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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Humant immunbristvirus kan drabba vem som helst och om det övergår till förvärvat 
immunbristsyndrom kan sjukdomen bli dödlig. Stigma är ofta förknippat med sjukdomen 
och uppfattas av många sjuka som skam och skuld. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll 
vid mötet med patienter som har denna diagnos. En kompetent och tillmötesgående 
sjuksköterska kan förmedla trygghet och stöd till patienten.  
  
Syfte  
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen 
hiv/aids.  
 
Metod  
 
En kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide användes. Totalt tio 
intervjuer genomfördes. Innehållsanalys användes som metod för att analysera all data.  
  
Resultat 
 
Informanterna påtalade att erfarenhet har betydelse i omvårdnadsarbetet med patienter som 
har hiv. Det framkom även att sjuksköterskor bör känna av situationen och bemöta 
patienter på individnivå. Sjuksköterskan bör också vara mindre informativ om situationen 
kräver detta i arbetet med att vinna patientens förtroende. Vidare menade informanterna att 
patientens delaktighet var främjande för omvårdnaden. Att våga vara tyst och inte ta över i 
vissa situationer var två viktiga begrepp som informanterna påpekade. Dessa begrepp var 
viktiga för både för patient och sjuksköterska. 
  
 Slutsats 
 
I studien framkom det att ingen skillnad utgörs i bemötandet mot denna patientgrupp. 
Vården ges på lika villkor, patienterna bemöts på individnivå samt att informanterna 
försöker att normalisera situationen för att minska självstigmatisering. 
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INLEDNING 

Många år har passerat sedan sjukdomen humant immunbrist (hiv) bröt ut och skapade 
chock, kaos och rädsla i hela världen. Enligt Kalling (2011) fanns det i slutet av år 2011 
cirka 33 miljoner människor i världen som lever med hiv eller acquired immunodeficiency 
syndrome (aids). De delar av världen som drabbats hårdast av denna globala epidemi är 
söder om Sahara i Afrika, därefter följer Asien, Östeuropa, Centralasien och Latinamerika 
(Kallings, 2011). 
 
Hiv är en typ av retrovirus som angriper flera olika typer av celler i kroppen. Detta leder 
till att kroppens immunförsvar påverkas och blir nedsatt. Idag finns inget botemedel utan 
patienterna behandlas med antiretroviral terapi. I de fall kroppens immunförsvar är så pass 
nedsatt och utsatts för följdsjukdomar, har sjukdomen övergått till förvärvat 
immunbristsyndrom (Kaczmarek, Morales & Henderson, 2013). 
 
Människor som lever med diagnosen hiv är en heterogen grupp och omfattar individer från 
olika världsdelar, narkotikamissbrukare och homosexuella män. Trots att utvecklingen 
skrider framåt behövs mer kunskap om hiv/aids då begrepp som stigma, negativa attityder 
och diskriminering ofta förekommer i hiv relaterade sammanhang (Almås, 2011). Holm 
(2001) menar att det är viktigt att bemöta patienter med respekt eftersom de redan är i en 
beroendeställning vid kontakt med vården. Människor med diagnosen hiv är redan i en 
utsatt position. Enligt Patak et al. (2009) kan bristen på ett respektfullt bemötande 
ytterligare förstärka en utsatt position.   
 

BAKGRUND 

Patofysiologi  

Hiv är ett månghörnigt format virus med proteinutskott och hölje. Hiv har ett eget enzym 
med specifika egenskaper, ett så kallat omvänt transkriptas. Med hjälp av detta enzym kan 
hiv omvandla ribonukleinsyra (RNA) till en giltig deoxiribonukleinsyra (DNA)-kopia inne 
i värdcellen. Omvandlingen startar direkt då viruset lyckats ta sig in i cellen och infektera. 
Detta medför att den smittade personen får bära på viruset i resten av sitt liv (Collopy, 
Kivlehan & Snyder, 2013). När immunförsvaret försvagats och blivit sårbart för ytterligare 
påfrestningar, kan detta leda till opportunistiska infektioner. Opportunistiska infektioner är 
infektioner som uppstår på grund av nedsatt immunförsvar. Damtie, Yismaw, 
Woldeyohannes och Anagaw (2013) menar i sin studie att de vanligaste opportunistiska 
infektionerna är tuberkulos, munsvamp och diarré. När dessa infektioner uppstår är cluster 
of differentitation (CD)-4 nivåerna vanligtvis låga (under 200 mm3). Dessa nivåer är det 
som initierar antiretroviral behandling.   
 
Humant immunbristvirus 
 
Hivinfektionen är kronisk och drabbar flera olika typer av celler i kroppen. De celler som 
angrips har receptorer av en speciell typ och benämns CD4-molekyl, som hiv binds till och 
på så sätt kan viruset tränga in i cellen. Denna CD-4 molekyl finns även på T4-
lymfocyterna som spelar en viktig roll i immunförsvaret (Kaczmarek, Morales & 
Henderson, 2013). Vidare delas Hiv in typ 1 (hiv-1) och typ 2 (hiv-2). Hiv-1 är mer 
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aggressiv och har högre smittbarhet medan hiv-2 är mindre aggressiv och har lägre grad av 
smittsamhet (Collopy et al., 2013). 
 
Viruset överförs vid sexuell kontakt, via organ- och vävnadstransplantation, blod-
transfusion samt från mor till barn under graviditet eller förlossning. Den vanligaste 
smittvägen är oskyddat sex eftersom viruset kan återfinnas i sädesvätska, slidvätska och 
slemhinnor. Risken för att smittas är störst under de tre första månaderna efter 
smittotillfället samt i slutstadiet av infektionen. Först efter några veckor uppvisas symtom 
på akut virussjukdom. Hiv överförs inte via övrig social kontakt och det finns inga 
särskilda restriktioner i yrkesutövningen utom för vårdpersonal som utför invasiva åtgärder 
(Collopy et al., 2013).  
 
Förvärvat immunbristsyndrom 
 
Det första fallet av aids i Sverige beskrevs år 1982 (Blaxhult, Arneborn & Törner, 2010).  
Obehandlad hiv kan ge upphov till det dödliga sjukdomstillståndet aids. En svensk 
översättning för denna term är förvärvat immunbristsyndrom. Aids är resultatet av den 
skada som hiv orsakat på kroppens immunförsvar, vilket kan yttra sig i tumörsjukdomar 
och olika infektioner. Följdsjukdomarna kan leda till att den smittade blir allvarligt sjuk 
och sedan avlider (Pratt, 2003). Aids kan också beskrivas som en samlingsbeteckning på 
en hivinfektion som ger allvarliga kliniska tecken på cellulär immunbrist. Enligt Blaxhult 
et al. (2010) spreds hiv bland män som hade sex med män, injektionsmissbrukare och via 
blodtransfusioner.   
 
När immunförsvaret aktiverats kommer nya infekterade T-lymfocyter stimuleras och starta 
kopieringen av hiv-viruset så att T-lymfocyterna förstörs. En obehandlad infektion kan 
efter många år leda till att ett stort antal T-lymfocyter förstörts. Immunförsvaret får då 
svårigheter att försvara sig mot främmande mikroorganismer som medför att svampar och 
tumörer lättare börjar växa. Även centrala nervsystemet (CNS) kan bli påverkat av viruset 
som yttrar sig i demensrelaterade symtom och perceptionsstörningar. Mikroorganismer 
som normalt är ofarliga för människan kan bli livshotande för en person i detta stadium. 
Olika infektioner som till exempel pneumocytis (svår lunginflammation), kaposis sarkom 
(en typ av hudcancer), candidas (svamp) i luftvägarna eller i matstrupen är tydliga tecken 
på att sjukdomstillståndet har övergått till aids (Kallings, 2005). 
 
Sjukdomens utbredning 

Spridningen av hiv har minskat. Dock nysmittades cirka 2,7 miljoner människor i hela 
världen år 2009.  Det höga antalet innefattar män, kvinnor och barn. Den globala epidemin 
fortsätter att växa och påverkar långt fler än de som är smittade. Hivinfektionen är ojämnt 
fördelad bland de olika världsdelarna. Söder om Sahara i Afrika är hårdast drabbat av 
denna globala epidemi (Kallings, 2011).  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2012a) har det sedan år 1983 rapporterats 10332 fall av hiv 
i Sverige. Av dessa personer har 2466 diagnosen aids och 2167 personer har rapporterats 
avlidna. Siffrorna kan vara en underrapportering då det inte är obligatoriskt att rapportera 
dödsfall i kombination med diagnosen aids. År 2012 rapporterades 441 nya hiv fall och 48 
av dessa personer hade redan fått diagnosen hiv i ett annat land, innan ankomst till Sverige. 
Av dessa 441 personer var 265 män och 175 kvinnor. I ett fall saknades information om 
kön (Folkhälsomyndigheten, 2012a).  
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Diagnostik 

För att diagnostisera hiv tas ett blodprov där specifika antikroppar och antigener mäts i 
blodet mot viruset. Antikropparna uppträder normalt cirka tre veckor efter smittotillfället. 
Provtagningen mäter hiv-1 och hiv-2. För att kunna utesluta smitta måste ett ytterligare 
prov tas tre månader efter smittotillfället. Diagnosen kan ställas en till två veckor efter 
smittotillfället genom påvisande av antigen eller odling av viruset. Efter ett positivt resultat 
blir patienten remitterad för poliklinisk behandling och uppföljning. Provtagningen får 
göras gratis för att minska risk för smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2012b). Oon 
Tek et al. (2012) visar i deras studie att tidig diagnostik ger bättre förutsättningar för att 
sjukdomen ska börja behandlas och reducera antalet antikroppar. Tidig diagnostik kan ge 
goda behandlingsresultat.    
 
