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BAKGRUND: HIV (Humant Immunbrist Virus) är en infektion som är spridd över hela 

världen. År 1981 då HIV beskrevs för första gången associerades smittan med homosexualitet 

och bisexualitet bland män samt intravenöst missbruk. Trots mer kunskap om hur viruset 

sprids förekommer fördomar och diskriminering av patienter med HIV från både allmänheten 

och vårdpersonalen. Tidigare forskning visar att det finns en ovilja bland vårdpersonal att 

vårda patienter med HIV. SYFTE: Studiens syfte var att beskriva HIV-patienters upplevelser 

av mötet med vårdpersonal. METOD: En litteraturöversikt av befintlig forskning inom det 

specifika området genom granskning av 12 vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Studien 

resulterade i tre teman; kränkning, avståndstagande och rädsla samt professionellt 

bemötande. Många patienter har negativa upplevelser av mötet med vårdpersonal såsom 

stämpling, skuldbeläggning, nekad vård och ignorans. Även många positiva erfarenheter 

framkom där patienterna upplever en god relation med sin vårdgivare. KONKLUSION: 

Trots mer kunskap om HIV upplever patienterna ett osympatiskt bemötande från 

vårdpersonalen. Kunskap om patienternas upplevelser av mötet med vårdpersonal har 

betydelse för att förbättra förståelsen för patientens situation och därmed även omvårdnaden. 

Därför är det viktigt att vårdpersonalen införskaffar sig kunskap om hur deras bemötande 

påverkar patientens tillfredsställelse av vården. 
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BACKGROUND: HIV (Human Immunodeficiency Virus) is an infection that is spread all 

over the world. In 1981, when HIV was described for the first time, the infection was 

associated with homosexuality and bisexuality among men, and intravenous misuse. Despite 

greater understanding of how the virus is spread prejudice and discrimination against HIV 

patients still occurs from both the community and health professionals. Previous research 

shows that there is an unwillingness to care for patients with HIV among health care 

personnel. OBJECTIVE: The aim of this study is to describe HIV patients' experiences of 

the encounter with health care personnel. METHOD: A literature review of previous research 

in the specific area by analyzing 12 scientific articles. RESULT: The study found three 

themes; insult, rejection and fear and professional treatment. Many patients have negative 

experiences of the encounter with health personnel such as labeling, blame, denied care and 

ignorance. The positive experiences showed that patients experienced a good relationship 

with their caregivers. CONCLUSION: Despite more awareness about HIV, patients 

experienced unsympathetic treatment from health care provider. Knowledge of patients' 

experiences of the encounter with health professionals is important to improve understanding 

of the patient's situation and the care. It is therefore important that health professionals obtain 

knowledge about how their treatment affects the patient’s satisfaction of care. 
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INLEDNING 
Antalet personer med Humant Immunbrist Virus (HIV) ökar i Sverige trots att de flesta vet 

hur viruset undviks. Viruset associeras främst med homosexuella män men överförs även via 

heterosexuella förbindelser. Att bära på HIV anses ofta vara nedvärderande och de som 

drabbats av infektionen kan möta fördomar och negativa attityder från samhället samt 

personal inom vården. Känsla av skam kan infinna sig hos personer med infektionen som 

följd av samhällets inställningar till HIV (Rambe, 2006).  

 

Trots att synen på HIV-smittade förbättrats sedan 80-talet kvarstår många negativa attityder 

som kan påverka vårdpersonalens bemötande. Ett icke professionellt bemötande kan bero på 

rädsla för att bli smittad och negativa attityder. Risken finns att omvårdnaden ges utan 

medkänsla och omsorg för patienten. För att få en ökad förståelse för HIV-patienters situation 

är det viktigt att få kunskap om hur de uppfattar vårdpersonalens bemötande för att kunna 

förbättra eventuella brister i vården. Denna litteraturöversikt kommer därför att belysa HIV-

patienters erfarenheter och upplevelser av mötet med vårdpersonal.  

BAKGRUND  

HIV/AIDS 

I USA år 1981 beskrevs HIV för första gången. Då associerades infektionen med 

homosexualitet och bisexualitet bland män, samt med intravenöst missbruk. Nu anses HIV-

infektion vara en samhällsfarlig sjukdom och är anmälningspliktig i Sverige (Ericson & 

Ericson, 2002). HIV är ett globalt problem och förekommer hos 33 miljoner människor i 

världen, av dessa lever 67 % i sub-Sahara Afrika. Under 2008 drabbades 2,7 miljoner av HIV 

och 2 miljoner dog i AIDS (World Health Organisation, 2009). Idag beräknas cirka 5 000 

personer i Sverige leva med HIV och en viss ökning ses sedan år 2000 (Smittskyddsinstitutet, 

2009).  

 

HIV är ett virus som kan orsaka immunbristsjukdomen Acquired immuno Deficiency 

syndrome (AIDS). Den behandling som finns botar inte utan bromsar sjukdomens utveckling 

samt förlänger överlevnadstiden. En HIV-positiv person kan gå länge utan symtom men kan 

ändå föra över smittan till någon annan. Överföring av viruset sker genom oskyddat samlag 

eller kontakt med infekterat blod, till exempel vid intravenöst drogmissbruk. Viruset kan även 

överföras från mor till barn under graviditet, förlossning och amning (Smittskyddsinstitutet, 

2008). Tidigare kunde HIV smittas vid blodtransfusion men från och med 1985 började allt 

blod som skulle användas för transfusion att testas i Sverige. Sedan dess har ingen smitta 

spridits via blodgivning (Ericson & Ericson, 2002). 

 

Många personer med HIV-smitta är utsatta för stigmatisering, skam, skuld och förnekelse. 

Stigma innebär att samhället isolerar, fördömer och skuldbelägger dessa personer. Det kan 

leda till att personen i fråga tar åt sig skammen vilket bidrar till att känslan av skuld och 

isolering förstärks (Rambe, 2006).  

 

I en rapport av Herlitz (2007) kartläggs allmänhetens attityder till HIV-smittade, i Sverige, 

under perioden 1987-2007. Resultatet visar att de negativa attityderna minskade kraftigt år 

1989 och därefter har siffrorna legat stabilt.  Trots minskningen finns många fördomar kvar. 

År 2007 uppgav ca en femtedel, jämfört med hälften år 1987, att de säkert eller troligen skulle 

undvika nära kontakt med en person med HIV (a a). Personer med HIV kan ibland känna sig 



2 

 

diskriminerade i samhället, till exempel på arbetsplatsen. Främst beror det på fördomar som 

bygger på okunskap om smittvägar. Arbetsgivare i Hong Kong och Beijing föredrar att 

anställa en person med kronisk eller mental sjukdom eller en missbrukare framför en HIV-

infekterad person. Det finns de som anser att HIV-infekterade förtjänar sjukdomen och att bli 

diskriminerade av samhället eftersom de ”uppfört sig dåligt” (Rao, Angell, Lam & Corrigan, 

2008).   

Omvårdnad av patienter med HIV 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vård ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska bygga på respekt och ta hänsyn till patientens integritet och vara 

individanpassad.  

 

Travelbee (2003) framhäver vikten av att se samspelet mellan patient och sjuksköterska och 

vad det har för innebörd för patientens välbefinnande. Hon anser att det är viktigt för att förstå 

vad omvårdnad är. Hon poängterar att kommunikation är en central del i sjuksköterskans 

arbete och en förutsättning för att kunna hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och finna 

mening. Omständigheter som kan orsaka otillräcklig omvårdnad kan vara att sjuksköterskan 

inte ser patienten som en unik individ. Det är viktigt att sjuksköterskan känner till hur sina 

förutfattade meningar och generaliseringar påverkar hennes uppfattning av patienten.  

 

För att skapa en god vårdrelation mellan vårdpersonal och patient behövs kontinuitet, att 

patienten får vara delaktig i sin vård samt god kompetens från vårdpersonalens sida. Det är en 

trygghet för patienten när sjuksköterskan känner förståelse för hans eller hennes situation. 

Kontinuiteten har betydelse för att patienten ska känna förtroende, säkerhet och att 

vårdpersonalen är tillgänglig. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten och det är en 

påfrestning när hon inte kan skapa en djupare relation med honom eller henne på grund av 

tidsbrist. Önskan om en god vårdrelation är ömsesidig men på grund av korta möten och det 

hektiska tempot är möjligheterna att lära känna patienten begränsade (Berg & Danielsson, 

2007).  

 

Det är betydelsefullt med en bra relation mellan patient och vårdpersonal för att patienterna 

ska känna sig tillfredsställda och nöjda med vården. Att ha en huvudansvarig vårdare kan ha 

stor betydelse för att patienten ska uppleva god vård (Ding, Landon, Wilson, Hirschhorn, 

Marsden & Cleary, 2008). Det är mer sannolikt att patienten fullföljer sin behandling om han 

eller hon känner förtroende och tillfredsställelse med vårdgivaren (Bodenlos, Grothe, 

Whitehead, Konkle-Parker, Jones & Brantley, 2007). 

