och sjukvården. Bristande kommunikativ förmåga i bemötandet 

ledde till en lägre grad av välmående hos personerna då en vårdande kommunikation inte 

tillämpades. Trots de negativa upplevelserna i bemötandet inom hälso- och sjukvården 

framkom även positiva upplevelser. Den goda kommunikativa förmågan i bemötandet och 

kunskap om HIV hos vårdpersonal ledde till en högre grad av välmående och hälsa hos 

personerna med viruset. 

 

7.1 Kliniska implikationer 

Personer med HIV är ofta i kontakt med olika vårdkategorier inom sjukvården och inte enbart 

vårdpersonal som är specialiserade inom HIV. Kunskap om hur personer med viruset 

upplever bemötandet är därför betydelsefullt för all vårdpersonal. Risken för ett bristande 

bemötande kan minska genom att öka kunskapen om hur personer med HIV upplever 

bemötandet. Det ökar därmed chanserna till att främja hälsa och minska lidande hos personer 

med viruset. I litteraturstudien framkommer det att vårdpersonal inte besitter tillräckligt med 

kunskap om HIV. Yrkeskompetensen, som sjuksköterska och övrig vårdpersonal, ska 

upprätthållas genom uppdatering från ny vetenskaplig forskning då vården ständigt utvecklas. 

Utbildningar och föreläsningar om HIV för vårdpersonal via arbetsplatsen bör etableras. Även 

sjuksköterskestudenter är i behov av att erhålla kunskap om HIV under sin utbildning. Ett 

förslag är att en person med viruset föreläser hur bemötandet ser ut, både i vardagen och inom 

hälso- och sjukvården. För ett gott bemötande är vårdande kommunikation en 

grundförutsättning och bör vara ett utbildningsmoment inom sjuksköterskeprogrammet.  

 

7.2 Fortsatt forskning 

Vidare forskning behövs om hur personer med HIV upplever bemötandet inom hälso- och 

sjukvården. Då brist på kunskap om viruset fortfarande förekommer hos vårdpersonal. Det 

behövs fler studier som undersöker hur personer med HIV upplever bemötandet, med 

utgångspunkt ifrån hur de blivit smittade. Detta för att se om fördomar från vårdpersonalen 
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påverkar bemötandet. Författarna anser att forskning som undersöker hur kunskap om HIV 

hos vårdpersonal påverkar bemötandet behövs. För att se i vilken grad bemötandet påverkas 

av kompetens. En studie om hur personer med HIV upplever att bemötandet påverkas av en 

god relation till sin vårdpersonal är av intresse. Detta för att få en större inblick i hur 

betydelsefull vårdrelationen är. Ytterligare studier som anses behövas är studier som inriktar 

sig på hur sjuksköterskor anser att hygienrutiner ska tillämpas i samband med omvårdnad av 

en person med HIV. Detta för att få en förståelse för hur sjuksköterskor resonerar kring basala 

hygienrutiner. Vidare förslag till forskning är att belysa hur personer med HIV upplever 

bemötandet och vårdrelationen till sjuksköterskan. Då det vid litteratursökning inte påträffats 

tidigare forskning som enbart handlar om sjuksköterskans bemötande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

8. Referenser 

Baim-Lance, A., Tietz, D., Schlefer, M., & Agins, B. (2016). Health Care User Perspectives 

on Constructing, Contextualizing, and Co-Producing "Quality of Care". Qualitative Health 

Research, 26(2), 252-263. doi:10.1177/1049732315569736 

 

Boehme, A. K., Moneyham, L., McLeod, J., Walcott, M. W., Wright, L., Seal, P., ... Kempf, 

M. (2012). HIV-infected women's relationships with their health care providers in the rural 

deep south: an exploratory study. Health Care For Women International, 33(4), 403-419. 

doi:10.1080/07399332.2011.610533 

 

Cain, R., Collins, E., Bereket, T., George, C., Jackson, R., Li, A., ... Travers, R. (2014). 

Challenges to the involvement of people living with HIV in community-based HIV/AIDS 

organizations in Ontario, Canada. AIDS Care, 26(2), 263-266. 

doi:10.1080/09540121.2013.803015 

 

Carabini, K. (2017). Stigma and HIV: the current situation. HIV Nursing, 17(2), 57-62. 

 

Chilemba, W., van Wyk, N., & Leech, R. (2014). Experiences of emotional abuse among 

women living with HIV and AIDS in Malawi. Health Care For Women International, 35(7-

9), 743-757. doi:10.1080/07399332.2014.926901 

 

Chimbindi, N., Bärnighausen, T., & Newell, M. (2014). Patient satisfaction with HIV and TB 

treatment in a public programme in rural KwaZulu-Natal: evidence from patient-exit 

interviews. BMC Health Services Research, 1432. doi:10.1186/1472-6963-14-32 

 

Dang, B. N., Westbrook, R. A., Njue, S. M., & Giordano, T. P. (2017). Building trust and 

rapport early in the new doctor-patient relationship: a longitudinal qualitative study. BMC 

Medical Education, 17(1), 32. doi:10.1186/s12909-017-0868-5 

 

Dawson-Rose, C., Cuca, Y. P., Webel, A. R., Solís Báez, S. S., Holzemer, W. L., Rivero-

Méndez, M., ... Lindgren, T. (2016). Building Trust and Relationships Between Patients and 

Providers: An Essential Complement to Health Literacy in HIV Care. The Journal Of The 



 

21 
 

Association Of Nurses In AIDS Care: JANAC, 27(5), 574-584. 

doi:10.1016/j.jana.2016.03.001 

 

Enriquez, M., Kelly, P., Witt, J., Rodriguez, L., Lopez, N., Smueles, J., ... Sweet, D. (2010). 

