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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk infektionssjukdom som gör att kroppens 

immunförsvar bryts ned. Det är en allmänfarlig sjukdom som faller under Smittskyddslagen 

vilket innebär att patienten måste informera hälso- och sjukvårdspersonal och eventuellt sin 

sexualpartner om sin sjukdom. Inget botemedel mot HIV har ännu utforsakts men effektiva 

bromsmediciner gör att patienter med HIV kan leva ett gott liv. Det finns olika fördomar om 

HIV som bland annat har grundats i att sjukdomen är självförvållad.  

Diskriminering av patienter som lever med HIV är ett stort problem i världen, då samhällets 

negativa attityder kan komma att påverka hälso- och sjukvårdspersonalens värderingar och 

inställningar till mötet av denna patientgrupp. Beroende på hur HIV – positiva patienter 

upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal läggs en grund för hur vården kommer att 

utformas och därmed kan HIV – positiva patienters inställningar till vården påverkas. World 

Health Organization poängterar att alla patienter har rätt till en god vård och att 

diskriminering av patienter inom vården är förbjudet. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonal.  

Metod  

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats har genomförts för att skapa en helhetssyn i hur 

patienter med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. I studien användes 

totalt 17 artiklar för att besvara studiens syfte. Dessa artiklar granskades enligt 

Sophiahemmets granskningsmall för vetenskapliga artiklar.  

Resultat  

Resultatet visade att patienter med HIV både har negativa och positiva erfarenheter och 

inställningar till hälso- och sjukvården. Beroende på hälso- och sjukvårdspersonalens 

inställningar till mötet med HIV- positiva patienter upplevs antingen positiva eller negativa 

attityder. Resultatet pekade även på att rädsla var en återkommande faktor i samband med 

hälso- och sjukvård. 

Slutsats  

Då humant immunbristvirus (HIV) är en smittsam infektionssjukdom som grundar sig på 

fördomar som kan påverka patientens möte med hälso- och sjukvårdspersonal. Det är av den 

anledningen viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal reflekterar över sitt möte med denna 

patientgrupp så att patienter med HIV kan uppleva ett gott möte med hälso- och sjukvården 

vilket även kommer att resultera i en bättre personcentrerad vård.   

Nyckelord: Patienter med HIV, hälso- och sjukvårdspersonal, mötet, upplevelser 
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BAKGRUND 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett globalt omfattande problem. År 2013 rapporterades 2,1 

miljoner nya incidenter och därmed var 35 miljoner människor bärare av HIV. Under samma 

år avled närmare 1,5 miljoner människor i världen på grund av acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) som är ett senare stadium av HIV (World Health Organization [WHO], 

2014a). De mest drabbade områden ligger söder om Sahara. Från år 2005 till 2011 skedde en 

minskning av dödsfall med 32 procent och siffran för nya insjuknande har därmed sjunkit 

med 33 procent från år 2001 till år 2011. Trots denna positiva utveckling fanns det 

fortfarande 1,8 miljoner nya fall rapporterade under år 2011 (United Nations & AIDS, 2013). 

Historik 

Humant immunbristvirus (HIV) har sedan år 1981 varit en världsomfattande pandemi som 

fortsätter att expandera i världen (National institute of allergy and infectious diseases [NIH], 

2011). År 1981 identifierades även HIV som en orsak till att AIDS utvecklas och därmed var 

AIDS en orsak till att många avled (NIH, 2013). Humant immunbristvirus (HIV) anses 

ursprungligen ha överförts till människan från schimpanser i Västafrika redan på 1800-talet. 

Sedan dess har viruset spridit sig över Afrika och vidare till andra delar av världen (Centers 

for Disease Control and Prevention [CDC], 2014). 

Humant immunbristvirus 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som angriper immunsystemet och medför en 

kronisk infektionssjukdom (WHO, 2014b). Ett retrovirus lagras i arvsmassan i kroppen vilket 

leder till att infektionen inte läker spontant. Detta beror på att celler i immunsystemet är 

infekterade och skadade, vilket försämrar immuncellernas funktion. Förstörda immunceller 

bidrar i sin tur till ett nedsatt immunförsvar och mottagligheten för infektioner ökar. När hela 

immunsystemet har brutits ned utvecklas AIDS (WHO, 2014b). Vid detta stadium har 

patienter med AIDS en ökad benägenhet av att drabbas av virus- eller bakteriella infektioner 

som kan leda till livhotande tillstånd som kroppen inte kan bekämpa på grund av ett nedbrutet 

immunförsvar (Rozsheng, 2013). 