Symtom  

De flesta personer som har blivit smittade kan vara symtomfria i flera år. Cirka 30 procent 
av alla nysmittade personer brukar drabbas av en primärinfektion två till fyra veckor efter 
smittotillfället. Under primärinfektionen sker nybildning av viruset explosionsartat i 
cellerna. Vanliga symtom är munsår, muskelsmärtor, svullna lymfkörtlar, feber, 
inflammation i svalget samt hudutslag. När patienterna söker vård finns det risk att det 
misstolkas som influensa. En del patienter blir väldigt sjuka och läggs in på sjukhus medan 
andra tolkar det som en förkylning och blir friska utan att ha sökt sjukvård 
(Folkhälsomyndigheten, 2012b).  
 
Behandling  

Det finns inga botemedel mot hiv, däremot finns läkemedel som dämpar eller hindrar 
nybildningen av viruset (Collopy et al., 2013). Behandlingen inriktas på att bromsa 
sjukdomens förlopp, förlänga de symtomfria perioderna, lindra symtomen samt förlänga 
överlevnadstiden för patienten. En nyupptäckt infektion behandlas med antiretroviral terapi 
som innebär behandling med proteashämmare. Dessa läkemedel hämmar nybildningen av 
viruset inne i värdcellen och den nya viruspartikelns mognad (Pratt, 2003).  
 
Den symtomatiska behandlingen inriktas på berikad kost med extra kalorier, proteiner, 
vitaminer och mineraler. Syftet är att kosten ska understödja infektionsförsvaret i kroppen 
samtidigt som den antiretrovirala terapin fortlöper. För att fördröja eventuellt insjuknande 
av aids bör goda motions- och sömnvanor tas i beaktning samt avstå från tobak och 
narkotika (Pratt, 2003). Under antiretroviral behandling bör alkohol undvikas. Patienter 
med riskkonsumtion av alkohol visar bristande följsamhet till behandling. I Asien har 
riskkonsumtion av alkohol visat sig vara associerat med oskyddat sex och bidragit 
spridningen av hiv (Tran, Nguyen, Do, Nguyen & Maher, 2014).  
 
Biverkningar 
 
Enligt Aouizerat et al. (2010) är vanliga biverkningar trötthet, illamående, kräkningar, 
diarré och muskelvärk. Alla dessa biverkningar leder till att den smittades välbefinnande 
blir försämrat. Smärta är den påtagligaste orsaken till försämrat välbefinnande. Smärta i sig 
är inte det enda symtomet utan trötthet och depression är andra vanliga symtom i 
kombination med smärta.  
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Enligt Almås (2011) kan läkemedelsbehandlingen i början upplevas av patienten som en 
ny fas av sjukdomen, ofta är rädsla förknippat eftersom det kan uppstå svåra biverkningar. 
Sjuksköterskan måste informera patienten om biverkningarna, se till att patienten förstår 
vikten av ta läkemedel i rätt dos och tid, observera samt följa upp patienten. Om 
läkemedelsbiverkningarna blir allvarliga kan behandlingen ändras eller avbrytas (Almås, 
2011). Enligt Schaecher (2013) är god följsamhet till läkemedelsbehandling en viktig 
faktor för att uppnå optimalt resultat och på sätt minska både sjuklighet och dödlighet. 
Orsaker till bristande följsamhet kan vara läkemedelsbiverkningar, begränsad tillgång till 
läkemedel eller en icke fungerande relation till läkare. Därför är det viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonal är insatta i olika riskfaktorer som leder till att patienterna uppvisar 
bristande följsamhet.  
 
Lagstadgat ansvar för sjuksköterska och patient 

Hiv är anmälningspliktig, smittspårningspliktig samt allmänfarlig sjukdom och regleras i 
smittskyddslagen (SFS, 2004:168). Detta framkommer i Socialstyrelsens [SoS] (SoS, u.å.) 
föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar och smittskyddsförordningen. En 
allmänfarlig sjukdom definieras enligt Smittskyddslagen [SmL] 3§, kap. 1 (SFS, 2004:168) 
”med  allmänfarliga  sjukdomar  avses  smittsamma  sjukdomar  som  kan  vara  livshotande,  
innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser 
och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den 
smittade”.   Den som misstänker sig bära på en smittsam sjukdom har skyldighet att vidta 
åtgärder för att skydda andra människor. Detta innebär skyldighet att utan dröjsmål 
uppsöka läkare och medverka i undersökningar och provtagningar. Landstinget har 
skyldighet att tillgodose allmänheten information och rådgivning för den som fått 
diagnosen hiv. Vården ska även ges gratis för att minska smittorisk (SFS, 2004:168). En 
riskbedömning vid misstanke om hiv görs från individens riskbeteende med avseende på 
sexualvanor, kondomanvändning, resvanor samt alkohol- och droganvändning. Det vill 
säga att riskbedömningen inte får utgå från faktorer som etnicitet, kön eller sexuell 
läggning (Kallings, 2011).  
 
Värdegrund och mänskliga rättigheter 

En definition av begreppet värdegrund kan sammanfattas som en samling av centrala 
värden vilka utnämnts som grundläggande för mänskliga relationer. Centrala värden 
innefattar respekt för det sårbara, värdighet, integritet, autonomi, upplevelse av tillit, hopp 
och mening. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
etisk plattform. Personliga värderingar har betydelse för hur vi interagerar. Genom att 
uppmärksamma och medvetandegöra värderingar, leder det till en utveckling av förmågan 
till etisk medvetenhet samt ett agerande utifrån denna medvetenhet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). I Hälso- och sjukvård är det vårdpersonalen som ansvarar 
för att människors värde och lika rätt till vård tillgodoses (SFS, 1982:763, kap. 1, 2 §).   

 
Utifrån denna värdegrund har även personer med hiv rätt till mänskliga rättigheter. 
Definitionen för mänskliga rättigheter är att alla människor är födda fria och har lika värde 
och rättigheter. Till de mänskliga rättigheterna tillhör likhet inför lagen, åsikts- och 
yttrandefrihet, rätten till undervisning och vård (Förenta Nationerna [FN], 2012).   
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Stigma   

Stigma är ett begrepp som ofta förkommer mot patienter som lever med hiv. Begreppet 
skapades av grekerna för att beteckna kroppsliga tecken på något nedsättande eller ovanligt 
i en individs status. Stigma används mestadels för att kategorisera individer och det är 
medlemmarna i samhället som avgör vilka egenheter som anses vara normala (Goffman, 
2011). Personer med diagnosen hiv kan beskrivas som en heterogen patientgrupp på grund 
av att det är människor från olika världsdelar, injicerande narkotikamissbrukare och 
homosexuella män. Hiv och aids är en stigmatiserande sjukdom där skam och fördomar är 
förknippade. Skammen och fördomarna leder till att många väljer att hålla tyst om att de 
har hiv. Oftast är de också socialt åsidosatta av olika skäl som till exempel fattigdom, 
etnicitet och sexuell läggning vilket i sin tur kan leda till depression och isolering (Almås, 
2011). Stigma synliggörs även i Bird och Voisin´s (2013) studie där det framkommer att 
stigmatisering påverkar personer som lever med hiv genom samhällets och det sociala 
nätverkets utfrysning. Orsakerna beror på olika föreställningar förknippade med religion 
och normer i samhället. Skammen över att tala om sin diagnos upplevs tyngre än att bevara 
det som en hemlighet. Studien framtonar även att homosexualitet framför allt mellan män 
är förknippat med diagnosen hiv. Ramirez-Valles och Dirkes (2013) belyser också 
kopplingar gentemot homosexuella män när det gäller stigmatisering. De negativa 
attityderna kan vara att homosexuella har sig själva att skylla och att hiv eller aids anses 
vara ett straff över deras sexuella beteende och/eller handlingar. 
 
Chen et al. (2010) beskriver hur vårdpersonalens negativa attityder påverkar omvårdnaden. 
I denna studie uppvisade vårdpersonalen kränkande handlingar mot personer med hiv, 
genom att inte erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster, fördröja behandlingar, bristande 
omvårdnad och inte ta hänsyn till patienternas integritet. Alla dessa kränkande beteenden 
bottnar i vårdpersonalens rädslor för att bli smittade. För att ge optimal omvårdnad behövs 
mer kunskap, utbildning och ändring av negativa attityder. Sofolahan, Airhihenbuwa, 
Makofane och Mashaba (2010) framtonar också rädslan för att bli smittad. I denna studie 
var deltagarna sjuksköterskor. Det framkom att sjuksköterskorna led av emotionella 
påfrestningar som påverkade privata relationer med partner och barn. Många av 
sjuksköterskorna uppgav också att deras sexliv hade påverkats negativt på grund av att de 
förknippar att varje människa är smittad med hiv.  
 
I Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Krantz (2012) studie återspeglas återigen deltagarnas rädsla 
att tala om sin diagnos. Deltagarna i studien har utländsk härkomst och rädslorna bottnar i 
att bli stigmatiserade och utvisade tillbaka till sina ursprungsländer. Exempel ges om att i 
Mellanöstern finns en negativ inställning gentemot diagnosen, då hiv ses som skamligt och 
förbjudet. En betydande faktor mot den negativa inställningen är att öka kunskaperna om 
diagnosen menade författarna.   
 