 

Chock är en vanlig reaktion när besked fås om HIV-smitta och AIDS-diagnos. Depression, 

ångest och maktlöshet är andra känslomässiga reaktioner som kan uppkomma. I dessa 

situationer är vårdpersonalens bemötande och förståelse väldigt meningsfulla för patienten 

(Ericson & Ericson, 2002). Vårdpersonalen i Westburgs och Guindons studie (2004) anser att 

om patienten har en hoppfull attityd, träffar andra i samma situation, har kontakt med 

sjukvården, känner tro samt egenvärde så underlättar det behandlingen. För att kunna 

förmedla hopp till patienten är det viktigt att även personalen har en hoppfull attityd inför 

patientens framtid (a a).  

 

När läkare eller andra vårdgivare ska lämna ett positivt provsvar om HIV ska de förklara 

provresultatet, bedöma patientens reaktion och behov av stödjande kontakter, ge information 

om infektionen, vården och smittvägarna samt göra en hälsobedömning. Många påverkas 

starkt av att ge ett sådant resultat, både känslomässigt och fysiskt. De upplever att det kan 
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vara stressigt och traumatiskt att ge ett sådant besked. Att som sjukvårdare ge ett positivt 

provsvar kan även vara ett tillfälle för reflektion och acceptans och behöver inte upplevas som 

svårt för alla (Myers, Worthington, Aguinaldo, Haubrich, Ryder & Rawson 2007). 

 

Karlsson (2001) påvisar betydelsen av att få stöd och kunskap för att situationen för en person 

med HIV ska underlättas. Men den enda som kan upprätthålla en god livskvalitet är patienten 

själv. Genom att få kunskap om hur man själv kan ha kontroll över sin situation ökar 

välbefinnandet och känslan av trygghet (a a). HIV-patienter som känner känsla av 

sammanhang, det vill säga att livet känns meningsfullt, hanterbart och begripligt, upplever en 

högre känsla av hälsorelaterad livskvalitet. De upplever ökat välbefinnande, bättre hälsa, färre 

symtom, mindre depression och ängsla och mer energi (Langius-Eklöf, Lidman & Wredling, 

2009). 

Vårdpersonals inställning till patienter med HIV 

Enligt Sherman (2000) vet sjuksköterskor som arbetar med AIDS-patienter att fördomar och 

diskriminering kan förekomma och att de måste jobba för att undvika att visa attityderna. 

Efter att ha jobbat flera år med patienter som har AIDS, och därmed fått ökad kunskap om hur 

infektionen sprids, känner de ingen större rädsla längre för att smittas. Däremot använder de 

sig av stor försiktighet vid olika omvårdnadsåtgärder. Vårdpersonalen menar att sjukhuset och 

de själva bär ansvaret för att inte bli smittade. Det går inte att skylla på patienten när en 

olycka har varit framme. Sjuksköterskorna berättar hur de tidigare använde sig av masker, 

skyddsdräkter och dylikt i vården, innan man visste hur viruset spreds. Sedan insåg de att 

endast skydd vid hantering av kroppsvätskor behövdes. Sjuksköterskorna i studien berättar att 

AIDS-patienterna blev isolerade från andra patienter och att de kände empati för dem. De 

uttrycker även att det är känslomässigt jobbigt att se unga människor lida och dö, samt att 

handskas med familjernas sorg och förlust (a a). Det kan vara utmattande och krävande att ha 

hand om personer med HIV. Känslan av otillräcklighet kan infinna sig hos vårdpersonal 

eftersom det inte går att bota patientens sjukdom (Smit, 2005).  

 

Majoriteten av vårdpersonalen har en positiv inställning till att vårda patienter med HIV-

smitta. De känner empati, sympati, medlidande och frustration för att inte kunna bota dem 

(Bektas & Kulakac, 2007; Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock & Depoorter, 2009; 

Westburg & Guindon, 2004). Att ha en icke-dömande attityd och en positiv inställning till att 

vårda patienter med HIV är speciellt viktigt för att skapa en god relation till patienter som 

tidigare eventuellt upplevt diskriminering och fördomar. De som har erfarenheter av att vårda 

patienter med HIV eller personligen känner någon med smittan är mer positiva till att vårda 

dessa patienter (Westburg & Guindon, 2004). 

 

Massiah et al. (2004) har studerat läkares attityder mot patienter med HIV/AIDS. Studien 

påvisar att endast tre av hundra läkare helst skulle avstå från kontakt med dessa patienter på 

deras klinik. De med mer erfarenhet av personer med HIV uppgav sig vara mer bekväma i 

mötet med HIV-patienter.  De flesta av läkarna var inte rädda för att komma i kontakt med 

HIV-smittade patienter. Dock finns det en osäkerhet i hur riskfullt det är att bli smittad (a a). 

Kermode, Holmes, Langkham, Thomas och Gifford (2005) uppger att många sjukvårdare 

anser att det finns stor risk att blir smittad vilket kan vara en orsak till att vissa inte vill vårda 

HIV-patienter. Författarna fann däremot inget samband mellan kunskap och ovilja att vårda 

patienterna (a a). Röndahl, Innala och Carlsson (2002) och Välimäki et al. (2008) visar dock i 

sina studier att det förekommer okunskap om smittvägar och att det då finns en risk att 

HIV/AIDS-patienter möter sjuksköterskor som inte vill ge dem omvårdnad. Studien av 

Röndahl et al. (2002) visar att ca fyra av tio skulle avstå från att ge en HIV/AIDS-patient 
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omvårdnad om den möjligheten fanns. Rädsla för smitta är en stor orsak till att sjuksköterskor 

inte vill ge vård, och en risk finns att de ger omvårdnad utan medkänsla (a a). De 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna helst vill undvika är att tvätta patienterna i sängen och 

ta hand om kräkningar och avföring (Välimäki et al., 2008). Det finns de som skuldbelägger 

patienterna för sin smitta beroende på vilket sätt en person smittats på. Har en person med 

HIV fått sin sjukdom via oskyddat samlag eller droganvändning med injektioner får de inte 

mycket sympati (Bektas & Kulakac, 2007). På grund av en ovilja att vårda förekommer bland 

vårdpersonal så ökar arbetsbelastningen för den vårdpersonal som vill vårda dessa patienter 

(Delobelle et al., 2009). Andrewin och Chien (2008) påpekar att vårdpersonal som har formell 

kunskap om HIV/AIDS har bättre attityder och mindre fördomar. Ungefär en tredjedel av 

vårdpersonalen uppger dock att de diskriminerar HIV-patienter i olika grad. Det fanns grupper 

som tyckte att HIV-tester skulle utföras på alla patienter, som inkom till sjukhus, utan deras 

medgivande (a a).  

 

Enligt Ericson och Ericson (2002) finns det ingen anledning att vara överdrivet orolig för att 

bli smittad av HIV vid sjukvårdsarbete. År 2002 hade endast 50 fall i världen anmälts om 

smitta i vården. Det är osannolikt att bli infekterad genom hantering av avföring, urin eller 

saliv, utan orsaken till smittspridning inom vården är vanligtvis stickskador (a a). Trots den 

låga risken att bli smittad är många sjuksköterskor rädda för att vårda HIV-patienter vilket 

påverkar deras attityder och omvårdnaden. Mer forskning om HIV/AIDS-patienters 

upplevelser av bemötande inom vården behövs (Röndahl et al., 2002).  

PROBLEMFORMULERING 
I vårdpersonalens roll ingår det att vårda alla patienter likvärdigt och med respekt. Egna 

värderingar och åsikter får inte påverka patientens omvårdnad. Det ligger i sjuksköterskans 

profession att hålla sig uppdaterad angående omvårdnadsåtgärder och sjukdomar, som till 

exempel HIV. Innan 80-talet var rädslan och okunskapen om HIV stor, men vetskapen om 

viruset och dess smittvägar är nu klarlagda. Trots mer kunskap om HIV-infektion och AIDS 

talar mycket forskning för att vårdpersonal fortfarande uttrycker rädsla för att bli smittade. 

Fortfarande förekommer fördomar om HIV-patienter och ovilja att vårda dem.  

 

Det är viktigt att patienter erhåller ett gott bemötande från vården, oavsett sjukdom, eftersom 

det kan ha en inverkan på välbefinnandet. Rädsla och ovilja att ge omvårdnad kan medföra en 

risk att sjuksköterskan inte bemöter patienten med medkänsla och engagemang. Hur upplever 

patienten mötet med vården? Det behövs mer forskning om vårdpersonalens förhållningssätt 

och hur det påverkar mötet med HIV-patienter. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva HIV-patienters upplevelser av mötet med 

vårdpersonal.  