Silence Is Not Golden: Invisible Latinas Living with HIV in the Midwest. Journal Of 

Immigrant & Minority Health, 12(6), 932-939. doi:10.1007/s10903-010-9346-4 

 

Fenton, K.A. (2010). Human Immunodeficiency Virus Infection and the Acquired 

Immunodeficiency Syndrome: Epidemiology. In S.A Morse., R.C Ballard., K.K Holmes., & 

A.A Moreland (Red.), Atlas of Sexually transmitted diseases and AIDS (s.230-239). Edinburg: 

Saunders. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos 

personer som lever med hiv (Folkhälsomyndighetens rapport, nr 16031) Järfälla: 

Folkhälsomyndigheten. Från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bf0e69d28d714840a5e508f935d9956d/at

t-leva-hiv-sverige-studie-livskvalitet-16031-webb.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Om hiv: Det här är hiv. Hämtad 26 september, 2017, från 

Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/om-hiv/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Prevention & bemötande: Att bemöta frågor om hiv. Hämtad 26 

september, 2017, från Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/prevention-bemotande/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Så verkar hivviruset och behandlingen av hiv. Hämtad 24 

oktober, 2017, från Folkhälsomyndigheten,  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/behandling/sa-verkar-hivviruset-och-

behandlingen-av-hiv/ 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & kultur. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bf0e69d28d714840a5e508f935d9956d/att-leva-hiv-sverige-studie-livskvalitet-16031-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bf0e69d28d714840a5e508f935d9956d/att-leva-hiv-sverige-studie-livskvalitet-16031-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/om-hiv/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/prevention-bemotande/


 

22 
 

Fossum, B. (2013). Kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), Kommunikation: 

samtal och bemötande i vården (s. 25-49). Lund: Studentlitteratur. 

 

Fredriksson, L. (2012). Vårdande kommunikation. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s.321-332). Lund: Studentlitteratur. 

 

Grin, B., Chan, P. A., & Operario, D. (2013). Knowledge of Acute Human Immnuodeficiency 

Virus Infection Among Gay and Bisexual Male College Students. Journal Of American 

College Health, 61(4), 232-241. doi:10.1080/07448481.2013.781027 

 

Ion, A., Greene, S., Mellor, K., Kwaramba, G., Smith, S., Barry, F., ... Loutfy, M. (2016). 

Perinatal care experiences of mothers living with HIV in Ontario, Canada. Journal Of 

HIV/AIDS & Social Services, 15(2), 180-201. doi:10.1080/15381501.2015.1131219 

 

Jirwe, M., Momeni, P., & Emami, A. (2014). Kulturell mångfald. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (s.341-357). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter  

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Li, L., Comulada, W. S., Wu, Z., Ding, Y., & Zhu, W. (2013). Providers' HIV-related 

avoidance attitude and patient satisfaction. Health Expectations, 16(1), 105-112. 

doi:10.1111/j.1369-7625.2011.00705.x 

 

Logie, C., & Gadalla, T. (2009). Meta-analysis of health and demographic correlates of 

stigma towards people living with HIV. AIDS Care, 21(6), 742-753. 

doi:10.1080/09540120802511877 

 

Mulder, B. C., van Lelyveld, M. A., Vervoort, S. M., Lokhorst, A. M., van Woerkum, C. J., 

Prins, J. M., & de Bruin, M. (2016). Communication Between HIV Patients and Their 

Providers: A Qualitative Preference Match Analysis. Health Communication, 31(1), 35-46. 

doi:10.1080/10410236.2014.933017 



 

23 
 

 

Peltzer, J., Domian, E., & Teel, C. (2015). Living in the Everydayness of HIV Infection: 

Experiences of Young African-American Women. MEDSURG Nursing, 24(2), 111-118. 

 

Rahmati-Najarkolaei, F., Niknami, S., Aminshokravi, F., Bazargan, M., Ahmadi, F., 

Hadjizadeh, E., & Tavafian, S. S. (2010). Experiences of stigma in healthcare settings among 

adults living with HIV in the Islamic Republic of Iran. Journal Of The International AIDS 

Society, 1327. doi:10.1186/1758-2652-13-27 

 

Rydström, L., Ygge, B., Tingberg, B., Navèr, L., & Eriksson, L. E. (2013). Experiences of 

young adults growing up with innate or early acquired HIV infection - a qualitative study. 