Omvårdnad 

Att ge omvårdnad till patienter med hiv kräver en rad olika insatser av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Eftersom en hiv infektion kan misstolkas som influensa, träffar 
vårdpersonalen sällan dessa patienter i den akuta fasen. Diagnosen hiv kan innebära en stor 
kris för den drabbade och de flesta är i behov av psykologiskt stöd. Sjuksköterskan bör 
anpassa informationen till den berörda patienten och ta reda på hur mycket kunskap 
patienten har om hiv och om smittförebyggande åtgärder (Almås, 2011). Sjuksköterskan 
har även ett lagstadgat ansvar och ska arbeta gentemot dessa mål och krav. Enligt hälso- 
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och  sjukvårdslagen  [HSL]  2§  (SFS,  1982:763)  stadgas  att  ”vården  skall  ges  med  respekt  
för alla människors lika värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
skall ges företräde till vården”.   
 
Då de flesta patienter med hiv är i behov av psykologiskt stöd, ställer det ytterligare krav 
och utmaningar för sjuksköterskor att bemöta och ge omvårdnad till dessa patienter. 
Patienter som får ett positivt svarsresultat kan reagera på olika sätt men den vanligaste 
reaktionen är chock. Det är inte enbart unga och nydiagnostiserade patienter 
sjuksköterskan bemöter utan även äldre personer som levt med hiv under många år. Äldre 
människor med denna diagnos upplever en bättre livskvalitet och tillfredsställelse till livet. 
Att leva med hiv är en resa som kännetecknas av utmaningar. För att övervinna 
utmaningarna måste personliga styrkor tas till och styrkorna innefattar olika faktorer såsom 
visdom, positiv inställning till livet samt självacceptans (Nobre, Kylmä & Tapio, 2012).  
 
I Kina visar en studie att mer än 70 procent av människor som lever med hiv utvecklat 
depression och mindre än 10 procent av dessa har fått vård relaterat till psykisk ohälsa 
(Chen et al., 2013). Vidare framkom i studien att deltagarna upplevde stress. Orsaken till 
stressen var oro över att närstående skulle få vetskap om deras diagnos. Stressen påverkade 
kroppen både fysiskt och psykiskt som resulterade i trötthet, fatique samt sömnstörningar. 
Vårdpersonalen bör ha insatser såsom stressreducering och avslappningsmoment för att 
minska trötthet, få en bättre sömnkvalitet som i sin tur leder till en ökad livskvalitet (Chen 
et al., 2013). Även Choi (2013) kom fram till att personer med hiv lider av depression. I 
resultatet av studien framkom att 20-40 procent hiv positiva koreaner var både deprimerade 
och led av ångest. Vidare framtonades i studien att, förutom att behandla patienterna med 
antiretroviral behandling bör vårdpersonalen även se till den enskildes mentala hälsa.  
 
Enligt Taibi (2013) har upp till 70 procent människor med diagnosen hiv sömnstörningar. 
Sömnlöshet och obstruktiv sömnapnésyndrom är vanligt förekommande. Sömnbristen 
leder också till negativa konsekvenser såsom högt blodtryck, insulinresistens, nedsatt 
reaktionsförmåga, sämre problemlösning, depression och sämre emotionell reglering. 
Sömnen blir således en viktig del i omvårdnadsarbetet och detta kan ske genom 
uppmuntran och stödjande åtgärder i form av kognitiv beteendeterapi och sederande 
läkemedel (Taibi, 2013). 
 
Som tidigare nämnts inriktas den symtomatiska behandlingen på berikad kost eftersom 
viktnedgång och nedsatt aptit ofta ses hos dessa patienter. Viktnedgång kan också vara 
biverkan av antiretroviral behandling. Sjuksköterskan behöver ha kompetens i klinisk 
nutrition och kunna bedöma patientens näringsbehov, då nutrition är en viktig del i 
omvårdnaden. Giudici, Duran och Jaime (2013) menar att kunskaper i god kosthållning bör 
utvecklas för hälso- och sjukvårdpersonal som vårdar patienter med hiv diagnos. I deras 
studie framkom att 5,4 procent var underviktiga, 34,3 procent var överviktiga och 60,3 
procent hade en normal vikt enligt Body Mass Index (BMI). Trots det låga procent antalet 
för undervikt visade resultatet att näringsintaget ändå var bristfälligt. Merparten av alla 
deltagare i studien påvisade bristfälliga nivåer, framförallt mättat fett, kolesterol, kostfibrer 
och kalcium. Almås (2011) beskriver att sundare och hälsosammare kost kan kompensera 
viktnedgången samtidigt som kosten förebygger och minskar förlusten av cellmassa, 
möjliggör återuppbyggnad av förlorad vävnad, optimerar återvinning av krafter och 
livskvalitet samt skapar förutsättningar för snabbare återhämtning.  
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Det är viktigt för sjuksköterskan att få en inblick av de smittades olika sexuella vanor. De 
sexuella vanorna kan behöva ändras och en del personer kan uppleva vissa svårigheter med 
detta. Svårigheterna kan bestå av skuldkänslor gentemot sin partner, avsaknad av lust, 
osäkerhet och rädsla för att smittan ska överföras (Almås, 2011).  
 
Bemötande 

Kommunikation uppstår vid interaktion mellan människor och i vården används den som 
ett redskap för att förmedla information. Begreppet innefattar både muntlig och kroppslig 
överföring (Fossum, 2013). På grund av den rådande beroendeställningen patienten har, är 
ett respektfullt bemötande av stor betydelse (Holm, 2001). Vårdpersonalens inställning, 
kroppsspråk, tonfall och förmåga att vara öppensinnad är avgörande för bemötandets 
karaktär och patientens upplevelse (Fossum, 2013). Bristen på respekt kan leda till en 
förstärkt utsatt situation för vårdtagaren. Följden kan bli ineffektiv behandling tillsammans 
med ytterligare negativa känslor för patienten. Relationen mellan vårdpersonal och 
vårdtagare har en betydelsefull roll i vårdmötet. Effektiv patientkommunikation är en 
viktig del av patientens vård. För att kommunikationen ska vara effektiv måste 
informationen vara fullständig, korrekt, aktuell och förstås av patienten. Genom att 
formellt göra en bedömning av patientens kommunikationsbehov utgör det en del av 
bemötandet mot patienten. Känslan av ett ansvarstagande för att bemöta patientens unika 
behov (Patak et al., 2009).  
 
Vårdpersonalens vetskap om hur människans hälsa påverkas av sociala, psykiska och 
fysiologiska omständigheter. Detta kan tillsammans med kännedom om hur vi människor 
kommunicerar och interagerar bli avgörande för relationens karaktär. Både vårdtagare och 
vårdpersonal har ett ansvar gentemot att relationen ska fungera. Förväntningar på 
bemötandet samt förmågan att leva upp till dessa förväntningar genomsyrar hur relationen 
mellan båda parter yttrar sig (Holm, 2001).  
 
Purssell, Fanner och Barnes (2013) menar att det finns prioriteringar inom vården som 
anses vara viktiga för bemötandet. Prioriteringarna utgår från hur sjuksköterskan bör arbeta 
för att bygga upp ett bra förhållande till de patienter som har diagnosen hiv/aids. I dessa 
prioriteringar ingår, att inte vara dömande, ha kunskap samt vara tillmötesgående mot 
patienterna.  
 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  

SoS har utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor för att tydliggöra 
sjuksköterskans profession och yrkesutövning (SoS, 2005). Syftet med denna 
kompetensbeskrivning är att patienterna ska få en god och säker vård. En 
kompetensbeskrivning innehåller rekommendationer om kompetens, erfarenhet samt 
förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvård. För att möjliggöra en bra 
dialog med patienten ska sjuksköterskan ha en undervisande funktion, förmåga att 
kommunicera med patienter och närstående på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt, 
kunna ge stöd och vägledning för att optimera en större delaktighet i omvårdnaden och 
behandlingen (SoS, 2005).  
 
Tunnicliff, Piercy, Bowman, Hughes och Goyders (2013) menar att olika processer i 
utbildning leder till att sjuksköterskor utvecklar specialistkompetens, kunskap och 
kompetens för allmänsjuksköterska. Specialistkunskapen som utvecklas inom olika 
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områden för hiv ger en bättre och mer samlad kompetens inom vårdteamet (Tunnicliff et 
al., 2013).   
 
I Röndahl, Innala och Carlsson´s (2003) studie framkom att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter visar empati mot hiv patienter. Det framkom även att 36 procent av 
deltagarna gärna skulle avstå att vårda patienter med hiv. Avståndstagandet från denna 
patientgrupp beror på rädslan att bli smittad. Resultatet visar också att avståndstaganden 
endast sker om möjlighet tillåtits då föreslagna riktlinjer för omvårdnad ska följas.   
 