METOD 
För att beskriva HIV-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal används modellen 

litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) innebär det att göra en översikt över befintlig 

forskning inom ett preciserat område. I en litteraturöversikt kan både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användas (a a), men resultatet presenteras genom att lyfta fram 

upplevelser med kvalitativa aspekter. Metoden är ur ett humanvetenskapligt perspektiv som 

ser människan som omätbar och oförutsägbar. Med kvalitativ studie menas att fokus läggs på 

subjektiva erfarenheter och upplevelser och pekar på det unika i situationen. Syftet är att 
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förstå ett fenomen och redogöra för det på djupet och sedan beskrivs det med exempelvis 

kategorier. Metoden strävar efter att få en helhetsbild av det speciella förhållandet. Resultatet 

som framkommer bygger på individuell tolkning och bearbetning. Det går inte att ställa upp i 

diagram och beskrivas med siffror, utan analyseras och beskrivs med ord (Olsson & Sörensen, 

2007).  

Datainsamling 

Sökning efter vetenskapliga artiklar skedde i databaserna Academic Search Elite, Cinahl och 

Medline via högskolans biblioteks hemsida. Sökningarna avgränsades till artiklar som blivit 

publicerade från 2000 till 2009. Första sökningen gjordes tillsammans och därefter enskilt. 

Trunkering gjordes för att inte gå miste om relevanta artiklar. Sökorden kombinerades för att 

inte få för många träffar. Sökord som användes var: HIV, patient, nurse, experience, attitude, 

quality of care, care, impact, relation, provider, personnel, health, satisfaction (se tabell 1). 

 

För att få en överblick av de studier som är publicerade analyserades artiklar först utan att 

fokus lades på detaljerna. Området avgränsades genom att exkludera de artiklar som inte är 

tillräckligt relevanta för studien. Först granskades artiklarnas titlar för att avgöra om de var 

väsentliga för studien. Därefter lästes de valda artiklarnas abstrakt för att få en djupare inblick 

av innehållet. Hela artikeln valdes att läsas om abstraktet verkade stämma överens med 

studiens syfte. De artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller inte var tillräckligt 

relevanta för studien uteslöts. 

 
Tabell1: Litteratursökning, redovisning av de sökta vetenskapliga artiklarna. 

Databas Sökord Träffar Antal 

lästa 

Antal 

använda 

**Cinahl  HIV and patient and nurse 248 0 0 

**Cinahl  HIV and patient and experience 229 0 0 

**Cinahl HIV and Patient and experience 

and attitude* 

97 7 4 

**Cinahl HIV and (quality of care) and 

patient 

32 1 1 

**Cinahl HIV and patient and care and 

impact 

154 0 0 

**Cinahl HIV and patient and care and 

impact and relation* 

43 1 1 

**Cinahl HIV and patient and care and 

provider 

119 4 1 

**Medline HIV and personnel and care* 1061 0 0 

**Medline HIV an personnel and care* and 

experience* 

201 0 0 

**Medline HIV and personnel and care* and 

experience*and patient* 

134 3 2 

**Academic 

Search Elite 

HIV and patient and experience 

and nurse and attitude*  

7 0 0 

**Academic 

Search Elite 

HIV and Patient and nurs* and 

experience 

85 3 1 

**Academic 

Search Elite 

HIV and health and care* and 

patient and satisfaction  

68 2 1 

**Academic HIV and health and care* and 228 0 0 
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Search Elite patient and experience* 

**Academic 

search Elite 

HIV and health care* and patient 

and experience 

117 1 1 

**sökningen avgränsad till år 2000-2009 

Urval 

Studien utgår från tolv vetenskapliga artiklar, åtta kvalitativa och fyra kvantitativa, som har 

HIV-smittade patienter i fokus (se bilaga 1). Inklusionskriterierna är att artiklarna ska vara 

vetenskapligt granskade, publicerade år 2000 och framåt samt vara skrivna på svenska eller 

engelska. Studiens fokus är på HIV-patienters erfarenheter av mötet med vårdpersonal utan 

geografisk avgränsning. Vårdpersonal definieras som de personer som arbetar nära patienten 

inom hälso- och sjukvården. Exklusionkriterierna är artiklar som fokuserat på medicinsk 

behandling och vård utanför hälso- och sjukvården. Artiklarnas kvalitet har granskats enligt 

Fribergs granskningsfrågor (2006, s. 119). De artiklar som är inkluderade  i studiens resultat 

är av god kvalitet. 

Analys 

Analysen av insamlade artiklar gjordes utifrån Fribergs (2006) modell av litteraturöversikt. 

Första steget i analysen är att flera gånger läsa igenom artiklarna (Friberg, 2006 s. 121-122). 

Funnet material delades upp mellan författarna och lästes först en gång för att få en översikt 

av innehållet. Resultaten lästes sedan flera gånger och sammanfattning av relevant 

information gjordes. Därefter bytte författarna artiklar med varandra för att båda skulle få ta 

del av allt material och eventuellt komplettera sammanfattningarna av artiklarnas resultat.  

Steg två innebär sökning av likheter och skillnader genom att fokusera på en eller flera 

områden (a a). Fokus valdes att läggas på resultatet och understrykningar gjordes med olika 

färger i texten för att hitta likheter. Enligt Friberg (2006) är steg tre att göra en 

sammanställning av likheterna och skillnaderna man funnit och sortera dessa under lämpliga 

rubriker. De textavsnitt som hade samma innehåll fick en och samma överstrykningsfärg och 

bildade därmed ett undertema. Gruppering av dessa gjordes utefter likheter av innebörden i 

texten och relevanta övergripande temaord valdes. Vid analysen framkom tre olika teman 

varav två med tillhörande underteman.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Alla vetenskapliga och publicerade artiklar som hittats har tagits med i resultatet oavsett om 

deras slutresultat är positivt eller negativt. Studierna ska ha blivit godkända av en etisk nämnd 

(Stryhn, 2007). Artiklarna ska ha följt etiska riktlinjer såsom icke-skada-principen, 

godhetsprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen. Det innebär att informanterna 

frivilligt ska ha medverkat i studierna och att tystnadsplikt, till exempel att informationen 

behandlas konfidentiellt, är ett krav. Studierna ska bidra med ny kunskap som ska vara till 

nytta för omvårdnaden och får inte på något sätt vara till skada för deltagarna. Alla deltagare i 

studierna ska ha behandlats rättvist (SSN, 2003). 

 

För att få ett så korrekt och sanningsenligt resultat som möjligt återfinns inte författarnas 

åsikter och uppfattningar i studiens resultat. Det använda materialet har studerats noga och 

redovisas objektivt samt det förekommer inga förvrängningar eller förfalskningar. Texten ska 

vara rätt refererad på så sätt att det tydligt framgår vilka kommentarer och uttalanden som är 

personliga och vad som är hämtat från annan källa. Plagiering förekommer inte i uppsatsen, 

vilket innebär att inget är kopierat från någon annans text, utan det visas med citat eller 

referens (Refero, 2008). 
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RESULTAT 
Studierna är utförda i USA, Kanada, Brasilien, Nederländerna, Irland och Taiwan. Deltagarna 

i studierna är både män och kvinnor i vuxen ålder (18+). De har haft HIV-infektionen olika 

länge och orsaken till smittan varierar mellan sexuella kontakter, drogmissbruk och smitta 

mellan mor och barn. Åren då artiklarna är publicerade är mellan 2001 och 2009. Många av 

artiklarna har även lagt vikt på deltagarnas ekonomiska status och det varierar mellan 

hemlöshet och goda ekonomiska förhållanden.  

 

Genom analysen av tolv vetenskapliga artiklar framkom tre teman; kränkning, 

avståndstagande och rädsla samt professionellt bemötande. Åtta av de tolv artiklarna är 

kvalitativa vilka medförde fyra underteman under temana kränkning och avståndstagande och 

rädsla (se tabell 2). 

 
Tabell 2.Tematabell, översikt av artiklarnas resultat. Se bilaga 1 angående numrering av artiklarna 

Tema Undertema 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12* 

Kränkning Stämpling  x   x x    

x 

 

x 

  

x 
Särbehandling x x  x x    

Skuldbeläggning  x   x    

Kränkning av 

integritet 

    x x  x 

Avståndstagande 

och rädsla 

Överdriven 

användning av 

försiktighetsåtgärder 

 x  x  x    

 

x 

   

 

x Ignorerande x x  x     

Nekad vård  x  x    x 

Osympatiskt 

bemötande 

 x    x x  

Professionellt 

bemötande 

 x  x  x  x   x x  

* Kvantitativ studie 

Kränkning 

HIV- patienter upplever att de blivit kränkta av vårdpersonalen i form av stämpling, 

särbehandling, skuldbeläggning och integritetskränkning. I de flesta fall vill inte patienterna 

att information om deras HIV ska komma ut på grund av rädsla för fördomar och 

särbehandling i vården. Det grundar sig på de tidigare negativa erfarenheterna av mötet med 

vårdpersonal. De upplever att de blivit annorlunda behandlade på ett negativt sätt genom 

diskriminering, att deras sjukdom inte hålls konfidentiellt och att vårdpersonalen fått dem att 

känna skam för HIV-infektionen. 