Journal Of Advanced Nursing, 69(6), 1357-1365. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06127.x 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Vår metod: 

Granskningsmallar. Hämtad 27 augusti, 2017, från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, http://www.sbu.se/sv/var-metod/ 

 

SFS 2007:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 30 augusti, 2017, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Stringer, K. L., Turan, B., McCormick, L., Durojaiye, M., Nyblade, L., Kempf, M., ... Turan, 

J. M. (2016). HIV-Related Stigma Among Healthcare Providers in the Deep South. AIDS And 

Behavior, 20(1), 115-125. doi:10.1007/s10461-015-1256-y 

 

Stutterheim, S. E., Sicking, L., Brands, R., Baas, I., Roberts, H., van Brakel, W. H., ... Bos, A. 

R. (2014). Patient and Provider Perspectives on HIV and HIV-Related Stigma in Dutch 

Health Care Settings. AIDS Patient Care & Stds, 28(12), 652-665. doi:10.1089/apc.2014.0226 

 

Suominen, T., Laakkone, L., Lioznov, D., Polukova, M., Nikolaenko, S., Lipiäinen, L., ... 

Kylmä, J. (2015). Russian nursing students’ knowledge level and attitudes in the context of 

human immunodeficiency virus (HIV) – a descriptive study. BMC Nursing, 14(1), 39-54. 

doi:10.1186/s12912-014-0053-7 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30


 

24 
 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/  

 

Valencia-Garcia, D., Rao, D., Strick, L., & Simoni, J. M. (2017). Women's experiences with 

HIV-related stigma from health care providers in Lima, Peru: “I would rather die than go back 

for care”. Health Care For Women International, 38(2), 144-158. 

doi:10.1080/07399332.2016.1217863 

 

Wingood, G., Diclemente, R., Mikhail, I., McCree, D., Davies, S., Hardin, J., ... Saag, M. 

(2007). HIV discrimination and the health of women living with HIV. Women & Health, 

46(2/3), 99-112. 

 

Wiström, J., & Johansson, A. (2015). Blodburen smitta: Smittöverföring, smittrisker, rutiner. 

Hämtad 26 september, 2017, från Vårdhandboken, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodburen-smitta/Smittoverforing-smittrisker-rutiner/ 

 

World Health Organization. (2016). HIV/AIDS. Hämtad 27 augusti, 2017, från World Health 

Organization, http://www.who.int/features/qa/71/en/  

 

Zukoski, A., & Thorburn, S. (2009). Experiences of stigma and discrimination among adults 

living with HIV in a low HIV-prevalence context: a qualitative analysis. AIDS Patient Care & 

Stds, 23(4), 267-276. doi:10.1089/apc.2008.0168 

 

 

 

 

 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodburen-smitta/Smittoverforing-smittrisker-rutiner/
http://www.who.int/features/qa/71/en/


 

 
 

Bilaga 1 – Sökmatris.  

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1: 

Lästa 

titlar 

Urval 2: 

Lästa 

abstract 

Urval 3: 

Antal lästa 

artiklar  

Urval 4:  

Antal artiklar till 

studien  

Cinahl 

2017-08-22 

Kl. 10:15 

S1.  

(MH "HIV-Infected Patients") OR (MH "HIV Seropositivity") OR (MH 

"HIV Infections") 

65 332     

Cinahl S2. 

(MH "Life Experiences") OR (MH "Life Change Events") OR 

"experience" 

178 143     

Cinahl S3. 

(MH "Health Personnel") OR (MH "Primary Health Care") 

71 092     

Cinahl S1 AND S2 AND S3 74     

Cinahl Sökord med begränsningar: 

-English language 

-2007-2017 

-Peer Reviewed 

47 47 4 2 1 

Cinahl  

2017-08-23 

Kl. 11:00 

S1. 

(MH "HIV-Infected Patients") OR (MH "HIV Seropositivity") OR (MH 

"HIV Infections") 

65 332     

Cinahl S2. 

(MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Patient Satisfaction") 

48 356     

Cinahl S3. 178 143     



 

 
 

(MH "Life Experiences") OR (MH "Life Change Events") OR 

"experience" 

Cinahl S4. 

(MH "Communication") OR (MH "Nonverbal Communication") 

56 201     

Cinahl S5. 

(MH "Professional-Patient Relations") OR (MH "Nurse-Patient 

Relations") OR (MH "Professional-Client Relations") 

53 232     

Cinahl S1 AND S2 AND S4 24     

Cinahl Sökord med begränsningar: 

-English language 

-2007-2017 

-Peer Reviewed 

22 22 5 4 2 

Cinahl S1 AND S3 AND S5 72     

Cinahl Sökord med begränsningar: 

-English language 

-2007-2017 

-Peer Reviewed 

43 43 6 3 2 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1: 

Lästa 

titlar 

Urval 2: 

Lästa 

abstract 

Urval 3: 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 4: 

Antal artiklar till 

studien 

Medline  

2017-08-25 

Kl. 12:30 

S1. 