Smittspridning 

Humant immunbristvirus (HIV) kan spridas via intravenöst missbruk med kontaminerande 

nålar vid till exempel injicering av narkotika eller genom sexuellt umgänge där utbyte av 

olika kroppsvätskor sker (Herlitz, 2008). Viruset kan även överföras genom havandeskap, 

från modern till barnet under fostrets utveckling eller under förlossning och amning (WHO, 

2014b). Andra smittvägar är via olika öppningar till kroppens slemhinnor såsom via öppna 

sår. Smittan kan även överföras via blodtransfusioner med infekterat blod (Herlitz, 2008). 

Sjukdomsförlopp 

Humant immunbristvirus (HIV) angriper och skadar kroppens immunsystem genom att 

påverka kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Kroppens vita blodkroppar kämpar då 

med att bryta ner viruset (Rozheng, 2013). När viruset fortsätter att angripa kroppens 

vävnader, blir immunförsvaret svagare och patienten får en ökad mottaglighet för infektioner. 

Detta leder i sin tur till att kroppen blir svag och därmed kan inte kroppen bekämpa andra 

virus eller bakterier som kroppen kommer i kontakt med. Obehandlad HIV kan därmed leda 

till AIDS (Rozsheng, 2013). 

De specifika symtomen vid HIV är feber, halsont, huvudvärk, trötthet, hudutslag och 

förstorade lymfkörtlar. Inkubationstiden för HIV är vanligtvis två till tre veckor (NIH, 2009). 

http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/82d47c80ff394220c12579d4004e3e6a/$file/BTH2012Eklund.pdf
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I enstaka fall tar det flera år innan viruset upptäcks och patienten visar tecken på HIV. Dessa 

symtom försvinner oftast inom en vecka eller inom en månad och därför kan en HIV-

infektion lätt misstas för en annan virusinfektion. I början av sjukdomsförloppet finns stora 

mängder virus i könsvätskor och i blodet vilket ökar risken för smittspridning. Vanliga 

symtom som uppträder senare i sjukdomsförloppet är bland annat viktminskning, 

återkommande feberperioder, nattliga svettningar, ovanlig trötthet, långvarig svullnad i 

lymfkörtlar, diarré, och minnesförlust eller depression (NIH, 2009). 

Behandling 

Det finns inget botemedel eller vaccin mot HIV (WHO, 2014a). Däremot, finns det 

bromsmediciner och kombinationsbehandlingar där viruset i kroppen kan reduceras. En 

kombinationsbehandling består av tre eller flera antiretrovirala läkemedel. Syftet med 

medicinering är att mängden virus i kroppen skall sjunka till en nivå som inte längre är 

mätbar. Antiretrovirala läkemedel botar inte en HIV-infektion, utan är till för att styra 

kroppens virusreplikation, det vill säga öka kontrollen över hur viruset förökar sig i kroppen. 

Genom att patienten behandlas med antiretrovirala mediciner kan immunförsvaret förstärkas 

och därmed kan virusets tillväxt kontrolleras och kroppen kan återfå sin förmåga till att 

bekämpa infektioner. Med hjälp av optimal antiretroviral behandling kan patienten leva ett 

friskt och produktivt liv (WHO, 2014a). 

WHO:s riktlinjer för HIV-prevention  

Riktlinjer för prevention enligt WHO (2011c) fokuserar på förebyggande insatser och 

behandling av HIV. Vidare beskriver WHO (2011c) att förebygga sexuell överföring av HIV-

viruset kan vara problematiskt och därför behövs rådgivning och vägledning av de som redan 

är HIV - smittade. Riktlinjerna konstaterar även att om en person misstänks ha utsatts för 

viruset skall personen inom tre månaders tid ha tillgång till ett HIV-test för att tidigt upptäcka 

HIV och påbörja vård och behandling i god tid. För att minska smittspridning 

rekommenderas användning av kondom vid vaginalt, analt eller oralt samlag. Riktlinjerna 

betonar även vikten av att minska antalet intravenösa missbrukare genom att öka 

tillgängligheten för steril utrustning. Alla patienter har rätt till vård oavsett sjukdom. Då 

diskriminering är vanligt förekommande hos patienter med HIV strävar alla länder i världen 

efter att få strukturerade lagar för att diskriminering inom hälso- och sjukvården skall 

förbjudas (WHO, 2011c). 