Stämpling 

För många HIV-patienter är det kränkande när vårdpersonalen sätter ett märke på deras 

journal, sängände eller dörr för att markera att de har HIV-smitta. En sådan åtgärd kan kännas 

som en stämpling (Rintamaki, Scott, Kosenko, & Jensen, 2007; Surlis & Hyde, 2001). En 

patient berättar om när personalen satte ett visst märke på dörren till hans rum efter att han 

berättat om sin HIV-smitta (Rintamaki et al., 2007). HIV-patienterna tror att andra patienter 

och deras besökare vet vad det märket betyder och på grund av det offentliggörs patientens 

HIV-smitta (Surlis & Hyde, 2001).  
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Det kan vara känsligt att fråga en person med HIV-infektion om hur de fick infektionen. Det 

kan kännas kränkande men också som att vårdpersonalen placerar dem i fack; oskyldigt offer 

eller någon som får skylla sig själv (Haile, Landrum, Kotarba & Trimble, 2002; Rintamaki et 

al., 2007). Patienterna kopplar denna stämpling till vårdpersonalens rädsla och ignorans. Vissa 

patienter märker att vårdpersonal vill placera dem i en grupp som är starkt associerad med att 

bli HIV-smittad, till exempel homosexualitet, trots att de inte tillhör denna grupp (Rintamaki 

et al., 2007). 

Särbehandling 

Flera patienter upplever att de blivit annorlunda behandlade på grund av HIV-smitta, 

drogmissbruk, etnicitet eller hemlöshet (Cotrim Segurado, Darte Miranda & Oliveira Latorre, 

2003; Sohler, Li & Cunningham, 2007; Zukoski & Thorburns, 2009). De berättar att 

vårdpersonalen har ett ohyfsat beteende och kan ställa påträngande frågor som till exempel 

hur de fick HIV. Att bli diskriminerad får patienterna att känna sig olustiga, rationaliserade 

och att känna skam (a a). Dessutom märker de av vårdpersonalens diskriminering av HIV-

patienter beroende på hur de har fått HIV. HIV-patienterna upplever att de homosexuella får 

mer positiv uppmärksamhet än droganvändare (Surlis & Hyde, 2001). De som upplever 

diskriminering upplever även sämre tillgänglighet, mer misstro och mindre förtroende för 

vården än de som inte anser sig vara diskriminerade (Sohler et al., 2007).  

 

Vissa patienter upplever att de blivit missbehandlade av sjukvårdspersonal på grund av sin 

HIV-smitta. Patienter uppger att de till exempel blivit smutskastade av sin vårdgivare inför 

annan vårdpersonal och blivit fysiskt misshandlade i form av oförsiktighet som lett till risk för 

skada (Rintamaki et al., 2007).  

Skuldbeläggning 

Patienter upplever att vårdpersonalen lägger skulden på dem på grund av deras HIV-smitta 

vilket får dem att känna skam (Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hydes, 2001). Vårdpersonalen 

kan säga rätt ut att det är deras eget fel när de har ont. Till exempel berättar en HIV-patient 

om när en ur vårdpersonalen hade svårt för att få ett blodprov av honom. Hon blev väldigt 

frustrerad och gjorde ett antal försök men till slut sa han ifrån att det gjorde ont. Hon utryckte 

att han inte hade behövt gå igenom det här om han inte haft HIV(Rintamaki et al., 2007).  

 

Personer som har fått HIV på annat sätt än injektioner av droger, märker av den skuld som 

vårdpersonalen lägger på drogmissbrukare. En HIV-patient, som inte fått sin smitta via 

droginjektioner, berättar om när sjukvårdspersonalen tydligt visade sin sympati för honom. 

Han hade fått HIV via oskyddat samlag och betraktades därför som en ”oskyldig stackare”. 

Vidare berättar han och andra HIV- patienter att drogmissbrukare blir diskriminerade och ses 

inte som oskyldiga offer (Surlis & Hydes, 2001). 

Kränkning av integritet 

Att få frågan om hur patienten fick HIV kan kännas integritetskränkande, det är inget som de i 

flesta fall vill tala om (Haile et al., 2002; Zukoski & Thorburns, 2009). Flera patienter 

upplever att vårdpersonalen inte håller deras HIV-infektion konfidentiellt (Hsiung & Thomas, 

2001). När en HIV-patient ligger i flerbäddssal är det lätt att information om patienten hörs av 

andra som ligger i samma rum. Helst vill inte patienter med HIV att sådan information ska 

komma ut eftersom det finns risk att andra blir rädda för dem och att de blir diskriminerade av 

vårdpersonalen (Surlis & Hyde, 2001). 
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Avståndstagande och rädsla 

Patienter med HIV märker av att vårdpersonalen tar avstånd från dem vilket de bland annat 

tror kan bero på rädsla för att bli smittad. De anser att personalen använder onödigt mycket 

försiktighetsåtgärder när de vårdar dem. Patienterna känner sig ignorerade av vårdpersonalen 

trots behov av hjälp och vissa vårdgivare har nekat dem vård. HIV-patienter upplever att de 

måste hävda sig för att få uppmärksamhet från vårdpersonalen och att de blir bemötta av 

vårdgivare som är obekväma och uttrycker ogillande för dem.  

Överdriven användning av försiktighetsåtgärder 

Patienter med HIV upplever att sjukvårdspersonalen använder sig av överdrivna 

försiktighetsåtgärder vilket tolkas som rädsla för att bli smittad (Rintamaki et al., 2007; Haile 

et al., 2002; Zukoski & Thorburns, 2009). Vissa ur vårdpersonalen tar avstånd från HIV-

patienter genom att stå en bit bort när de talar med dem (Rintamaki et al., 2007; Haile et al., 

2002). I andra fall vill vårdpersonalen inte skaka hand med patienterna. HIV-patienter vet att 

sjukvårdspersonalen måste ta till vissa försiktighetsåtgärder när de tar blodprov eller andra 

liknande procedurer men de blir sårade när onödiga åtgärder vidtas (Haile et al., 2002). 

Patienterna upplever att personalen använder sig av olika försiktighetsåtgärder beroende på 

om patienten är smittad med HIV eller inte. En patient berättar att vårdpersonalen bara 

använder handskar när de tar blodprov på HIV-smittade vilket upplevs som diskriminerande. 

Han anser att handskar i så fall borde användas vid kontakt med alla patienter (Rintamaki et 

al., 2007). 

  

Vissa patienter upplever att de mött sjukvårdspersonal som inte velat röra vid dem (Haile et 

al., 2002; Zukoski & Thorburns, 2009). En man berättar om ett möte med en vårdgivare där 

han fick en känsla av att hon var obekväm i att vårda och ville ta avstånd från honom. Hon 

uttryckte en ovilja att hålla hans arm när hon skulle ta blodtryck och bytte till ett par grövre 

handskar då hon fick reda på att han hade HIV (Zukoski & Thorburns, 2009).  

Ignorerande 

Vissa patienter upplever att de blivit ignorerade av vårdpersonalen på grund av sin HIV-smitta 

trots att de varit i stort behov av hjälp (Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001; Zukoski 

& Thorburns 2009; Webb et al., 2001). En patient berättar om när han försöker få 

uppmärksamhet av en läkare som kommer in i rummet men att läkaren uppför sig som om han 

inte hört honom (Rintamaki et al., 2007). En kvinna berättar hur hon vid ett flertal tillfällen 

känt sig ignorerad av vårdpersonalen. Hon berättar hur de lovat att återkomma med 

information men att de inte ringt upp eller svarat på hennes samtal. En annan kvinna berättar 

hur hon känt sig ignorerad av sjuksköterskor. När hon skulle föda barn tryckte hon flera 

gånger på larmklockan utan att någon kom och hjälpte henne. Tillsist, efter flera timmar, kom 

det in en sjuksköterska till henne som frågade vad hon behövde hjälp med. Sjuksköterskan 

skyllde på att de precis bytt skift men kvinnan tycker att någon annan kunde kommit och 

hjälpt henne (Zukoski & Thorburn, 2009). En annan patient beskriver att hon måste tigga om 

ett glas vatten när hon behöver ett (Webb et al., 2001). 

Nekad vård 

Patienter upplever även att de blivit nekade vård (Hsiung & Thomas, 2001; Kinslers et al, 

2007; Rintamaki et al., 2007; Sohlers et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter 

upplever att de inte får tillräckligt med vård eller att vårdpersonalen inte tar sig tillräckligt 

med tid i förhållande till deras behov av hjälp. Vissa beskriver att personalen hänvisat dem till 

annan sjukvårdspersonal istället för att vårda dem själva. Andra anser det omöjligt att hitta 

personal som är villiga att vårda patienter med HIV. En patient berättar att han vid ett flertal 
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tillfällen mött sjuksköterskor som inte velat ta blodprov på honom (Rintamaki et al., 2007). 

En annan patient berättar om en tandläkare som inte ville titta i hans mun eller röra honom 

utan sa till honom att gå till en annan klinik istället (Zukoski & Thorburn, 2009).  