(MH "HIV") OR (MH "HIV Seropositivity") OR (MH "HIV Infections") 

191 085     

Medline S2. 

MH "Life Change Events") OR "experience" 

564 962     

Medline S3. 

 (MH "Behavior") OR (MH "Attitude") OR (MH "Communication") OR 

(MH "Nonverbal Communication") 

142 554     

Medline S4. 

(MH "Emotions") 

54 143     

Medline S5. 

(MH "Attitude of Health Personnel") OR (MH "Health Personnel") 

134 094     

Medline S6. 

S2 OR S4 

612 902     

Medline S7. 

S3 OR S5 

268 482     

Medline S8.   

S1 AND S6 AND S7 

477     

Medline 

 

Sökord med begränsningar: 

-English language 

-2007-2017 

202 202 10 5 3 



 

 
 

Medline 

2017-08-26 

Kl. 13:30 

S1. 

(MH "HIV") OR (MH "HIV Seropositivity") OR (MH "HIV Infections") 

191 085     

Medline S2. 

(MH "Professional-Patient Relations") OR (MH "Nurse-Patient 

Relations") OR (MH "Hospital-Patient Relations") 

59 273     

Medline S1 AND S2 656     

Medline Sökord med begränsningar: 

-English language 

-2007-2017 

300 300 16 8 4 

 



 

 
 

Bilaga 2 – Artikelmatriser.                   Sid. 1(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Baim-Lance, A., Tietz, D., 

Schlefer, M., & Agins, B. 

(2016).  

 

Health Care User 

Perspectives on 

Constructing, 

Contextualizing, and Co-

Producing "Quality of 

Care".  

 

Qualitative Health 

Research, 26(2), 252-263. 

 

 

USA. 

Studien syftade på att 

undersöka HIV-

positiva 

hälsoanvändares 

uppfattning om 

vårdkvaliteten, liksom 

hur och varför sådana 

uppfattningar är 

viktiga.  

Design/metod: 

Kvalitativ metod.  

Grounded theory. 

Inklusionskriterier: 

HIV- positiv, minst 18 år gammal och 

besökt kliniken i minst tolv månader.  

Urvalsförfarande: 

Randomiserat urval.  

Beskrivning av studiegrupp: 

45 deltagare, 15 personer från vardera 

klinik (tre st). Medelåldern av deltagarna 

var runt 50 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna frågor/intervjuer. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Styrkor: 

Syftet är tydligt och väl beskrivet. 

Metod, analys och resultat är 

relevanta och tydligt beskrivna. 

Författarna uppger att inga 

intressekonflikter finns i artikeln. 

Urvalet ökade trovärdigheten av 

studien.  

 

 

Studien anses ha hög trovärdighet. 

Resultatet visade att deltagarna 

upplevde att stigmatisering och 

diskriminering var en dominant kraft 

som påverkade vårdkvaliten de hade 

mottagit. Positiva upplevelser av 

bemötande framkom. En deltagare 

fann sjuksköterskorna som skötte 

om honom som änglalika.  

 

 

 



 

 
 

 

    Sid. 2(12) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Boehme, A. K., 

Moneyham, L., 

McLeod, J., Walcott, 

M. W., Wright, L., 

Seal, P., ... Kempf, M. 

(2012).  

 

HIV-infected women's 

relationships with 

their health care 

providers in the rural 

deep south: an 

exploratory study.  

 

Health Care For 

Women International, 

33(4), 403-419. 

 

 

USA.  

Forskningen som 

rapporteras här syftar till att 

undersöka patient- och 

vårdgivarrelationen utifrån 

HIV-infekterade kvinnors 

perspektiv, ”vårdgivare” 

definieras i stort sätt att 

inkludera läkare, 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskepraktikanter 

och socialarbetare.  

Design/metod: 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Deskriptiv design.  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, 19 år eller äldre, HIV-positiv 

och engelsktalande. En person blev 

exkluderad på grund av otillräckliga 

engelska kunskaper.  

Urvalsförfarande: 

Urvalsmetod anges ej.   

Beskrivning av studiegrupp: 

39 kvinnor från landsbygden i 

Alabama.  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppintervjuer. Öppna frågor. 

Enkät. Physican trust scale(PTS).  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. Deskriptiv 

statistik. 

Styrkor: Tydliga inklusionskriterier. 

Datainsamlingen och analysen är relevant 

och tydligt beskriven. Forskarna har 

självständigt kodat data för att sedan 

samlas för att diskutera och validera 

kodningen. Resultatet är tydligt beskrivet 

där kvantitativa och kvalitativa resultat 

skiljs åt.  

Svagheter: Syftet är formulerat på olika 

sätt i studien dock med samma innebörd. 

Urvalsförfarandet är endast beskriven, 

ingen metod anges. Framgår inte tydligt i 

artikelns början att studien är en blandning 

av kvalitativ och kvantitativ metod.  