International Council of Nurses 
 
I sjuksköterskans profession ingår en etisk kod, International Council of Nurses (ICN). I 
beskrivningen av den etiska koden framkommer tydligt att omvårdnaden ska ges med 
respekt för mänskliga rättigheter, kulturella aspekter, den enskilda människans värderingar 
samt värna om dennes integritet. I sjuksköterskans arbetsfält omvårdnad ingår fyra 
ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska 
lidande. Den första av etiska kodens område, sjuksköterskan och allmänheten beskriver det 
primära ansvaret, att ge människor vård. Sjuksköterskan ansvarar även för ge information 
till den enskilda individen samt initierar och har stödjande åtgärder för svaga 
befolkningsgruppers hälsa samt sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  
 
Den etiska koden ger tydliga riktlinjer över sjuksköterskans ansvar gentemot människor 
som lever med hiv då dessa kan vara särskilt utsatta med tanke på stigmatisering och 
negativa attityder (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). De fyra ansvarsområdena som 
ingår i sjuksköterskans etiska kod sammanfattas i Tunnicliff et al. (2013) studie. Studien 
behandlar sjuksköterskans omvårdnad och bemötande mot patienter med hiv. Tunnicliff et 
al. (2013) menar att sjuksköterskan bör stödja patienterna att engagera sig i sin omvårdnad 
och då värna om dennes egna värderingar. Det framkommer även att de bör kunna ge ett 
praktiskt stöd, psykologiskt stöd och vara förstående för eventuella funktionshinder. Denna 
inställning till omvårdnad ger ett bättre bemötande genom att man inkluderar patienten 
inför och under behandling av hiv. Detta genom regelbunden medicinering, 
symtomlindring samt att underlätta för patienten.   
 
  
Problemformulering  

Diagnosen hiv innebär en stor kris för den drabbade och de flesta är i behov av 
psykologiskt stöd (Almås, 2011). Hiv/aids patienter utsätts för flera problemområden. 
Problemområden kan bland annat innefatta stigmatisering, fördomar, negativa attityder vid 
bemötandet samt bristande kunskap hos sjuksköterskor (Chen et al., 2010). Alla dessa 
faktorer motsäger HSL där målet är vården ska ges med respekt för alla människor (SFS, 
1982:763, 2 §).   
 
Relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare har en betydelsefull roll i vårdmötet. 
Patientkommunikation är också en viktig del och för att den ska vara effektiv måste 
informationen vara fullständig, korrekt, aktuell och förstås av patienten. Känslan av ett 
ansvarstagande för att bemöta patientens unika behov (Patak et al., 2009). Förväntningar 
på bemötandet samt förmågan att leva upp till dessa förväntningar genomsyrar hur 
relationen mellan båda parter yttrar sig (Holm, 2001).  
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Studien är av stor vikt då sjuksköterskors erfarenheter kan visa att en ökad förståelse och 
kunskap genererar ett bättre bemötande inom hälso- och sjukvård. Bemötandet är en stor 
del av omvårdnaden för att uppnå en god compliance inom hiv/aids vård.  
 
SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen 
hiv/aids.  
  
METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie, eftersom metoden lämpar sig bäst då 
syftet var att studera erfarenheter enligt Henricson och Billhult (2012). Syftet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att belysa erfarenheter av bemötande ur informanternas 
synvinkel menar Kvale och Brinkmann (2009). Informanternas beskrivningar blir studiens 
underlag för analys och tolkning, vilket författarna beskriver (Henricson & Billhult, 2012).  
 
Urvalskriterier  

Benner (1993) menar att två till tre år arbetslivserfarenhet inom liknade arbetsplats 
illustrerar en kompetent sjuksköterska. En kompetent sjuksköterska är när denne behärskar 
situationen och kan handskas med det oförutsedda. Författarna ansåg detta viktigt och 
inklusionskriterierna som följde var att informanten skulle ha minst två års 
arbetslivserfarenhet. De skulle även behärska det svenska språket både tal och skrift. Enligt 
Polit och Beck (2012) minimerar det risk för misstolkning, då språkliga brister kan avgöra 
olika tolkningar samt att författarna ska kunna analysera resultatet väl. Informanten skulle 
även ha erfarenhet av att arbeta inom hiv/aids omvårdnad. Författarna ansåg att 
informanterna inte behövde ha någon specialistutbildning utöver grundutbildningen för 
sjuksköterska. Detta på grund av att författarna bedömde att grundutbildade 
sjuksköterskors erfarenheter kunde besvara studiens syfte.  
  
Datainsamling 

Intervjuguide 
 
Författarna skapade en intervjuguide för samtliga intervjuer. Med stöd av intervjuguiden 
(BILAGA A) tillämpades en semistrukturerad intervjumetodik (Polit & Beck, 2012). 
Intervjuguiden utformades så att utrymme till följdfrågor kunde ställas om detta ansågs 
berika innehållet i analysen. Det gavs då också möjlighet för informanten att utveckla sina 
erfarenheter. Semistrukturerad metodik innebär att öppna frågor ställs med tillåtelse att 
ändra följdordning. Detta medför att författarna anpassar sig till det som kommer upp i 
intervjun och rikligare beskrivningar av informanternas erfarenheter ges (Danielson, 2012).  
 
Pilotintervju 
 
En pilotintervju utfördes med stöd av intervjuguiden för att se hur väl frågorna var 
anpassade till syftet (Gillham, 2008). Informanten i pilotintervjun uppfyllde samtliga 
urvalskriterier. Pilotintervjun transkriberades direkt efter intervjun. Författarna bedömde 
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att intervjuguiden behövde en mindre revidering, som bestod två kompletterade frågor. 
Detta på grund av att få mer innehållsrika och omfattande svar. De kompletterande 
frågorna var: Kan du beskriva hur du bemöter den vanligaste reaktionen när en patient får 
beskedet hiv positiv? Samt Har ditt bemötande mot patienter ändrats under tiden som du 
har arbetat med hiv omvårdnad? Författarna ansåg trots detta att pilotintervjun kunde 
inkluderas i resultatet då informantens svar motsvarade syftet, i enlighet med Trost (2010).  
 

Genomförande  

Totalt bestod informanterna av tio personer från två olika storstadssjukhus i Stockholm. 
Författarna intervjuade fyra informanter på en klinik och sex informanter på den andra 
kliniken. Varför författarna valde specifikt dessa kliniker var för att patienter med hiv ofta 
vårdas eller får vård på denna typ av mottagning eller avdelning. Ett missiv (BILAGA B) 
författades för att få tillstånd från respektive klinikers verksamhetschef. Brevet skickades 
med elektroniskt post, deltagarna informerades även via telefonkontakt två gånger under 
studiens skrivperiod. Vid första telefonkontakten tillfrågades om det fanns intresse och 
möjlighet att delta i studien. Båda klinikerna visade intresse och valde att medverka. I 
missivet presenterades författarna, studiens syfte, utförandet av intervjun samt 
problemformulering. Vid andra telefonkontakten då missivet redan skickats informerades 
det att författarna önskade använda diktafon. Detta för att minimera risk för missförstånd 
men även rätten till att delta i studien var frivillig. Verksamhetschefen på respektive 
avdelning rekryterade informanter till studien utifrån givna kriterier. Informanterna 
informerades då om studien syfte, rätten till fritt deltagande samt önskan om att intervjun 
skulle ljudinspelas med diktafon. Efter given information anmälde informanterna sig 
frivilligt till verksamhetschefen på respektive klinik. Efter pågående rekrytering kontaktade 
verksamhetscheferna oss för vidare information om hur många som ville delta i studien 
och när intervjuerna kunde äga rum. Första mötet med informanterna var vid respektive 
intervju.  
 
Författarna i studien valde att inte skicka intervjufrågor i förväg till informanterna. 
Anledningen till detta var att informanterna då kunde förbereda svaren och på så sätt kunde 
dessa bli mindre sanningsenliga och trovärdiga. 
 
Trost (2010) menar att informanten kan känna sig underlägsen om det finns två som 
intervjuar. Därför valde författarna ut en vid varje intervjutillfälle som skulle leda samtalet. 
Den andra författaren ansvarade för diktafonen och kunde även ställa kompletterande 
frågor när det ansågs nödvändigt. Anledningen till att båda författarna medverkade vid 
samtliga intervjuer var för att säkerhetsställa att ingen information bortföll.  
 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författarna och om studiens upplägg. I 
enlighet med Helgesson (2006) informerades samtliga informanter angående 
konfidentialitet och att deltagandet i studien var frivillig med rätten att avbryta när som 
helst. Tidsåtgången för intervjuerna tog mellan 15 och 34 minuter och genomfördes avskilt 
i anslutning till vårdavdelningen för att optimera en lugn miljö. Författarna försäkrade sig 
om att det fanns tid avsatt för intervjun, för att informanten inte skulle påverkas av 
tidspress. Detta säkerhetsställdes med hjälp av en testintervju mellan författarna för att 
kontrollera intervjufrågorna och beräknad tidsåtgång. Testintervjun gav även författarna 
möjlighet att känna sig säkra i rollen som intervjuare. Den beräknade tidsåtgången gav en 
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riktlinje över hur lång tid det behövdes för att utföra intervjun och därmed säkerhetsställa 
att den tid som blev avsatt för intervjun var tillräcklig.  
 

Databearbetning  

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades inom ett dygn efter intervjun ägt 
rum för att minimera risken för bortfall och misstolkning. Utskrifter från bandinspelningar 
kan vara förbundet med tolkningsmässiga och tekniska problem. Särskilt förhållandet 
mellan ordagrann muntlig stil och skriftlig stil. I det muntliga samtalet ska det finnas klara 
urval bland de många dimensionerna såsom pauser, skratt och upprepningar beskriver 
Kvale och Brinkmann, 2009). Därför har författarna använt sig av samma struktur och 
samma dimensioner för att öka validiteten och reliabiliteten i de utskrivna intervjuerna i 
enlighet med Kvale och Brinkmann´s (2009) metod. Vilket innebär att författarna har 
skrivit ut allt som förekom under intervjuns gång. Till exempel skratt, paus och mumlande.  
När samtliga intervjuer var utförda analyserade författarna data och sammanställde 
resultatet. Författarna började med att skriva ut de transkriberade intervjuerna. Enligt 
Henricson och Billhult (2012) anses detta vara den bästa metoden för analys av en 
kvalitativ studie.  
  