Osympatiskt bemötande 

Många HIV-patienter upplever någon slags stigma från vårdpersonalen i form av obekvämhet 

och ogillande av patienter med HIV (Kinsler et al., 2007; Rintamaki et al., 2007). Brist på 

ögonkontakt och vårdpersonalens sätt att prata, till exempel med dov, känslokall och brysk 

röst, uppfattas av patienterna som obehag, ogillande eller förakt mot HIV-patienter. En patient 

berättar om hur känslokallt en ur personalen talade om att han hade AIDS vilket fick honom 

att känna sig främmande och avvisad. Patienterna anser att negativa känslor, som till exempel 

irritation och ilska från vårdpersonalen, beror på en ovilja att vårda HIV-patienter vilket 

associeras med stigma. De upplever även stigma i form av att sjukvårdpersonalen är osäker, 

irriterad och orolig vid samtal med HIV-patienter. Patienterna upplever att personalens attityd 

ändras när de får reda på att de är HIV-smittade (Rintamaki et al., 2007). 

 

Det är många HIV-patienter som vill ha en närmare relation med sin vårdgivare, till exempel 

med sin läkare. Eftersom de ofta besöker vården och läkare vill de utveckla vårdrelationen så 

att den blir mer vänskaplig. Deras professionalitet är inget HIV-patienterna klagar på, men de 

tycker att läkarens bemötande känns mekanisk (Johnston Roberts, 2002). Brist på sympati är 

något som HIV-patienter tar upp angående mötet med sjuksköterskor. Deras frågor kan 

kännas osympatiska och deras råd onödiga. Ibland vill patienterna att vårdpersonalen bara ska 

sitta ned och lyssna. Den tekniska biten är det inget fel på, men de vill att mötet ska vara 

djupare än så (Haile et al., 2002). 

Professionellt bemötande 

Patienterna uttrycker att det finns de vårdgivare som är ett stort stöd för dem. De beskriver 

dem som bra lyssnare och sympatiska i mötet. Många anser att deras läkare har blivit en vän 

och känner på så vis att de kan prata om vad som helst, vilket är av stor betydelse för 

patienterna. 

 

Det finns inte bara diskriminering inom vården, utan HIV-patienter möter ofta vänliga 

vårdgivare också (Alfonso, Toulson, Bermbach, Erskine, & Montaner, 2009; Johnston 

Roberts, 2002; Surlis & Hyde, 2001; Webb et al., 2001). De flesta HIV-patienter anser att 

kvaliteten av vården är övervägande bra gällande vårdpersonalens professionalitet, attityder 

och organisationens system (Cotrim Segurado, et al., 2003; Hekkink, Wigersma, Yzermans & 

Bindels, 2004). HIV/AIDS-patienter upplever att sjuksköterskorna är omsorgsfulla och goda. 

De beskrivs som väldigt artiga, förstående, omhändertagande, icke-dömande och orädda för 

att bli smittade (Surlis & Hyde, 2001; Webb et al., 2001). En HIV-patient berättar om hur de 

behandlar dem som vilken annan patient som helst. Många sjuksköterskor ville inte att 

patienten i fråga skulle lägga skulden på sig själv. Det är mänskligt att göra misstag (Surlis & 

Hyde, 2001). 

 

Vissa HIV-patienter har ett gott intryck av sin läkare. De upplever honom eller henne som 

god, medlidsam, omsorgsfull, kunnig och förträfflig. De vill ha en vänskaplig relation med sin 

läkare och inte bara ”läkare och patient”. Patienterna förklarar att det kan påverka huruvida de 

tar sin medicin eller ej. Litar de inte på sin läkare finns risken att de inte litar på behandlingen 

heller (Johnston Robert, 2002). Personer med HIV genomgår ofta medicinska behandlingar 

och är därför glada när de får vara med i diskussionen om behandling som passar honom eller 

henne bäst. Patienter uttrycker att det bästa är när läkare ger erbjudanden och inte säger åt 
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dem vilken medicinering som de bör ta. De uppger att stöd, respekt och profession från 

läkaren har stor inverkan på deras känsla av trygghet i mötet (Alfonso et al., 2009). 

RESULTATSAMMANFATTNING 
Resultatet av studien visar att patienter med HIV både har positiva och negativa erfarenheter 

av mötet med vårdpersonal. Flera upplever personalen som vänliga och omsorgsfulla men det 

finns många som uppger att de känt sig diskriminerade. De känner sig kränkta av personalen 

på grund av sin HIV-smitta genom att vårdpersonalen lägger skulden på patienten, behandlar 

dem olika jämfört med andra patienter, inte tar hänsyn till sekretessen samt att personalen 

sätter en stämpel på patienter med HIV-infektion. Det framkommer att orsaken till den 

upplevda diskrimineringen kan bero på annat än HIV-smitta. Patienterna framhäver att de 

även blir särbehandlade på grund av sin livsstil. Den rädsla och obekvämhet som finns hos 

vårdpersonalen märker patienterna av tydligt i form av att de tar avstånd från dem. De blir inte 

enbart bemötta med ett osympatiskt beteende eller med ignorans från vårdpersonalen utan de 

upplever även att de blivit nekad vård. Rädsla för att blir smittad anser patienterna även 

orsaka en överdriven användning av försiktighetsåtgärder. Patienterna framhäver vikten av att 

ha en bra relation till vårdpersonalen. De uppger att de vill vara delaktiga i sin vård och 

respekt samt ett professionellt handlingssätt har betydelse för patienternas känsla av trygghet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av en litteraturöversikt för att beskriva patienternas 

upplevelser. För att beskriva upplevelser och erfarenheter är en litteraturöversikt en bra 

modell för att få en övergripande inblick av ett vårdvetenskapligt område (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). Andra alternativ som kunde användas är intervjustudie och analys av 

självbiografier. Författarna anser att öppna intervjuer är ett bra sätt för att beskriva 

upplevelser eftersom personen fritt kan berätta utan begränsningar. För att genomföra 

intervjuer krävs det dock mer tid än vad som fanns inom den här studiens tidsram. 

Självbiografier var ett alternativ som diskuterades i början av studiens gång men antalet 

patienter ansågs bli för begränsat.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att få en översikt av hela området och 

ett resultat på både grupp- och individnivå. Enligt Friberg (2006) är det bra att ta med artiklar 

med båda metoderna för att få ett så täckande resultat som möjligt. Fokus lades på de 

kvalitativa undertemana eftersom upplevelser bäst beskrivs med ord. De kvantitativa 

användes för att styrka resultatet samt få en överblick av HIV-patienternas generella 

upplevelser av mötet med vården.  

 

För att undvika sökresultat som enbart styrker negativa eller positiva erfarenheter användes 

inte specifika sökord som exempelvis ”discrimination”. I början av sökningarna var intresset 

på upplevelser av mötet med sjuksköterskor men syftet ändrades sedan till mötet med 

vårdpersonal. På grund av det användes sökordet ”nurse” i början av sökningarna men de 

artiklar som överensstämde med syftet valdes att användas ändå eftersom de inte enbart hade 

sjuksköterskan i fokus. För att inte gå miste om relevanta artiklar hade det varit en fördel att 

använda samma sökkombinationer i alla databaser. Det ansågs inte vara av stor betydelse för 

uppsatsens kvalitet eftersom de mest relevanta sökorden som ”HIV” och ”patient” användes i 

samtliga sökningar och samma artiklar återkom i sökresultaten.  
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Sökningarna begränsades till åren mellan 2000 och 2009 för att få ett resultat som bygger på 

aktuell forskning. Det framkom dock att vissa studier gjorts i slutet av 90-talet men 

publicerats i början av 2000-talet. Det fanns funderingar på att exkludera dessa artiklar men 

ingen större skillnad jämfört med de nyare artiklarna påträffades och därför valdes de att 

inkluderas. För att undvika för gammal forskning kunde fokus ha lagts på året då studierna 

utfördes istället för året de publicerades. Större avgränsning av åren skulle kunna gjorts 

eftersom tidsavståndet mellan år 2000 och 2009 kan kännas för stort för att få ett aktuellt 

resultat.  

 

Författarna valde att ha med artiklar från hela världen för att få ett större perspektiv av HIV-

patienters upplevelser av vården. Sökningarna gav inte artiklar från alla världsdelar och 

många är från USA. Författarna försökte hitta studier från Afrika eftersom HIV-infektionen 

förekommer i stor utsträckning där, men inga relevanta artiklar hittades. De artiklar vars titlar 

väckte intresse visade sig handla om vård från familjen i hemmet. Författarna valde att enbart 

koncentrera sig på patienter med HIV på grund av antaganden om att AIDS-patienter främst 

har kontakt med sjukvårdsenheter som koncentrerar sig denna sjukdom. I få studier som ingår 

i resultatet deltog även patienter med AIDS, men det ansågs inte vara av betydelse eftersom 

de inte gjorde någon skillnad på HIV och AIDS-patienter. Studierna gjordes inte på enheter 

som är specialiserade på HIV/AIDS. 

 

Författarna fann tolv relevanta artiklar som stämde överens med studiens syfte. För att få ett 

ännu mer tillförlitligt resultat skulle antalet ha utökats. Med de sökningar som gjordes hittades 

inga fler relevanta artiklar än de som ingår i studiens resultat. Författarna kunde ha använt sig 

av artiklars referenser och fler sökord kunde tilläggas för att eventuellt få fram fler artiklar 

som stämmer överens med syftet. De som ingår i resultatet ansågs vara tillräckliga för att 

uppfylla studiens mål.   