Studien anses ha medelhög trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

Deltagarna hade upplevt både 

positiva och negativa upplevelser 

av bemötandet. Positiva 

upplevelser kring omsorgsfullhet 

och att bli lyssnad på. Deltagare 

beskrev flertal upplevelser av 

icke omsorgsfulla vårdgivare. Så 

som brist på empati, ovillighet 

att spendera tid med patienten 

och nedlåtande vårdgivare. 

Några kvinnor beskrev 

upplevelser av diskrimination 

som var associerat med HIV 

stigmatisering. Många deltagare 

markerade att graden av kunskap 

som deras vårdgivare hade 

påverkade upplevelsen av vården 

de hade fått.  



 

 
 

    Sid. 3(12) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Chimbindi, N., 

Bärnighausen, T., & 

Newell, M. (2014).  

 

Patient satisfaction 

with HIV and TB 

treatment in a public 

programme in rural 

KwaZulu-Natal: 

evidence from 

patient-exit 

interviews.  

 

BMC Health Services 

Research, 1432. 

 

 

Sydafrika.  

Studien fastställde 

kvantiteten av 

patienttillfredsställelsen 

bland HIV- och TB- 

patienter i ett 

landsbygdsområde i 

KwaZulu-Natal, 

Sydafrika, och 

identifierade 

underliggande 

tillfredsställningsfaktore

r som förklarade 

uppgifterna.   

Design/metod: 

Kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

18 år, HIV-patienter som hade fått ART 

behandling i minst två veckor. TB-patienter 

som fått behandling i minst två månader.  

Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval. Tvåstegs klusterurval. 

Sannolikhetsurval anpassat till storlek. 

Beskrivning av studiegrupp: 

300 HIV-patienter och 300 tuberkulos 

patienter.  

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerade slutna intervjuenkäter. 

Öppna kvalitativa frågor.  

Analysmetod: 

Faktoranalys. Tematisk analys. 

Styrkor: Metod, urval, resultat och analys 

är relevant och tydligt beskrivet. 

Forskarna har tydligt motiverat till de 

olika metoderna. Tydligt beskrivet att 

varken forskare eller de finansierade 

organisationerna hade någon påverkan på 

resultatet.  

Svagheter: Syftet olika formulerat i 

artikeln men samma innebörd. 

Tunn beskrivning av studiegruppen. 

Framkommer inte i början att studien är 

både kvantitativ och kvalitativ metod.  

Inklusionskriterierna var otydligt 

beskrivna. 

 

Artikeln anses ha medelhög trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

Resultatet visade att de flesta 

deltagarna med HIV upplevde 

att de blev bemötta med 

respekt av hälso- och 

sjukvårdspersonalen och 

upplevde att 

patientinformation hölls 

konfidentiellt. Alla HIV-

patienter i studien höll med om 

att vårdpersonalen diskuterade 

behandlingen fullt med dem. 

En del av deltagarna i studien 

upplevde att vårdpersonal var 

för upptagna för att lyssna på 

deras problem och att de 

endast någon gång eller aldrig 

hade kunnat prata med 

personal i enrum.  



 

 
 

 

      Sid 4(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Dang, B.N., Westbrook, 

R.A., Njue, S.M., & 

Giordano T.P. (2017). 

 

Building trust and rapport 

early in the new doctor-

patient relationship: a 

longitudinal qualitative 

study. 

 

BMC Medical Education, 

17(1), 32. 

 

USA. 

Studiens syfte var att 

identifiera det 

patienter ser som de 

mest kritiska 

elementen för att 

bygga tillit och 

anknytning från start.  

Design/metod: 

Longitudinell kvalitativ studie. 

Inklusionskriterier: 

Över 18 år, har HIV, har aldrig 

haft ett vårdmöte på DeBakey 

VA. 

Urvalsförfarande: 

Urvalsmetod anges ej.  

Beskrivning av studiegrupp: 

21 patienter.  

Datainsamlingsmetod: 

Öppna semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor: Studien svarar på 

syftet. Tydligt beskrivet med 

datainsamling, dataanalys 

och resultat. Deltagarnas 

upplevelser skrivs ordagrant i 

resultatet.  

Svagheter: Otydlig 

beskrivning av 

studiegruppen. Urvalsmetod 

ej tydlig. 

 

Studien anses ha medelhög 

trovärdighet. 

Genom att studera deltagarnas 

upplevelser fick studien fram hur 

vårdpersonal kan minska patienternas 

ångest, sårbarhet och bygga upp tillit. 

Deltagarna hade upplevt dåliga 

framförda HIV-besked. Personerna 

upplevde rädsla för att bli nekade av 

vårdpersonal, de kände att de tog upp 

läkarnas tid och inte ville känna sig 

som en börda. De hade upplevt läkarna 

som delaktig under vårdmötet. 

 



 

 
 

    Sid. 5(12) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Dawson-Rose, C., Cuca, 

Y. P., Webel, A. R., Solís 

Báez, S. S., Holzemer, W. 

L., Rivero-Méndez, M., ... 

Lindgren, T. (2016).  

 

Building Trust and 

Relationships Between 

Patients and Providers: 

An Essential Complement 

to Health Literacy in HIV 

Care.  