Dataanalys  

Författarna transkriberade hälften var av intervjuerna. Därefter lästes alla 
transkriberingarna var för sig. Texten selekterades ut i olika färger som besvarade syftet. 
Varje färg motsvarade meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. 
Författarna jämförde de olika markeringarna och diskuterade sedan tillsammans för att få 
fram ett enigt beslut. Dessa meningsenheter baserades på texter från de transkriberade 
intervjuerna och kondenserades till mindre meningsenheter (Tabell 1). De kondenserade 
meningsenheterna formades sedan om till koder. Koderna diskuterades för att 
säkerhetsställa att de överensstämde med meningsenheternas innehåll i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Därefter skapades nio underkategorier och fyra 
kategorier som kunde relatera till koderna (Tabell 2). Underkategorierna och kategorierna 
fick författarna fram genom noggrant gå igenom det transkriberade intervjumaterialet. 
Författarna arbetade induktivt under analysen. Vilket innebar att författarna analyserade 
intervjutexterna förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Tabell 1. Exempel på dataanalys.  
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att mitt 
sätt egentligen 
inte gör någon 
skillnad men 
mitt tänk kring 
hiv patienterna 
är att jag 
försöker 
normalisera.   

Hiv patienter. 
Tankar. 
Ingen skillnad. 

Egna tankar Normalisera Sjuksköterskans 
förhållningssätt 
 
 
 
 

Att man inte 
behöver vara 
den som 
informerar och 
pratar hela tiden 
utan att man 
faktiskt vågar 
vara tyst. 

Inte informera 
och prata hela 
tiden. 
 

Tystnad Våga vara tyst Sjuksköterskans 
egenskaper 

  
Trovärdighet 
 
Trovärdighet, giltighet, överförbarhet och delaktighet är begrepp som ingår i den 
kvalitativa forskningen. Studiens giltighet förstärks av att det endast är legitimerade 
sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom omvårdnad av patienter med hiv/aids 
som deltagit i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens trovärdighet 
styrks också eftersom författarna använt en intervjuguide vid samtliga intervjuer. Vilket 
medför att alla informanter har fått samma frågor och utgångspunkt. Dessa frågor testades 
innan i en pilotintervju för att förstärka giltigheten i studien. Samtliga intervjuer utfördes 
med hjälp av diktafon vilket även kan öka trovärdigheten menar Polit och Beck (2012). 
Granskningen av studien har skett via koder, kategorier och underkategorier för att 
överensstämma med intervjuns innehåll men även att tolkningen verkar trovärdig. Denna 
typ av granskning ökar trovärdigheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012).   
 
Informanterna bestod av tio personer från två olika storstadsjukhus i Stockholm. Detta 
valdes för att öka validitet, studera variationer inom hiv/aids omvårdnad samt att kunna få 
ett bredare spektrum i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  
  
Forskningsetiska överväganden  

Enligt Helgesson (2006) bör forskningsetik behandla etiska aspekter av forskningen, vilket 
innefattar både forskningsverksamheten och dess konsekvenser. Vidare analyseras och 
argumenteras för hur forskaren bör bete sig i sitt forskningsutövande, vilka värderingar och 
normer styr forskningen och i viss mån hur andra bör bete sig gentemot denna verksamhet. 
En bra forskning enligt Helgesson (2006) skulle kunna förstås på tre sätt, att den är 
samhällsnyttig, vetenskapligt bra och etiskt forskat.   
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Informerat samtycke  
 

Det är nödvändigt att informanterna i denna studie informeras om sina rättigheter både ur 
etisk och ur juridisk aspekt. Vissa intervjufrågor kan uppfattas som känsliga av 
respondenterna vilket kan påverka både viljan att delta samt att svara i enlighet med vad 
respondenterna verkligen tycker. Eftersom informerat samtyckeskravet inte framkom i 
missivet delgavs detta muntlig vid den andra telefonkontakten med verksamhetschefen. 
Informationen som gavs var att studien var frivillig, deltagarna hade rätten att avbryta när 
som helst utan att behöva ange skäl för detta eller utan närmare förklaring, deltagarna ska 
ha fått tillräcklig information för att kunna fatta beslut om deltagande samt ha förstått 
informationen. Syftet med informerat samtycke är att värna om autonomi samt integritet. 
Denna information upprepades även innan samtliga intervjuer (Helgesson, 2006). 
Informanterna tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon, 
vilka samtliga accepterade. 
 
Konfidentialitet  
 
Studien har även tagit hänsyn till konfidentialitets kravet. Detta innebär att personuppgifter 
eller känsliga uppgifter förvaras säkert och att dessa inte går att spåra (Kjellström, 2012). 
De transkriberade intervjuerna har förvarats i en lösenordskyddad dator, där inga obehöriga 
haft tillträde. Ljudinspelningarna raderades när författarnas analys av resultatet var färdigt.  
 
 
Oredlighet 
 
Kjellström (2012) menar att grundvärden i ett vetenskapligt arbete är begrepp som ärlighet 
och hederlighet. Innebörden för dessa begrepp är att en person avsiktligt manipulerar och 
förvränger sitt arbete. Detta genom att plagiera text samt ändra metoder och resultat. 
Författarna i denna studie har haft dessa begrepp genomgående i arbetet för att eftersträva 
ett sanningsenligt resultat.  
 
RESULTAT 

Underkategorier och kategorier skapades i en strukturerad tabell (Tabell 2) för att motsvara 
syftet. Citat presenterades i kursiv stil med indrag för att ge mer personligt uttryck utifrån 
resultatet. Informanterna hade två till 34 års erfarenhet av att arbeta inom hiv/aids 
omvårdnad. 
 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier ur analys 
 
Underkategori Kategori 
Utbildningens betydelse  Kompetensens betydelse 
Stöd och reflektion 
Att normalisera  Sjuksköterskans förhållningssätt 
Att inte göra skillnad 
Att inte ta över Sjuksköterskans egenskaper 
Att våga vara tyst  
Att vinna förtroende 
Situationer och reaktioner Bemöta på individnivå 
Delaktighetens betydelse 
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Kompetensens betydelse 

Informanterna hade erfarenhet av hiv omvårdnad under 80-talet. De påtalade att det fanns 
brister i kunskaper om hiv då, eftersom ingen visste vad det var eller hur det smittade. 
Kunskaperna har ökat markant i dagens samhälle jämförelsevis med hur det var när hiv 
bröt ut. En informant menade att okunskap hos sjuksköterskor i allmänhet kunde bottna i 
rädsla, enligt informanten och uttryckte detta såhär: 
 

Man kanske var lite mer rädd för vissa arbetsmoment och sådana tekniska 
saker. 

  
Detta kan påverka bemötandet som i sin tur kan leda till ett avståndstagande. 
 
Utbildningens betydelse 
 
Tack vare deras långa erfarenhet inom hälso- och sjukvård ansåg informanterna att de hade 
tillräcklig kompetens inom hiv/aids. Samtidigt poängterades också att en sjuksköterska 
aldrig blir fullärd inom ett visst område. Samtliga informanter ansåg att utbildning inom 
motiverande samtal var gynnsamt för bemötandet inom denna patientgrupp. En av 
informanterna uttryckte en oro inför mötet med patienter som har hiv och uttryckte detta 
såhär:  
 

Och med utbildning kanske oron kan lindras. Kurserna kan hjälpa mig att 
förstå hur jag ska hantera dessa patienter så att det hanteras rätt och jag 
känner mig mer trygg.  

 
Stöd och reflektion 
 
Informanterna upplevde att de saknade handledning på arbetsplatsen och fick inget 
specifikt stöd från arbetsgivaren. Stödet fick de främst via sina kollegor, där de kunde 
ventilera och reflektera tillsammans. De ansåg att de hade en öppen relation mellan 
varandra. Tidigare har informanterna haft handledning men det har nu tagits bort på grund 
av olika anledningar. 
 

Alla mina kollegor är väldigt erfarna och det finns väldigt mycket utrymme 
till att bolla och prata med varandra. 

 
En av informanterna menade att denne inte saknade handledning utan var nöjd med 
situationen som det var.  
 

Handledning hjälper inte så mycket, om du menar handledning i en 
arbetsgrupp. Det kanske inte påverkar bemötandet utan det är något man 
har inom sig själv hur man bemöter andra människor. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Samtliga informanter ansåg att upplevda erfarenheter utgav en stabil plattform att utgå 
ifrån vid mötet med patienterna. Många och olika erfarenheter var ett bra verktyg då 
sjuksköterskor använder sig själv som ett instrument när de bemöter patienter.  
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Att normalisera 
 
Informanternas samlade åsikt hur man bör bemöta en patient med diagnosen hiv var att 
försöka normalisera så mycket som möjligt. Detta på grund av att patienter upplever 
självstigmatisering, skam och skuld, enligt informanterna. Normalisering gör att dessa 
negativa känslor kan minska hos patienterna. Normalisering utgör även en god grund för 
att patienten ska kunna hantera sin diagnos. Hiv är precis som vilken annan sjukdom och 
kan drabba vem som helst. En av informanterna poängterar att det finns många andra 
kroniska sjukdomar som medicinskt kan vara mer besvärlig än diagnosen hiv.  
 