 

Många av de funna artiklarna är publicerade i tidsskriften AIDS care, vilket kan begränsa 

bredden av artiklarna. Sökningarna gjordes i databaser, inte i enskilda tidsskrifter, därför 

anses det inte påverka trovärdigheten i studiens resultat.  

 

Det framgick inte i artiklarna när patienterna upplevt sina erfarenheter av vården vilket kan 

innebära att resultatet inte är lika aktuellt som studien eftersträvar. Många av patienterna har 

haft HIV i många år och risken finns att de beskriver mötet de hade med vården i början av 

sin infektion då synen på HIV såg annorlunda ut.   

 

Författarna har upptäckt att deltagarna i flera av studierna fått pengar för att delta vilket de 

anser vara etiskt inkorrekt eftersom det kan bidra till att manipulera fram osanna upplevelser. 

Det kan även resultera i att en viss grupp av människor deltar, exempelvis hemlösa och 

drogmissbrukare, som kan ha blivit diskriminerade av andra orsaker än HIV.  

 

Under arbetets gång valde författarna att vid vissa moment arbeta var för sig som vid 

artikelsökning och genomgång av artiklarna. Genomgången innebar att läsa, översätta och 

sammanfatta artiklarna. På det här sättet sparades tid och artiklarna kunde granskas mer 

djupgående. Nackdelen med att dela upp materialet är att författarna inte är lika insatta i alla 

artiklar men båda tog del av varandras arbete och fick därmed en inblick av allt material. 

Analysen av sammanfattningarna och uppsatsskrivandet gjordes tillsammans vilket får texten 

att bli sammanhängande. Det var svårt att hitta specifika teman eftersom många av 

upplevelserna innehöll flera underteman. Genom att skilja upplevelserna åt med hjälp av 

färger blev det lättare att hitta likheter.  
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Resultatet visar att HIV-patienter har haft många olika upplevelser av vården, men det mest 

framträdande är kränkning och avståndstagande från vårdpersonalen. Många av de artiklar 

som ingår i resultatet har som syfte att beskriva negativa upplevelser vilket kan påverka 

studiens resultat eftersom de positiva upplevelserna inte framhävs lika mycket. Det framkom 

även positiva upplevelser men dessa erfarenheter framkommer inte i de kvantitativa 

artiklarna. De siffror som redovisas i deras resultat tyder på att de flesta inte upplevt 

diskriminering, men artiklarna koncentrerar sig på de patienterna med negativa erfarenheter 

av vården. Det framgår inte hur de andra patienterna anser om vården, om deras upplevelser 

av mötet med vårdpersonal är likgiltiga eller eventuellt positiva. Författarna anser därför att 

det inte går att redovisa de här resultaten utan kan endast inkludera de negativa upplevelserna. 

Dock inkluderades alla funna artiklar som svarade på studiens syfte och därmed beskrivs den 

befintliga forskningen av patienters upplevelser i litteraturöversikten. 

Resultatdiskussion  

Resultatet svarar på studiens syfte genom att HIV-patienternas positiva och negativa 

upplevelser av mötet med vårdpersonal framhävs och presenteras under tre teman. Författarna 

anser att kunskap om patienternas upplevelser av mötet med vårdpersonal har stor betydelse 

för att förbättra förståelsen för patientens situation och därmed omvårdnaden. Vårdpersonal 

med mer kunskap om HIV har bättre attityder och mindre fördomar (Andrewin & Chien, 

2008). Även de med erfarenhet av att vårda patienter med HIV har en mer positiv inställning 

till vårdandet (Tyer-Viola, 2007; Kermode et al, 2004; Massiah et al., 2004). Det är därför 

viktigt att vårdpersonalen införskaffar sig kunskap om hur deras bemötande påverkar 

patientens tillfredsställelse av vården. Den kunskapen kan få vårdpersonalen att tänka en extra 

gång innan de vårdar patienten och då minska risken för att patienten känner sig kränkt. Att ha 

en icke-dömande attityd och en positiv inställning till att vårda patienter med HIV är 

betydelsefullt för att skapa en positiv relation till patienter som eventuellt har upplevt 

diskriminering och fördomar tidigare (Westburg & Guindon, 2004). 

Kränkning  

Det framkommer tydligt att många HIV-patienter, i olika grad, haft negativa upplevelser av 

mötet med vården. Kunskap om smittvägar kan minska vårdpersonalens rädsla för att vårda 

patienter med HIV och på så sätt skapa en närmare relation med patienten. Resultatet visar 

dock att det oprofessionella bemötandet inte behöver handla om okunskap utan även den 

skuld som vårdpersonalen lägger på HIV-patienten. Det finns vårdgivare som uppger att de 

skuldbelägger patienterna för sin smitta beroende på vilket sätt de smittats på och visar 

därmed inte mycket sympati (Bektas & Kulakac, 2007). Det är något som patienterna märker 

av då de blir annorlunda behandlade av vårdpersonalen beroende på orsaken till smittan. 

Diskrimineringen kan bero på andra orsaker än HIV då de upplever att de blivit dömda på 

grund av sin livsstil. Patienternas ekonomiska ställning kan möjligen ha betydelse för att de 

känt sig diskriminerade. Vård skall ges efter patientens behov av hjälp, inte efter social status 

(Vinthagen, 2007). Har man inte tillräcklig sjukförsäkring i USA finns det risk att man blir 

nekad vård. Många av artiklarna är från USA därför tror författarna att deras upplevelser av 

nekad vård även kan bero på ekonomiska orsaker. Vare sig vårdpersonalen accepterar en 

patients livsstil eller ej ska de vårda alla patienter likvärdigt, det vill säga med omsorg och 

respekt. Personer som bär på HIV har inte valt att få viruset, och inte heller att få 

medicinering och vård resten av livet. De behöver stöd från vårdpersonal för att öka känslan 

av hopp och välbefinnande. 
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Vissa handlingar som vårdpersonalen vidtar, till exempel extra skydd, märke på dörren och 

frågor om hur de blivit smittade, får patienterna att känns sig kränkta. Det kan påverka deras 

uppfattning av vårdens kvalitet och känsla av välbefinnande och tillit. Vissa åtgärder är inte 

nödvändiga utan borde kunna undvikas eftersom patienten upplever det som kränkande. 

Endast den berörda personalen har rätt att känna till patientens tillstånd därför är det onödigt 

att sätta ett märke på dörren så att andra patienter, personal och besökare kan ta del av 

sekretessbelagd information. Det räcker att patientens HIV-infektion dokumenteras i 

journalen så att behörig personal får upplysning om smittan. HIV smittar enbart via blod och 

sexuella kontakter (Smittskyddsinstitutet, 2008) därför är risken att personen smittar andra, 

som inte har direkt kontakt med patienten, inte särskild stor. Att information om hans eller 

hennes tillstånd ska offentliggöras är därför inte befogat. Hur patienten blivit smittad är, i de 

flesta fall, inget som vårdpersonalen har anledning att få information om eftersom att det inte 

påverkar möjligheten att ge god omvårdnad. Trots att de vet orsaken till varför patienten blivit 

smittad känner de inte till patientens bakgrund och därför anser författarna att vårdpersonalen 

inte har rätt att döma. Egna åsikter och värderingar får förekomma men får inte visas för 

patienten eller påverka den vård som ges.  

 

I studiens resultat framgår det att patienter upplevt integritetskränkning på grund av att 

personalen inte har tagit hänsyn till tystnadsplikten. Förutom att personalen bryter mot 

Sekretesslagen (SFS 2009:400), som säger att uppgifter om en patients tillstånd inte får 

lämnas ut om det inte står klart att det inte skadar patienten, påverkar det patientens 

förtroende till vården. Patienterna uppger även att de är rädda för diskriminering och 

avståndstagande från allmänheten om information gällande deras HIV-infektion avslöjas.  

 

Forskning visar att personer med HIV-infektion ibland försöker dölja smittan för allmänheten 

på grund av rädsla för att bli diskriminerad (Zukoski et al., 2009). Författarna anser att risken 

finns att de som har negativa erfarenheter av mötet med vården även undanhåller sin HIV-

smitta för vårdpersonalen för att förhindra att bli kränkt och få otillräcklig vård. Det kan leda 

till allvarliga problem såsom smittspriding och felaktig omvårdnad. Därför att det är av stor 

betydelse att sjukvården tydligt klargör att diskriminering av patienter inte får förekomma. 