 

The Journal Of The 

Association Of Nurses In 

AIDS Care, 27(5), 574-

584. 

 

 

USA. 

Syftet var att 

erhålla en 

djupare 

förståelse av 

betydelsen av 

hälsokompetens 

för personer 

som lever med 

HIV.  

Design/metod: 

Multi-site kvalitativ studie.  

Inklusionskriterier: 

18 år eller äldre, ha en förmåga att ge information, tala det lokala språket 

flytande, vara tillgänglig då dagen för fokusgruppen äger rum. Personer 

med HIV: att själva ha rapporterat om sin HIV. Vårdgivare: jobba med 

personer som lever med HIV, vara sjuksköterska eller läkare. 

Professionella vårdteams medlemmar: jobba med en professionell 

kompetens i att ge stöd till personer som lever med HIV.  

Exklusionskriterier: 

Patienter med kognitiv funktionsnedsättning.  Tre personer blev 

exkluderade. 

Urvalsförfarande: 

Urvalsmetod anges ej.  

Beskrivning av studiegrupp: 

Totalt 206 individer varav 135 var personer med HIV, 32 var vårdgivare 

och 39 var professionella vårdteams medlemmar. Deltagarna med HIV var 

lika många kvinnor som män.  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsdiskussioner.  

Analysmetod: 

Tematisk analys. Innehållsanalys.  

Styrkor: 

Ingen uppfattning 

från författarna har 

påverkat studien. 

Begränsningar i 

studien tas upp. 

Metod, analys och 

resultat är relevant 

och tydligt beskrivet.  

Svagheter: 

Syftet olika 

formulerat i artikeln 

men samma 

innebörd. Studiens 

urvalsmetod anges 

ej.  

 

Studien anses ha hög 

trovärdighet.  

Resultatet visade att personer 

med HIV upplever att en 

långtidsrelation är en viktig 

del av behandlingen och att 

relationen är viktig för 

patientens hälsotillstånd. 

Respekt i relationen med 

vårdgivare upplevdes vara 

viktig för deltagarna. 

Vårdgivaren som spenderar 

tid med patienterna 

upplevdes vara 

betydelsefullt. En del 

deltagare upplevde att de inte 

hade något annat val än att 

följa det vårdgivarna sa och 

inte kände sig respekterade 

av vårdgivare som inte 

medgav att deras 

livserfarenhet av HIV som 

viktiga.   



 

 
 

    Sid. 6(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ion, A., Greene, S., 

Mellor, K., Kwaramba, 

G., Smith, S., Barry, F., ... 

Loutfy, M. (2016).   

 

Perinatal care experiences 

of mothers living with 

HIV in Ontario, Canada. 

 

Journal Of HIV/AIDS & 

Social Services, 15(2), 

180-201. 

 

 

Kanada. 

Syftet var att beskriva 

omvårdnadserfarenheter hos 

perinitala som lever med HIV 

i Ontario under 

graviditetstiden, 

förlossningen och upp till tre 

månader postpartum.  

Design/metod: 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory. 

Inklusionskriterier: 

29-37 år. Haft HIV mellan fyra 

till nio år. Gravida kvinnor.  

Urvalsförfarande: 

Urvalsmetod anges ej. 

Beskrivning av studiegrupp: 

67 kvinnor. Bortfall: tio stycken i 

början och två stycken i slutet. 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativ metod. 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor: Tydlig struktur och 

bra kontext genom hela studien. 

Resultatet svarar på studiens 

syfte. Syftet välformulerat. 

Metod, analys och resultat är 

tydligt och bra beskrivet. 

Svagheter: Urvalsmetoden 

anges ej dock beskriven. 

Bortfall, även sent i studien. 

 

Studien anses ha medelhög 

trovärdighet.  

 

Studien avslöjade både negativa 

och positiva upplevelser inom 

hälso- och sjukvården för personer 

med HIV. Positiva upplevelser var 

effektiv kommunikation, känsla av 

samhörighet, bli hörd och få 

tillgänglig vård. Det negativa var 

karakteriserat av brist på 

kommunikation, att tysta ned deras 

röster och erfarenheter, 

stigmatiserad vård, bristande 

sekretess.  

 

 

 



 

 
 

    Sid. 7(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mulder, B. C., van Lelyveld, M. A., 

Vervoort, S. M., Lokhorst, A. M., van 

Woerkum, C. J., Prins, J. M., & de 

Bruin, M. (2016).  

 

Communication Between HIV Patients 

and Their Providers: A Qualitative 

Preference Match Analysis. 

 

Health Communication, 31(1), 35-46. 

 

Nederländerna. 

 

Studiens första syfte var 

att utforska HIV-

patienternas 

kommunikations 

förmåner samt 

patienternas 

erfarenheter när deras 

vårdgivare (inte) lever 

upp till deras förmåner. 

Studiens andra syfte var 

att utforska 

vårdpersonalens tro om 

patienternas förmåner 

och vårdpersonalens 

syn på en optimal 

kommunikation.   

Design/metod: 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory. 

Inklusionskriterier: 

Över 18 år. Har HIV. Inskrivna på 

cART.  