Sammanställning av relevanta lagar 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HLS] (SFS, 1982:763), stadgas i § 2 att en god hälsa och 

vård skall ges på lika villkor till hela befolkningen. Lagen betonar att vård skall ges med 

respekt för den enskilde människans värdighet och lika värde. Företräde skall ges till den som 

har störst behov av hälso- och sjukvård (SFS, 1982:763, kap. 1, 2 §). Lagen fastställer att 

hänsyn skall tas till integritet, självbestämmande och respekt för patienten. Patientens behov 

av sjukvård skall stå i centrum och vården skall utformas till en god vård på lika villkor för 

alla (SFS, 1982:763, kap. 1, 2 a §). Hälso- och sjukvårdspersonalen skall således ansvara för 

alla människors lika rätt till vård och att patienten värde tillgodoses i vården (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Smittskyddslagen  

HIV är en smittsam infektionssjukdom som faller under Smittskyddslagen. Lagen uppger 

konkreta föreskrifter om smittskyddsåtgärder som är till för att skydda människor från en 
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samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom (Svensk författningssamling, [SFS] 2004:168, kap. 

1, 2 §). Personer som misstänks ha en HIV-infektion är enligt Smittskyddslagen skyldig att 

undersöka sig. Smittskyddslagen beskriver även att den enskilde patienten har skyldighet att 

uppge information om eventuella bärare av smittan (SFS 2004:168, kap. 3, 4 §). I 

Smittskyddslagen stadgas i § 2 förbud för personer med en infektionssjukdom att lämna blod, 

donera organ och överlämna använda sprutor och nålar till sina medmänniskor. Personen har 

även skyldighet att informera vårdgivare och sin sexualpartner om sin infektion. Iakttagelse 

för försiktighetsåtgärder skall vidtas för att minimera risken för smittspridning. Lagen 

framhäver vikten av att basala hygienrutiner efterföljs och att personen kontinuerligt har 

kontakt med läkare (SFS 2004:168, kap. 4, 2 §). 

Diskrimineringslagen 

Syftet med Diskrimineringslagen [DL] är att förhindra diskriminering och att främja lika 

mänskliga rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, funktionshinder eller ålder (SFS) 2008:567, kap. 1, 1 §). Vidare definieras i 

13 § förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården eller annan medicinsk 

verksamhet (SFS 2008:567, kap. 2, 13 §). Lagen beskriver även att direkt diskriminering 

innebär att en individ har behandlats sämre än en annan individ i liknande situation. Med 

indirekt diskriminering menas att en individ missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse som andra naturligt kan få på grund av ett visst kön, religion, 

funktionsnedsättning, en viss etnisk tillhörighet eller att individen har en viss sexuell 

läggning eller ålder (SFS, 2008:567, kap 1. 4 §). 

Tillämpning av hygien inom hälso- och sjukvård  

Vid direkt kontakt med blod eller blodblandade kroppsvätskor skall användning av relevant 

skyddsutrustning tillämpas (Madehall, Möller & Sjögren, 2014). När hälso- och 

sjukvårdspersonal vårdar patienter med en smittsam infektion är det till en fördel att använda 

handskar avsedda för arbetets art. I situationer där hälso- och sjukvårdspersonalen utsätter sig 

för risk av blodstänk skall skyddsförkläde, munskydd samt skyddsglasögon användas. I 

vårdsituationer där risk för stick- och skärskada finns skall alltid tekniska hjälpmedel 

utnyttjas. Vidare beskriver Madehall et al., (2014) att kunskap om hur utrustningar och 

hjälpmedel användas och fungerar är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdspersonalen 

skall minimera risken för att bli smittad av smittsam infektion.  