Avståndstagande och rädsla 

I studiens resultat framkommer det att patienterna upplever personalens rädsla för att bli 

smittad, vilket kan bero på att vårdpersonalens kunskap om smittvägar skiljer sig åt (Röndahl, 

2002; Sherman, 2000; Välimäki et al., 2008). Många patienter uppger att vårdpersonalens 

rädsla leder till onödig användning av försiktighetsåtgärder. Det gör att patienterna känner sig 

särbehandlade. Författarna bedömer att det kan påverka patienternas tillit till vården eftersom 

det kan anses vara oprofessionellt och osympatiskt. Handskar ska användas i situationer i 

kontakt med blod för att förhindra smittspridning (Björkman & Karlsson, 2008), men bör då 

gälla för samtliga patienter. Författarna tror att personalen i många fall använder sig av för 

mycket försiktighetsåtgärder för att vara på den säkra sidan. En ökad kunskap om hur viruset 

smittar samt om hur patienterna upplever de överdrivna försiktighetsåtgärderna kan bidra till 

att överdrivna åtgärder minskas. I många fall är användning av till exempel handskar troligen 

överdriven vilket därför skulle kunna undvikas efter som många patienter tar illa upp av 

denna åtgärd. Rädslan från vårdpersonalen kan även påverka omvårdnadens kvalitet i form av 

bristande ögonkontakt och tonläge vilket får dem att känna sig särbehandlade och ogillade av 

vårdpersonalen. Det styrks av tidigare forskning då Röndahl et al. (2007) påpekar att det finns 

risk att sjuksköterskor ger omvårdnad utan medkänsla för patienten. 
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Många av patienterna med positiva erfarenheter beskriver vårdpersonalen som omsorgsfulla, 

stöttande, kunniga och medlidsamma men det finns även patienter som upplevt 

avståndstagande och ignorans från vårdpersonalen. Forskning visar att det är viktigt att 

personalen är tillgänglig och har förståelse för patientens situation för att kunna förmedla 

trygghet (Berg & Danielsson, 2007). För att öka livskvaliteten för patienten är det även vikigt 

att personalen får patienten att känna att situationen är begriplig, meningsfull och hanterbar 

(Langius-Eklöf et al., 2009). Alla patienter ska behandlas lika enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Detta stämmer inte överrens med studiens resultat av 

patienternas erfarenheter då många upplever sig bli ignorerade och bemötta utan respekt på 

grund av sin HIV-smitta. Studier visar att patienter mad annan sjukdom har mer positiva 

erfarenheter av mötet med vården jämfört med HIV-patienter (Webb et la., 2001; Hekkink et 

al., 2005). Okunskap, rädsla och fördomar mot HIV anser författarna är en orsak till att vården 

uppfattas olika. 

 

Studiens resultat visar att patienterna blivit nekade vård som följd av vårdpersonalens 

negativa inställning till att vårda. Det kan leda till att patienterna inte vågar söka vård (Hsiung 

& Thomas, 2001) och får därmed inte det stöd och den behandling som de är i behov av. 

Enligt Röndahl et al. (2007) har majoriteten av vårdpersonalen en positiv inställning till att 

vårda patienter med HIV men många skulle avstå om den möjligheten fanns (a a). Eftersom 

fördomar mot HIV förekommer hos allmänheten är det viktigt att de får respekt och känner 

förtroende för vården. Det kan skapa en känsla av att det alltid finns någon som ställer upp för 

dem. Enligt Enqvist (2007) har en trygg relation till vården betydelse för patientens 

välbefinnande. Vården har en viss makt på grund av sin profession och kunskap vilket gör att 

patienterna kan känna sig i underläge. Den makten ska användas till att göra gott för 

patienterna men de negativa upplevelser som framkommer i studiens resultat kan bero på att 

vårdpersonalen missbrukat sin position. Om makten används felaktigt kan det för patienten, 

enligt Vinthagen (2007), kännas nedvärderande och kränkande.  

Professionellt bemötande 

Trots att många patienter har negativa erfarenheter av mötet med vårdpersonal finns det även 

många som upplever vården som tillfredsställande. Dessa erfarenheter är viktiga att lyfta fram 

för att få kunskap om vilken förbättring vården borde sträva efter och vilken betydelse en god 

vårdrelation har för patienterna. För att utvecklas inom sitt yrke krävs insikt om vad som är 

bra och vad som bör förbättras i arbetet. 

 

I studiens resultat framhäver patienterna betydelsen av att blir erbjuden vård av sin läkare 

samt att få vara delaktig i diskussionen angående sin behandling. Enligt Berg och Danielsson 

(2007) är patienternas delaktighet och personalens kompetens viktig för att skapa en god 

vårdrelation. Det kan vara lätt för en vårdgivare att ”veta” vilken vård som är bäst för en 

patient, men det är inte säkert att patienten tycker samma sak. Att vara professionell som 

vårdgivare innebär inte bara att vara kunnig inom sitt område, utan att också låta sina 

patienter medverka i sin egen vård (Alfonso et al., 2009).  

 

Studiens resultat visar att patienter med HIV värdesätter en god relation till vårdgivaren. De 

anger även att förtroendet till vårdpersonalen påverkar deras uppfattning angående 

behandlingen. Detta visar att relationen mellan patient och vårdpersonal inte bara har 

betydelse för patientens tillfredställelse med vården utan även deras fysiska hälsa. Travelbee 

(2003) poängterar betydelsen av en bra vårdrelation för patienten känsla av välbefinnande. 

Blir patienter bemötta med respekt och värdighet, som främjar psykisk hälsa, anser författarna 

att deras livskvalitet ökar och resultatet av behandlingen blir bättre.  
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KONKLUSION  
Författarnas slutsats utifrån resultatet är att det är av stor betydelse att vårdpersonalen 

reflekterar över sina värderingar och vilket intryck det ger patienterna, samt hur de påverkas 

av dem i vardagen. Det sämre bemötandet kan även bero på rädsla för att bli smittad, därför är 

det av betydelse att vårdpersonalen informeras, eller tar reda på själva, om infektionen och 

smittvägarna. Sjukvårdspersonalen har ett ansvar att vårda de personer som är i behov av det, 

både medicinskt och som moraliskt stöd. Om de inte kan lita på att vårdpersonalen har 

tillräcklig kunskap och visar osympatiskt bemötande kan det leda till att de inte söker vård. En 

god kommunikation är nyckeln till ett bra samarbete, förståelse och vårdrelation för patienten. 

För att förbättra omvårdnaden borde vårdpersonalen införskaffa kunskap om smittvägar, 

förekomst av fördomar och den diskriminering som patienter med HIV upplever.  

 

Genom sammanställning av tidigare forskning visar resultatet att det framkom mest negativa 

erfarenheter som HIV-patienter har av mötet med vårdpersonalen. Den tidigare forskningen 

har dock koncentrerat sig mest på dessa upplevelser och delar av sanningen kan ha kommit i 

skymundan. Mer forskning som tar upp både positiva och negativa erfarenheter av mötet med 

vården behövs för att få en mer rättvis bild av forskningsområdet. Även forskning om hur 

patienterna påverkas medicinskt, fysiskt och psykiskt av vårdpersonalens bemötande är viktigt 

för att vården ska kunna förbättras.  
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 
  Syfte Metod Resultat 
1. Titel: Dimensions of Quality Care: 

Perceptions of Patients With 

HIV/AIDS Regarding Nursing care 

 

Författare: Webb, A., Pesata, V., 

Bower, D., Gill, S. & Pallija, G. 

 

Tidskrift: Journal of nursing 

Administration, 2001 

 

Land: USA 

Att undersöka 

patientens 

tillfredsställelse och 

uppfattning av 

sjuksköterskans 

omvårdnad. 

Kvalitativ 

intervjustudie m.h.a. 

Spradley’s model of 

participant 

observation.  

 

Medverkande: 

Sammanlagt 30 

patienter. Tio med 

HIV, tio med annan 

infektion och tio 

med annan 

medicinsk diagnos. 

Författarna jämförde 

dessa tre grupper. 

De med HIV var 

minst nöjda med 

vården jämfört 

med de andra 

grupperna.  

Teman de fann 

var: Stigma, 

sårbarhet, 

ignorans och 

frustration.  

2. Titel: Male Patient Perceptions of 

HIV stigma in Health Care Contexts. 

 

Författare: Rintamaki, L., Scott, A., 

Kosenko, K. & Jensen, R. 

 

Tidskrift: AIDS patient Care and 

STDs, 2007. 

 

Land: USA. 

Att undersöka 

patienters upplevelser 

och erfarenheter av 

HIV stigmatisering 

från hälso- och 

sjukvården.  

Kvalitativ studie 

m.h.a.  

1: Semi-

strukturerade 

intervjuer i grupp. 

2: enskilda 

intervjuer. 

 

Medverkande: 50 

manliga 

militärveteraner 

med HIV . 

 Flera upplevde 

bara positiva 

erfarenheter av 

mötet med vården 

medan andra 

upplevde tydligt 

stigma bland 

vårdpersonalen 

 

3. Titel: Psychosocial Issues 

Influencing Treatment adherence in 

Patients on Multidrug rescue 

Therapy: Perspectives from Patients 

and Their Health Care Providers.  

 

Författare: Alfonso, V., Toulson, 

A., Bermbach, N., Erskine, Y. & 

Montaner, J. 

 

Tidskrift: AIDS Patient Care and 

STDs, 2009. 

 

Land: Kanada.  