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval. Bortfall: tre st. 

Beskrivning av studiegrupp: 

28 patienter. Tio kvinnor och 18 

män, 25-67 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: 

Två separata tematiska analyser 

utfördes som sedan jämfördes med 

varandra.  

Styrkor: Författarna har 

analyserat två gånger och fått 

samma teman. Relevant 

population och urval. Resultatet 

svarar på studiens syfte.  

Svagheter: Bortfall i studien. 

 

Studien anses ha medelhög 

trovärdighet.  

Studien visade att deltagarna 

upplevde, överlag, en god 

vård och bra relation till sina 

vårdgivare. Patienterna 

upplevde sig vara nöjda, 

kända och tagna seriöst när 

en relation etablerades. 

Patienterna upplevde 

vårdpersonal som engagerade 

då de brydde sig om deras 

välmående. 



 

 
 

 

    Sid. 8(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Rahmati-Najarkolaei, F., Niknami, 

S., Aminshokravi, F., Bazargan, 

M., Ahmadi, F., Hadjizadeh, E., & 

Tavafian, S. S. (2010).  

 

Experiences of stigma in healthcare 

settings among adults living with 

HIV in the Islamic Republic of 

Iran. 

  

Journal Of The International AIDS 

Society, 1327. 

 

Iran. 

Den här kvalitativa studien utforskar 

upplevelserna och erfarenheterna av 

personer med HIV angående både 

deras hälso- och sjukvårdskvalité 

och vårdgivarnas attityder samt 

beteenden i islamiska republiken i 

Iran. 

Design/metod: 

Kvalitativ studie. 

Inklusionskriterier: 

HIV infekterade, AIDS, 21-47 år. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval för att hitta 

deltagare sedan gjordes ett 

avsiktligt urval. 

Beskrivning av studiegrupp: 

42 män, 27 kvinnor. Sju stycken 

bortfall. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer och 

djupintervju.  

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor: Tydlig kontext i 

urval och metod. Tydlig 

resultatdel och diskussion. 

Överförbar till andra 

studier och andra 

sammanhang. Relevant 

urval. 

Svagheter: 

Huvudförfattaren 

genomförde intervjuerna. 

Flera bortfall. 

 

Studien anses ha 

medelhög trovärdighet. 

 

Resultatet i studien visade att 

nästan alla deltagare hade 

upplevt stigmatisering och 

diskriminering inom vården. 

Deltagarna tog upp de största 

formerna av stigmatisering; 

vårdgivare som vägrar ge vård, 

överdrivna försiktighetsåtgärder 

och fysisk distans. 



 

 
 

    Sid. 9(12) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rydström, L., Ygge, 

B., Tingberg, B., 

Navèr, L., & 

Eriksson, L. E. 

(2013).  

 

Experiences of 

young adults 

growing up with 

innate or early 

acquired HIV 

infection - a 

qualitative study.  

 

Journal Of Advanced 

Nursing,69(6), 1357-

1365. 

 

 

Sverige. 

 

Syftet var att 

utforska unga vuxnas 

upplevelse av att 

växa upp och leva 

med HIV i Sveriges 

innerstad.  

Design/metod:  

Explorativ kvalitativ studie. 

Inklusionskriterier: 

Ha en perinatal eller tidigt förvärvad HIV-infektion, ha 

behandlats på en pediatrisk klinik i Sverige i mer än fem 

år, ålder mellan femton-tjugoett år, ha informerats om 

hans eller hennes HIV-infektion och förstå samt tala 

svenska flytande. 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval. Bortfall: sju stycken.  

Beskrivning av studiegrupp: 

Tio deltagare med en ålder mellan 15-21 år, 

medelåldern var 18 år. Fem manliga deltagare och fem 

kvinnliga deltagare. Alla deltagare hade blivit 

informerade om sin infektion i åldern 10-14 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys.   

Styrkor: Studiens syfte är 

tydligt och välformulerat. 

Urvalet, datainsamlingen, 

analysen och resultatet är 

tydligt beskrivet och 

relevanta för studien. Det 

finns ingen relation mellan 

forskare och deltagare i 

studien.  

Svagheter: Bortfall i 

början av studien.  

 

 

Artikeln anses ha hög 

trovärdighet. 

 

 

 

Resultatet visade att de upplevde sig ha 

blivit väl behandlade och haft en del 

inflytande över sin långsiktiga vård. De 

upplevde att de med lätthet kunde 

kommunicera med vårdpersonalen om 

vilket ämne som helst. Alla deltagare 

nämnde vikten av att ha någon att prata 

med angående sin livssituation samt 

kontinuitet av vårdpersonal. 

Vårdpersonal som saknade tillräcklig 

kunskap och kompetens om HIV väckte 

frustration och ilska hos deltagarna. 



 

 
 

 

    Sid. 10(12) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Stutterheim, S. E., Sicking, L., 

Brands, R., Baas, I., Roberts, H., 

van Brakel, W. H., ... Bos, A. R. 

(2014).  