Jag tror inte att det är bra när man undergräver nästan stigma i 
bemötande, självklart ska man känna empati men det ska vara på ett vettigt 
sätt.   

 
Bemötande är av stor betydelse för hur patienter med hiv upplever sin sjukdom. Det 
framkom även att en positiv inställning var en del i att försöka normalisera. Informanterna 
uppgav också att värme, leende och personlig uppmärksamhet hade stor del, både i 
bemötandet samt normaliseringen. De gemensamma erfarenheterna var att denna typ av 
bemötande underlättade för patienterna att bearbeta den första fasen av diagnosen. 
 
Att inte göra skillnad 
 
Ett jämlikt bemötande är enligt informanterna att inte göra skillnad på patienter oavsett 
diagnos. Samtliga informanter påtalade att de bemöter sina patienter precis som vilken 
annan patient som helst. Vidare poängterade de att patienter bör bemötas med respekt och 
omtanke då diagnosen upplevs som en kris för de flesta patienter, särskilt när de är 
nydiagnostiserade.  
 

Egentligen behöver man inte bemöta dem på något speciellt sätt utan som 
vem som helst och om man hamnar på sjukhus så det blir ju en krisreaktion 
oavsett vilken diagnos man får.  

 
Informanterna konstaterade att de inte ägnar så mycket tankar om bemötandet, utan det är 
något som kommer med arbetslivserfarenhet. Vidare påtalades även att tankar om 
bemötande för en jämlik vård är en god förutsättning att vidareutvecklas. Förmågan att lära 
sig av sina patienter utgör också en viktig del för nya infallsvinklar och synpunkter. 
 

Jag tänker väl inte så mycket egentligen utan bemöter de precis som vanligt 
i den situation de är i då eftersom att dem flesta är friska. 
 

En av informanterna berättade att de har samma rutiner och åtgärder för alla som har 
blodsmitta och att de utgick från att alla hade blodsmitta tills motsatsen bevisades. Med 
detta menades att alla rutiner räknades som normala och att inget ändrades bara för att 
någon hade en hiv diagnos.  
 

Vi är ganska bra på att hantera hiv patienter då det är så pass vanligt. Mer 
regel än undantag och därför gör vi ingen skillnad på patienter.  
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De menade också att sjuksköterskor kunde vara med och bidra till självstigmatisering. 
Genom att vara mer restriktiva, mer positiva eller bemöta med mer kroppslig beröring för 
att visa patienten att det fortfarande är acceptabelt. Informanterna berättade samtidigt om 
vikten att inte göra skillnad var viktigt för att följa med samhällets utveckling. 
 

I förhållande till mina andra kollegor så tror jag eftersom att jag har sett 
andra delar av hiv världen att det är så gullig nuttigt att man ska tycka 
synd om patienterna.  

  
 
Sjuksköterskans egenskaper 

De egenskaper sjuksköterskan har kan påverka bemötande och resterande omvårdnad. 
Tålamod, inge hopp vid svåra situationer och våga vara tyst var de egenskaper som ansågs 
vara viktiga enligt informanterna.  
 
Att inte ta över 
 
En nydiagnostiserad patient ska delges information om diagnosen, vad det innebär, vad 
som krävs av patienten, medicinering, blodprovstagning och sexuellt umgänge. Situationer 
där detta var särskilt viktigt vid bemötandet av nydiagnostiserade och agiterade patienter. I 
dessa situationer var det viktigt att ha tålamod och låta patienterna få utlopp för sina 
känslor. 
 

Man får ta att de är otrevligt i början, man behöver inte dra ner brallorna 
mentalt utan låta dem vara i den bubblan till en början 
 

 
Att våga vara tyst 
 
Informanterna berättade om en viktig egenskap som sjuksköterskan bör ha. Egenskapen 
handlade om att våga vara tyst. Situationer då detta var särskilt viktigt var när patienter 
befunnit sig i chocktillstånd efter ett besked om att denne har hiv. I den första fasen av 
diagnosen kan detta upplevas komplicerat. Detta på grund av att informationen sällan följer 
med patienten hem eftersom det kan finnas många andra tankar och funderingar. Samtliga 
informanter menade att istället för att ge all information på en gång är det viktigt att bara 
våga vara tyst.  
 

Våga vara tyst, det tycker jag är viktigt. Att man inte behöver vara den som 
informerar och pratar hela tiden utan att man faktiskt vågar vara tyst och 
låta patienten våga agera från vart den är.  

 
Att vinna förtroende 
 
Enligt informanterna är det en konst att övervinna patienters förtroende. En viktig faktor är 
att inge hopp. Många av patienterna som går på denna typ av mottagning har familjer. 
Finns det ett förtroende mellan patient och sjuksköterska kan även dennes 
familjeförhållande påverkas på ett positivt sätt. 
 
  



      17 

Bemöta på individnivå 

Att bemöta individuellt var ett vedertaget begrepp för samtliga informanter. Informanterna 
ansåg att alla människor är olika och ska därför bemötas individuellt för bästa möjliga 
vård. En helhetssyn var också viktigt samt visa respekt för patienternas önskemål och 
synpunkter.  
 
Situationer och reaktioner 
 
Många patienter kunde upplevas anonyma. Dels på grund av självstigmatisering, men även 
rädslan för att bli upptäckt i sin sjukdom. Rädslan att till exempel möta en landsman i 
väntrummet. Detta ansågs som ett vanligt problem eftersom många patienter upplevde att 
det då är uppenbart att de har diagnosen hiv. Vidare framkom att informanterna hade olika 
knep att ta till. Förmågan att skapa en relation, inge hopp och förtroende är en konst för sig 
menar en av informanterna. Som sjuksköterska måste man vara försiktig för att inte trampa 
någon patient på tårna eller överskrida sekretessen.  
 

Jag ropar inte ut ett namn i väntrummet utan säger med respekt och frågar 
om någon här ska träffa mig som sjuksköterska istället.  
 
Jag brukar försöka gå fram och inte låta dem sitta i väntrummet så länge 
för att man redan har så mycket tankar, ångest, oro.  
 

Den största frågan som informanterna ansåg att de fick i sin roll som sjuksköterska av en 
nydiagnostiserad patient var, kommer jag att dö nu? Eller när kommer jag att dö? 
Informanterna beskrev vikten av att vara lugn och tydlig i dialogen med budskapet du 
kommer inte dö. 
 

Jag informerar hur läget är just nu och hur det var när jag jobbade på 90-
talet innan medicinerna kom och informerar dem att det finns mediciner 
och att vi tar prover. Vi tittar på hur värdena ser ut och utefter det sätter 
man in mediciner, så att vi har läget under kontroll. 

 
Vidare poängterar en informant att patienterna kan ha många olika reaktioner efter ett 
positivt hiv besked. Det vanligaste är att patienterna är ledsna och gråter. Denna reaktion är 
enligt informanterna lättast att bemöta på grund av att patienten får utlopp för sina känslor 
och sjuksköterskan kan med enkel kroppsberöring trösta, till exempel med en värmande 
hand på ryggen.  
 
Delaktighetens betydelse 
 
Samtliga informanter var eniga om att delaktighet var nödvändigt för att kunna påverka 
välbefinnandet för de personer som lever med hiv. Utifrån informanternas erfarenheter 
framkom att delaktighet kunde vara avgörande om informationen skulle vara till nytta. En 
informant använde empowerment som strategi med sina patienter. Deltagandet hade stor 
betydelse för omvårdnaden menade informanten. Vidare påtalades att sjuksköterskan inte 
kan lösa hela patientens problem utan det krävs ett samarbete med patienten. Delaktighet 
var ett betydelsefullt redskap för att leverera relevant och aktuell kunskap. Patienten fick 
på detta vis även mer insikt om sin sjukdom.  
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Jag försöker hitta det positiva och vända något tråkigt till något positivt. 
Till exempel när patienten säger att jag mår så dåligt av att ta mina 
tabletter så säger jag istället men tänk att det är dem som håller dig frisk 
och att du mår bra.  

 
Informanterna upplevde även att vissa patienter hade svårt att berätta om sin diagnos för 
andra människor. En informant beskrev att orsaken troligen är känslan av skuld och skam 
och många ifrågasatte att varför just denne blev smittad. Många patienter upplevde rädsla 
om att inte få ta del av ett socialt umgänge på grund diagnosen. Det påtalades även att 
vikten med att få patienten delaktig i vården, är för att de ska känna sig trygga och kunna 
berätta för familj och vänner om sin diagnos. 
  
DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Ur resultatet framgick att sjuksköterskans erfarenheter har betydelse vid bemötandet av 
patienter med diagnosen hiv. Informanternas samlade åsikt vid bemötandet med patienter 
med diagnosen hiv var att försöka normalisera. Anledningen till att normalisera var för att 
patienterna upplevde en självstigmatisering, i form av skam och skuld. Informanterna 
menade också att patienterna uppvisade rädslor för att avslöja sin diagnos vilket kan 
styrkas av Herrmann et al. (2013). I denna studie uppvisade deltagarna också rädslor för att 
avslöja sin diagnos. Andra vanliga känslor som även framkom i studien var sorg, skuld och 
underlägsenhet.  
 