Att beskriva både 

patienter som går på 

medicinering och 

deras vårdgivares 

upplevelser av vilka 

utmaningarna är, vad 

som hjälper 

patienterna att 

fortsätta med sin 

behandling och vad 

varje persons roll är i 

behandlingsprocessen 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer baserad 

på grounded theory. 

 

Medverkande: Tolv 

manliga patienter 

med HIV och sju 

vårdgivare. 

Författarna fann 

fyra teman: 

medicinska 

faktorer, stöd och 

relation, 

förberedelse in 

för medicinering 

samt information. 

 

Både patienterna 

och vårdgivarna 

ansåg att en bra 

relation är en 

fördel för båda 

parter.  

 

4. Titel: Experiences of stigma and 

discrimination among adults living 

with HIV in a Low HIV-Prevalence 

Context: A Qualitative Analysis.  

 

Författare: Zukoski, A. & 

Thorburn, S.  

 

Tidskrift: AIDS patient Care and 

STDs, 2009. 

 

Att beskriva HIV-

patienters erfarenheter 

av stigma och 

diskriminering från 

vårdgivare, som bor 

på landsbygden i ett 

område med låg 

prevalens av HIV.   

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 22 

huvudfrågor med 

efterföljande frågor. 

 

Medverkande: 16 

stycken patienter, 7 

kvinnor och 9 män, 

med HIV. 

Flera patienter 

upplevde stigma, 

diskriminering, 

respektlöshet och 

orättvis 

behandling.  



II 

 

Land: USA. 

5. Titel: HIV-Positive Patients´ 

Experiences of Stigma during 

Hospitalization. 

 

Författare: Surlis, S. & Hyde, A. 

 

Tidskrift: Journal of the association 

of nurses in AIDS Care, 2001. 

 

Land: Irland. 

Att undersöka HIV-

patienters erfarenheter 

av sjukhusvistelsen 

och sjusköterskans 

omvårdnad.   

Kvalitativ studie 

genom djupa 

intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Medverkande: Tio 

patienter, tre 

kvinnor och sju 

män, med HIV. 

Exempel på 

teman som 

fanns/framkom 

är: kränkning av 

integritet, 

skuldbeläggning 

och stigma. 

Författarna fann 

även patienter 

med positiva 

erfarenheter av 

mötet med 

sjuksköterskan. 

6. Titel: Inner Strength Among HIV-

infected Women: Nurses Can Make a 

Difference.  

 

Författare: Haile, B., Landrum, P., 

Kotarba, J. & Trimble, D.  

 

Tidskrift: Journal of the association 

of nurses in AIDS Care, 2007. 

 

Land: USA. 

Att hitta en förståelse 

för hur inre styrka 

uppfattas av kvinnor 

med HIV. 

Kvalitativ studie 

med fördjupade 

intervjuer.  

 

Medverkande: 19 

kvinnor med HIV.  

Kvinnorna tyckte 

att 

sjuksköterskorna 

var duktiga på 

den tekniska 

biten, men 

relationen blev 

aldrig djupare än 

så. 

De upplevde att 

sjuksköterskorna 

inte hade 

förståelse för dem 

och att de 

placerades i fack.   

7. Titel: Physician-patient 

relationships, Patient satisfaction and 

Antiretroviral medication adherence 

among HIV-infected adults attending 

a public health Clinic. 

 

Författare: Johnston Roberts, K.  

 

Tidskrift: AIDS patient care and 

STDs, 2002. 

 

Land: USA. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

HIV-patienters 

fullföljande av 

medicinering och tillit 

samt tillfredställelse 

av deras läkare. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer med 

öppna frågor.  

 

Medverkande: 28 

personer med HIV, 

15 män och 13 

kvinnor. 

Personerna hade 

mycket god 

relation till sin 

läkare. De 

uttryckte ord 

som: “förträfflig” 

“god” 

“medlidsam”, 

“omsorgsfull” 

“kunnig” och 

“underbar”.  

Andra tyckte att 

de bara var 

mekaniska. 

8. Titel:  Coping strategies of people 

with HIV/AIDS in negative health 

care experiences.  

 

Författare: Hsiung, P-C. & Thomas, 

V.  

 

Tidskrift: AIDS Care, 2001. 

 

Land: Taiwan.  

Att analysera 

HIV/AIDS patienters 

strategier för att 

hantera negativa 

erfarenheter av 

vården.   

Kvalitativ studie 

med intervjuer.  

 

Medverkande: 14 

manliga patienter 

med HIV. 

De hade negativa 

erfarenheter av 

mötet med vård-

personalen. 

De upplevde bl.a. 

att 

vårdpersonalen 

inte var villiga att 

vårda dem och att 

de kränkte deras 

integritet.  

9. Titel: The Effect of perceived stigma 

from a health care provider on access 

to care among a low-income HIV-

positive population.  

 

Författare: Kinsler, J., Wong, M., 

1. Att undersöka 

upplevd stigma från 

vårdgivare och vilka 

karaktärer som 

associerades med 

upplevd stigma. 

Kvantitativ studie.  

Frågeformulär med 

6 månaders 

uppföljning.  

 

Medverkande: 223 

Författarna fann 

bl.a. att 26 % 

upplever någon 

slags stigma från 

vårdgivare. 19 % 

har varit med om 



III 

 

Sayles, J., Davis, C & Cunnngham, 

W. 

 

Tidskrift: AIDS patient care and 

STDs, 2007. 

 

Land: USA. 

2.  Att utvärdera 

relationen mellan 

individers upplevda 

stigma och tillgång 

till vård anpassat efter 

social-demografiska 

faktorer och värdet på 

CD4 i blodet.  

personer, 80 % män, 

med HIV. 

att vårdgivare 

föredragit att inte 

ge dem vård eller 

vägrade att ge 

dem vård. Det 

fanns inget 

samband mellan 

upplevd stigma 

och social-

demografiska 

faktorer.  

10. Titel: Evalution of the care of 

women living with HIV/AIDS in São 

Paulo, Brazil.  

 

Författare: Cotrim Segurado, A., 

Duarte Miranda, S., Dias Oliveira 

Latorre, M. & The Brazilian 

Enhancing Care Initiative Team.  

 

Tidskrift:  AIDS patient care and 

STDs, 2003. 

 

Land: Brasilien.  

Att undersöka given 

vård till kvinnor med 

HIV baserad på deras 

egna erfarenheter.  

Kvantitativ studie. 

Intervjuer utifrån 

semistrukturerade 

frågeformulär. 

 

Medverkande: 1068 

kvinnor med 

HIV/AIDS. 

Resultatet visar 

att 64,4% kände 

att de fick 

stöttning av 

personalen vid 

tillfället när 

diagnosen 

avslöjades. 

21,6% uppgav att 

de upplevde 

negativa attityder 

från 

vårdpersonalen 

såsom 

likgiltighet, 

diskriminering 

och kritik.  

11. Titel: HIV nursing consultants: 

patients´ preferences and experiences 

about the quality of care.   

 

Författare: Hekkink, C F., 

Wigersma, L., Yzermans, C J. & 

Bindels, P JE. 

 

Tidskrift: Journal of clinical 

nursing, 2005. 

 

Land: Nederländerna. 

1. Att titta på hur 

HIV-patienter 

bedömer mottagen 

vårdkvaliteten från 

HIV-sjuksköterskor, 

jämfört med HIV-

specialister och 

allmänna vårdgivare.  

2. Att undersöka 

HIV-patienters 

bedömning av 

vårdkvaliteten jämfört 

med reumatism- 

patienters upplevelser 

från tidigare studie.  

Kvantitativ cross-

sectional studie med 

frågeformulär 

(QUOTE).  

 

Medverkande: 226 

personer med HIV, 

24 kvinnor och 202 

män.  

Jämför med 128 

patienter med 

reumatism från 

tidigare studie.   

Patienterna ansåg 

att kvaliteten av 

vården var 

övervägande bra. 

Patienterna med 

reumatism var 

mer 

tillfredsställda 

med vården än 

patienterna med 

HIV. 

12. Titel: Perceived discrimination 

among severely disadvantaged 

people with HIV infection.  

 

Författare: Sohler, N., Li, X. & 

Cunningham, C.  

 

Tidskrift: Public Health Reports, 

2007. 

 

Land: USA.   

Att undersöka 1. 

Frekvensen, 

befogenhet och 

orsaker till 

diskriminering från 

sjukvården 2. Vilka 

karaktärer som 

associeras med denna 

diskriminering 3. 

Sambandet mellan 

diskriminering och 

tillgång till vård.  

Kvantitativ studie 

med hjälp av ett 

datastyrt 

intervjuprogram 

med frågor 

(ACASI).  

 

Medverkande: 523 

personer med HIV-

smitta som lever i 

tillfälliga bostäder 

för HIV-smittade. 

 

39,6  % upplevde 

minst en form av 

diskriminering. 

32,2 % uppgav 

upplevelse av 

bemötande utan 

respekt, 30,2 % 

minskad 

uppmärksamhet 

och 16,1 % 

uppgav att de 

blivit nekad vård. 

 

 

  