 

Patient and Provider Perspectives 

on HIV and HIV-related Stigma in 

Dutch Health Care Settings.  

 

AIDS Patient Care & Stds, 28(12), 

652-665. 

 

Nederländerna. 

Den här mixade 

metodstudien utforskade 

personer med HIV och 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv om deras 

interaktioner.   

Design/metod: 

Kvalitativ och kvantitativ studie.  

Inklusionskriterier: 

Enkäten: Män med HIV, 23-74 år. 

Intervjuerna: 22 personer med HIV, 27-66 

år. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Beskrivning av studiegrupp:  

Enkät: 262 homosexuella Nederländska 

män.  

Intervjuer: 17 män och fem kvinnor med 

HIV. 

Datainsamlingsmetod: 

Tvärsnittstudie- enkät. 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor: Syftet är tydligt. 

Urvalet, den kvalitativa 

metoden och analysen är 

relevanta och tydligt beskrivna. 

Stort urval.   

Svagheter: Den kvantitativa 

metoden är otydligt beskriven.   

 

Studien anses ha medelhög 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

Resultatet visade att 

deltagarna upplevde positiva 

erfarenheter som lika 

behandling, extra 

uppmärksamhet, respekt och 

garanti om konfidentialitet. 

Det framkom negativa 

upplevelser av interaktionen 

mellan patient och vårdgivare. 

Som irrelevanta frågor, 

överdrivna 

försiktighetsåtgärder och 

bristande konfidentialitet.   



 

 
 

 

    Sid. 12(12) 

    Sid. 11(12) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Valencia-Garcia, D., 

Rao, D., Strick, L., & 

Simoni, J. M. (2017).  

 

Women's experiences 

with HIV-related stigma 

from health care 

providers in Lima, Peru: 

“I would rather die than 

go back for care”.  

 

Health Care For Women 

International, 38(2), 

144-158. 

 

Peru. 

Syftet för forskarna 

var att undersöka 

kvinnors erfarenhet av 

HIV-relaterad stigma 

inom hälso-och 

sjukvårdsinrättningar i 

Lima, Peru.  

Design/metod:  

Kvalitativ studie.  

Inklusionskriterier: Kvinna, HIV-

positiv, 18 år eller äldre, inte gravid. 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval. Ett bortfall.   

Beskrivning av studiegrupp: 

Fjorton kvinnor med HIV i åldern 20 

till 47 år. Bosatta i Lima, identifierades 

sig själva som heterosexuella.  

Datainsamling: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

  

Styrkor: Tydligt syfte och 

inklusionskriterier. Urvalet, 

datainsamlingen, analysen och resultat 

är relevant samt tydligt beskrivet. 

Intervjuerna har genomförts på 

deltagarnas modersmål, spanska.  

Författarna har vid transkribering varit 

flera stycken för kontroll. 

Svagheter: Forskarnas och 

studiedeltagares relation är inte 

beskriven.  

 

Artikeln anses ha hög trovärdighet. 

Deltagare hade upplevt dålig 

behandling under vårdtiden. Som 

diskriminering och överdrivna 

försiktighetsåtgärder. Resultatet 

visade även på försummelse av 

patienters rätt till konfidentialitet 

och integritet. Patienter upplevde 

att de inte hade fått allmän 

information om HIV.  



 

 
 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Zukoski, A.P & Thorburn, S. 

(2009). 

 

Experiences of Stigma and 

Discrimination among 

Adults Living with HIV in a 

Low HIV-Prevalence 

Context: A Qualitative 

Analysis. 

 

AIDS patients care and 

STDs, 23(4), 267-276. 

 

 

USA. 

Studiens syfte var att 

kontextualisera och beskriva hur 

människor med HIV lever i ett 

dominerande landsbygsområde 

med låga grader av erfarenheter 

om HIV/AIDS samt svara på 

upplevelsen av stigmatisering 

och diskriminering i deras 

vardagliga liv och inom hälso- 

och sjukvården.  

Design/metod: 

Kvalitativ studie. 

Inklusionskriterier: 

Testat sig positiv för HIV, vara 

över 18 år. 

Urvalsförfarande: 

Urvalsmetod anges ej.   

Beskrivning av studiegrupp: 

Sexton personer. Nio män och 

sju kvinnor. Tre deltagare var 

18-34 år. Sex deltagare var 35-

49 år. Sju deltagare var 50 år 

eller äldre.  

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer. 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor: Resultatet svarar 

på syftet och är tydligt 

beskrivet. Deltagarnas 

egna ord framfördes 

ordagrant. Datainsamling 

och analys är relevant och 

tydligt beskrivet.  

Svagheter: Urvalsmetod 

anges ej däremot är 

urvalet tydligt beskrivet.  

 

Studien anses ha hög 

trovärdighet. 

 

 

Deltagarna beskrev specifika 

tillfällen då de upplevde att 

vårdpersonalen var rädda för dem, 

blev antingen nekade vård eller 

blev behandlad på ett annorlunda 

sätt. Detta ledde till att personer 

med HIV upplevde skam och social 

isolation.  

 