Vidare i resultatet framkom som en viktig del i bemötandet, att inte göra skillnad på 
patienter. Författarnas tolkning var att informanterna ansåg att ett jämlikt bemötande var en 
del i att följa samhällets utveckling. Påvisa att det inte är någon skillnad på hiv jämfört 
med någon annan kronisk sjukdom. I Purssell et al. (2013) studie kan detta styrkas. Studien 
framhäver viktiga aspekter som är nödvändigt för bemötandet. Aspekterna handlade om att 
inte vara dömande, ha kunskap och om att vara tillmötesgående. 
 
Informanterna ansåg även att patienter ska bemötas med respekt och omtanke. Särskilt 
viktigt var det när patienterna var nydiagnostiserade eftersom de oftast befann sig i en 
krissituation. En positiv inställning hade också betydelse enligt informanterna. Enligt 
Fossum (2013) har vårdpersonalens inställning, kroppsspråk, tonfall och förmåga att vara 
öppensinnad avgörande funktion för bemötandets karaktär och patientens upplevelse.  
 
Peate (2014) menar att öka en hiv patients välbefinnande är ett av de stora målen för 
omvårdnad. Enligt informanterna i denna studie var det viktigt att bemöta på individnivå. 
På så sätt ökade patientens välbefinnande, eftersom varje individ är unik och har olika 
förutsättningar i livet.  Vidare påtalades att välbefinnandet skapar en god grund för 
patienterna som resulterar i att stöd och behandling förbättras. Patienten blir då också mer 
delaktig i sin vård. Tunnicliff et al. (2013) menar att sjuksköterskan bör kunna ge ett 
psykologiskt stöd och praktiskt stöd. Dessa typer av stöd visar på ett gott bemötande då 
huvudsaken är att bemöta individuellt samt göra patienten delaktig. Informanterna påtalade 
i denna studie att deras inställning till bemötandet inte var något specifikt utan det var 
något som föll sig naturligt genom arbetslivserfarenhet.  



      19 

 
Författarna utläste utifrån resultatet att ge ett psykologiskt stöd var i huvudsak lätt att 
bemöta, medan det praktiska stödet var svårare. Det praktiska stödet kunde till exempel 
handla om att stötta patienten i dennes familjeförhållande genom att informera vilka 
kontaktnät som fanns tillgängliga. Det psykologiska stödet upplevdes enklare på grund av 
att informanterna kunde trösta och visa empati. Enligt Hsu et al. (2012) visar vårdpersonal 
empati genom att bekräfta och uttrycka sin förståelse kring patientens känslor och oro. 
 
Informanterna påtalade vissa patienters önskan om att vara anonym. Det framkom även att 
patienterna inte ville att sin diagnos skulle avslöjas via en specifik mottagning som endast 
tar emot denna patientgrupp. Författarna kunde se tydliga samband mellan informanterna 
och Peate´s (2013) studie. Peate (2013) beskriver att det kan finnas samband mellan viljan 
att vara anonym i sin hiv diagnos och olika miljöer inom vårdsektorn. Anonymiteten menar 
författarna beror på självstigmatisering men även känslan av stigma från vårdpersonal. 
Vidare beskrivs att självstigmatiserade patienter med hiv är mer benägna att avstå vård. De 
negativa känslorna tar över och känslor som skuld, skam, rädsla, ilska och självförakt är 
vanligt förekommande. Patienten kunde upplevas som socialt undvikande och även 
sjuksköterskor upplevde att patienten var obekväma med sin diagnos.  
 
Således är denna patientgrupp sårbar och kan befinna sig i en beroendeställning eftersom 
patienterna är i behov av behandling och omvårdnad. Holm (2001) menar att bemötandet 
har en stor betydelse när patienter befinner sig i en beroendeställning. 
 
Författarnas tolkning var att informanterna efterföljde kompetensbeskrivningen eftersom 
fokus på patienternas välbefinnande prioriterades högt. Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska är enligt SoS (2005) att tillhandahålla patientens basala och 
specifika omvårdnadsbehov. Behoven kan vara fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 
andliga. Sjuksköterskan ska med kunskap, noggrannhet och omdöme informera och 
tillgodose patientens välbefinnande och trygghet. Detta ska ske vid samtliga 
undersökningar och behandlingar, även vid uppföljning av vårdtillfället. Informanterna 
ansåg även att de hade tillräcklig kompentens inom hiv/aids omvårdnad på grund av deras 
långa erfarenhet inom hälso- och sjukvård. De poängterade samtidigt att en sjuksköterska 
aldrig blir fullärd inom ett specifikt område och uppvisade på så sätt ödmjukhet för sin 
profession. 
 
Det kan finnas skillnader i kompetensen för sjuksköterskor. Enligt Famoroti, Fernandes 
och Chima (2013) finns det samband mellan utbildningsnivå och kunskap inom hiv/aids. I 
deras studie framkom att det fortfarande finns vissa kunskapsluckor bland vårdpersonal. 
Vårdpersonal som hade högre utbildning hade mer kunskap om hiv. Kunskapsluckorna 
ledde till att vårdpersonalen uppvisade rädslor att bli smittade i omvårdnaden med 
patienterna. Det kunde bland annat handla om att personalen testade patienten för hiv innan 
en operation för att undvika smitta. Vidare kunde sekretessen brytas på så sätt att 
information om patientens diagnos spreds till annan vårdpersonal. Informanterna i denna 
studie ansåg att de hade tillräcklig kompetens inom hiv omvårdnad och dess konsekvenser. 
Bortsett från informanterna har författarna i studien läst flera vetenskapliga studier där det 
fortfarande framkommer brister i kunskaperna. Peate (2013) menar att det är viktigt att 
sjuksköterskor har kunskap om hiv och dess konsekvenser. Sjuksköterskorna bör förstå 
effekterna av stigmatiserande beteenden och även ta del av patienternas självuppfattning.  
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En annan viktig aspekt som informanterna påtalade var vikten av att ge ett bra budskap om 
sjukdomen. Detta innebar att diagnosen inte betyder död, utan att det finns goda 
behandlingsmöjligheter och patienten kan leva ett fullt normalt liv. För att kunna ge ett bra 
budskap krävs det en god kommunikation mellan patienten och vårdgivare. Patak et al. 
(2009) menar att kommunikation är viktigt och för att den ska vara effektiv bör 
informationen vara fullständig, korrekt, aktuell och förstås av patienten.  
 
Författarna anser att resultatet har besvarat studiens syfte eftersom sjuksköterskans 
erfarenheter tydligt har framkommit i bemötandet med patienter lever med hiv.  
 

Metoddiskussion  

Några av informanterna hade en 34 års arbetslivserfarenhet av att avbeta inom hiv/aids 
omvårdnad. På grund av detta fanns en variation i åldrarna mellan informanterna. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anser att en variation åldrarna hos informanterna 
anses vara till en fördel då möjligheterna att belysa olika erfarenheter ökar. Författarna i 
studien ansåg i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) trovärdighet och 
giltighet stärktes på grund av att åldersvariationerna. Resterande informanter utöver de som 
hade 34 års erfarenhet hade varierande arbetslivserfarenhet inom hiv/aids omvårdnad. 
Författarna ansåg det som positivt då nya och olika infallsvinklar kunde belysas utifrån 
erfarenheterna. Den informant med minst arbetslivserfarenhet hade arbetat i två år som 
sjuksköterska vilket var ett inklusionskriterium. Benner (1993) menar att efter två års 
arbetslivserfarenhet räknas en sjuksköterska som kompetent. Författarna i studien ansåg att 
en kompetent sjuksköterska var nödvändigt för att kunna belysa erfarenheter som kan 
påverka bemötandet.  
 
För att komma i kontakt med lämpliga kliniker utifrån urvalet efterfrågades två kliniker där 
patienter vald diagnos ofta vårdas. Båda kliniker tackade ja till medverkan vilket var 
gynnsamt för författarna. Oron över att hitta andra lämpliga kliniker minskade i och med 
klinikernas medverkan. Verksamhetscheferna var de som rekryterade informanterna till 
studien. Författarna anser att det frivilliga deltagandet från informanterna stärker 
trovärdigheten ytterligare. Eftersom alla informanter medverkade förekom inget bortfall 
vilket stärker trovärdigheten. På grund av att det inte förekom bortfall blev resultatet mer 
användbart i enlighet med vad Lundman och Hällgren Graneheim (2012) säger.  
 
Författarna i studien önskade ta del av sjuksköterskors erfarenheter och i enligt med Kvale 
och Brinkmann (2009) skapar intervjuer en djupare beskrivning av informanternas 
erfarenheter. Därför ansåg författarna i studien att intervjuer var det som bäst kunde 
leverera ett resultat som motsvarade studiens syfte.  
 
Kompletteringen av intervjuguiden innebar att författarna kunde belysa informanternas 
erfarenheter på ett mer beskrivande sätt, vilket var nödvändigt för att få ett mer 
uttömmande resultat. Vidare anser författarna även om inte pilotintervjun hade inkluderats, 
så hade inte resultatet påverkats. 
 
Trost (2010) menar att det är fördelaktigt att ha sällskap av en kollega vid intervjuer. 
Framförallt är det lämpligt när intervjuaren är otränad eller när det är par som intervjuar, 
vilka författarna var. Samtidigt menar Trost (2010) att om det finns två som intervjuar kan 
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informanten känna sig underlägsen. Därför valdes en författare ut i enlighet med Trost 
(2010) som skulle leda intervjun. Om det finns två som intervjuar kan informanten känna 
sig underlägsen. Den andra höll sig mer passiv men kunde ställa kompletterande frågor 
ifall det ansågs nödvändigt. Den som var mer passiv ansvarade också över diktafonen. 
Författarna medger att det kan ha funnits en möjlig risk att informanten känt sig 
underlägsen vid de intervjutillfällen där båda intervjuarna ställt frågor, trots att författarna 
inte upplevt detta. Användandet av diktafon anser författarna inte ha påverkat resultatet då 
informanterna upplevdes bekväma under intervjun och de kunde berätta fritt om sina 
erfarenheter. Varje intervju präglades av en lugn atmosfär och varje intervjutillfälle 
resulterade dessutom i att författarna kände sig mer säkra i rollen som intervjuare.  
 
Tio informanter intervjuades totalt och därför kan resultatet inte räknas som generaliserbart 
för alla sjuksköterskor. Det som stärker resultatet är att studien innehöll övervägande jämnt 
antal intervjuer från två storstadssjukhus. Varje informant hade olika erfarenheter som 
avgjorde personens sätt att uttrycka sig. I resultatet framkom att det inte är någon markant 
skillnad i sjuksköterskornas bemötande mellan de två storstadssjukhusen. Flertalet av 
informanterna uppgav samma svar i frågorna, därför upplevdes en mättnad. Denna mättnad 
ökar trovärdigheten anser författarna. Thorén- Jönsson (2012) definierar mättnad som när 
en datainsamling inte tillför någon ny information. 
  
Varje intervju transkriberades inom ett dygn. Författarna transkriberade hälften var av 
samtliga intervjuer. Några intervjuer tog längre tid vilket även resulterade i att 
transkriberingen också blev längre. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjuerna 
transkriberas i samma struktur och dimension. Genom att använda samma struktur i 
texterna ökar begreppen validitet och reliabilitet. Det underlättar även i tolkningsarbetet.   
 
Likheter och skillnader selekterades ut i textbearbetningen för att identifiera variationer 
enligt Lundman och Hällgren Graneheims´s (2012) metod. Författarna upplevde stundtals 
vissa svårigheter med att skilja på innehållet i dataanalysen. Rubrikerna kondenserad 
meningsenhet och kod ansågs enligt författarna som likvärdiga då dem lätt kunde 
förväxlas. Diskussion mellan författarna utvecklades angående dataanalysen för att uppnå 
konsensus. De underkategorier och kategorier som sedan formades ansågs lämpliga och 
besvarade syftet. Tidsbegränsningen var något som upplevdes stundtals påfrestande i 
resultatsammanställningen. Trots känslan av tidspress anser författarna resultatet är av god 
kvalité på grund av noggrant utvalda meningsenheter. 
 
Författarna i denna studie diskuterade om en litteraturstudie hade gett liknande resultat 
gentemot de resultat som nu föreligger. Författarna anser att en litteraturstudie inte kunnat 
beskriva sjuksköterskor erfarenheter på samma sätt som en kvalitativ intervjustudie har 
gjort. Detta på grund av att svårigheter med att hitta relevanta artiklar till vårt syfte. 
Databassökningarna för en litteraturstudie hade förmodligen utgått från ett 
patientperspektiv vilket inte skulle besvara studiens syfte.    
 
Hela studien har arbetats igenom med största möjliga engagemang. I de fall författarna 
varit oeniga under studiens förlopp, har författarna diskuterat och argumenterat över sitt 
synsätt och därigenom kommit fram till konsensus. Det som diskuterats har berört 
tolkningar och uppfattningar.  
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Slutsats   

I studien framkom det att ingen skillnad utgörs i bemötandet mot denna patientgrupp i 
jämförelse med patienter som har en annan sjukdom. Patienterna bemöts individuellt och 
anpassas utifrån vilka reaktioner som uppkommer vid respektive möte med patienten. 
Utöver detta ges omvårdnad på lika villkor med respekt för patientens autonomi, vilket 
även var en förväntan av författarna. Omvårdnadsarbetet bestod till stor del i att försöka 
normalisera samt skapa välbefinnande i patienternas situation. Vidare framkom att 
egenskaper var betydelsefulla i mötet med patienten och på så sätt främjades relationen 
mellan patient och sjuksköterska. Diagnosen hiv anses vara likställd med andra kroniska 
sjukdomar enligt informanterna i bemötandet.  
 
Det påtalades att sjuksköterskor inte kan lösa hela patientens aktuella situation utan det 
krävs delaktighet av patienten. På så vis kan patienten införskaffa mer kunskap och få mer 
insikt om sin diagnos. Med kunskap kan trygghet infinna sig vilket är nödvändigt för 
patientens delaktighet. 
 
Informanternas kompetens ansågs tillräcklig för att arbeta inom hiv/aids omvårdnad. 
Samtidigt poängterades med ödmjukhet att en sjuksköterska aldrig blir fullärd. De flesta av 
informanterna saknade handledning men fick stöd av kollegor och möjlighet till att 
reflektera tillsammans.  
  
Fortsatta studier   
 
För att få ett mer generaliserbart resultat föreslår författarna att en liknande studie utförs 
men med en större urvalsgrupp. Vidare har författarna diskuterat intresset av att göra en 
studie med patienter i urvalsgruppen för att belysa deras erfarenheter av bemötandet inom 
hälso- och sjukvård. Därför vore det lämpligt att vidare studier utförs inom hiv för att 
belysa att ingen skillnad bör göras i omvårdnaden och att livet kan fortsätta precis som 
vanligt trots sin diagnos.   
 
Studierna kan bidra till ökad kunskap och hur man bör bemöta denna patientgrupp. Vilket 
kan främja omvårdnadsarbetet i framtiden.  
  

Klinisk relevans   
 
På grund av rådande okunskap om hiv och aids, anser författarna att förbättringar bör göras 
för att påverka samhällets attityder och stigmatisering gentemot denna patientgrupp. Inom 
hälso- och sjukvård är detta särskilt viktigt då egna erfarenheter och handlingar kan 
påverka bemötandet och omvårdnaden. Genom att sprida kunskap om hiv och möjliga 
konsekvenser som till exempel fördomar kan omvårdnadsprocessen förbättras. 
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BILAGA A 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har Du arbetat som sjuksköterska? 
2. Hur länge har Du arbetat här? 
3. Har Du någon specialistutbildning för att arbeta inom hiv/aids? 
4. Kan Du berätta om Din erfarenhet av att bemöta patienter med hiv/aids? 
– Ge exempel på hur Du bemöter dessa patienter. 
– Vid ett första besök för en hiv patient, vad är viktigt att tänka på ur bemötande 
synpunkt?  
5. Kan Du beskriva hur Du bemöter den vanligaste reaktionen när en patient får 

beskedet hiv positiv? 
6. För att kunna utveckla Dina kunskaper inom bemötande för Hiv/aids-vård. 

Upplever Du att Du får den handledning, fortbildning och utbildning som du 
behöver? 

– Om ja: Är den tillräcklig och hur påverkar den Ditt bemötande? 
– Om nej: Upplever Du att Du skulle behöva det? Vet du vart Du kan vända dig för att 
få det? 
7. Har Ditt bemötande mot patienter ändrats under tiden som Du har arbetat med hiv-

vård? 
– Kan Du beskriva hur och varför det har ändrats? 
8. Vill Du lägga till någonting? 
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BILAGA B 

Stockholm 2013-XX-XX 

 

Till verksamhetschef 

XXX XX 

XXXX, Stockholm 

 

Vi heter Caroline Skoog och Tove Ojala och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 
Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 
högskolepoäng. Området som ska studeras berör hiv/aids (var god se nästa sida för 
sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av 
få genomföra arbetet på kliniken.  
 
Om Du godkänner att studien genomförs på kliniken, är vi tacksamma för Din underskrift 
av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam 
till att studien genomförs på kliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 
ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

Caroline Skoog   Tove Ojala 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

XXX    XXX 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

XXXX    XXXX 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

Britten Jansson 

Handledares namnförtydligande 

XXX 

Handledares telefonnummer 

 

 



III 
 

 
Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel: Sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen 
hiv/aids. 
 
Problemformulering: 
Sedan år 1983 har 10332 fall av hiv rapporterats i Sverige. Av dessa personer har 2466 
aids-diagnos och 2167 personer har rapporterats avlidna. Dessa siffror kan vara en 
underrapportering då det inte är obligatoriskt att rapportera dödsfall i kombination med 
aids-diagnos. Diagnosen hiv innebär en stor kris för den drabbade och de flesta är i behov 
av psykologiskt stöd. Hiv/aids patienter utsätts för flera problemområden. 
Problemområden kan bland annat innefatta stigmatisering, fördomar, negativa attityder vid 
bemötandet samt bristande kunskap hos vårdpersonal. Alla dessa faktorer motsäger Hälso- 
och sjukvårdslagen där strävan är att vården ska ges med respekt för alla människor.  
 
Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med 
diagnosen hiv/aids.  
 
Arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat:  
Metoden vi kommer att arbeta utifrån är en kvalitativ studie. Vi planerar att intervjua cirka 
X informanter. När samtliga intervjuer är utförda analyserar vi data och sammanställer vårt 
resultat.  
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av patienter med diagnosen hiv/aids- sjuksköterskans erfarenheter”   på   kliniken   under  
tidsperioden februari 2014. 
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