Personcentrerad vård 

En personcentrerad vård innebär att en patient är mer än sin sjukdom. Patienten skall alltid stå 

i centrum där vården skall ske utifrån individuella förutsättningar, resurser och hinder 

(Durkan Tenggren, 2014). En personcentrerad vård skall utgå från patientens egen upplevelse 

av sin situation. Patientens egen upplevelse skall alltid respekteras och vara utgångspunkten 

för hur vården skall utformas. För en optimal vård är samarbetet mellan patient, anhöriga och 

professionell personal viktig (Durkan Tenggren, 2014). Därmed skall hälso- och sjukvården 

eftersträvas för att bli mer personcentrerad som även innebär att patienten skall ha en mer 

aktiv roll i sin egen vård och sin egen behandling. Detta anses öka livskvaliteten (Doss, 

DePascal & Hadley, 2011). 

Interaktionsprocess  

Inom sjukvården sker tusentals olika möten varje dag, och förmågan att förstå en patient är 

avgörande för hur vården kommer att utformas (Fossum, 2013). Därför är det viktigt med en 

värdegrund inom hälso- och sjukvården. En värdegrund handlar främst om relationer mellan 

människor och att skapa ett gemensamt förhållningsätt (SSF, 2010). Ett möte med hälso- och 



 

4 

 

sjukvårdspersonal har kommit till på grund av patientens behov av hälso- och sjukvård. Varje 

möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal är unikt då syftet är att försöka förstå 

patientens problem och se patienten som den person denne är (Fossum, 2013). Mötet skall ses 

som ett tillfälle där verklighet delas och förstås. I samtalet har både vårdgivare och patient 

lika värde och relationen är asymmetrisk då patienten befinner sig i en beroendeställning. 

Fokus skall alltid ligga på patientens upplevelse av hälsa, och aldrig skall principen om 

människans lika värde frångå. Hälso- och sjukvårdspersonal skall stödja patienten i dess 

upplevelse av hopp och mening i livet, och skall alltid observera och vara öppen för 

patientens utsatthet i samband med hälso- och sjukvård (SSF, 2010). 

Hur hälso- och sjukvårdspersonalen bemöter en patient har stor betydelse över hur vården 

kommer att utformas. Det handlar även om att bli bemött på ett värdigt sätt vilket innefattar 

respekt för människovärdet. För en god vård behövs ett vänligt, respektfullt och stödjande 

bemötande (Fossum, 2013). I ett möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient skall 

även upplevelsen av tillit alltid finnas. Tillit behövs för att patienten skall kunna leva ett 

självständigt meningsfullt liv och detta sätts på prov i svåra livssituationer (SSF, 2010). Tillit 

i en vårdrelation kan beskrivas som en förutsättning för att patienten skall känna förtroende 

till sin vårdgivare. För att patienten skall kunna känna tillit till hälso- och sjukvårdspersonal 

behövs en öppen och en engagerad relation, då patienten känner pålitlighet och förtroende för 

vårdgivaren (SSF, 2010). 

Enligt Travelbee (1971) är vårdandet av patienten en process mellan människor direkt eller 

indirekt. I processen ingår ett stödjande förhållningssätt där hälso- och sjukvårdspersonal 

skall hjälpa patienten att hantera sin upplevelse av ohälsa och lidande. Som hälso- och 

sjukvårdspersonal är det viktigt att hjälpa patienten att känna mening i tillvaron. Goda 

kunskaper om kommunikation anses som en viktig del i vårdandet för att patientens behov 

skall kunna tillgodoses. För att vårdgivaren skall kunna observera patientens 

omvårdnadsproblem behövs en fungerande kommunikation vilket även förbättrar det 

allmänna mötet mellan patient och vårdgivare (Travelbee, 1971).  

Att leva med HIV 

Många patienter som har HIV upplever en ständig rädsla över att överföra smittan vidare till 

närstående och på samma sätt upplever närstående en rädsla över att själva bli smittade 

(Newman, Persson, Miller & Cama, 2014; Nachega et al., 2012; Owolabi, Araoye, Osagbemi, 

Odeigah, Ogundiran & Hussain, 2012). Detta beror oftast på fördomar och otillräckliga 

kunskaper om HIV (Sowell & Philips, 2010). 

Fördomar om HIV 

Sedan HIV upptäcktes har diskriminering kring sjukdomen varit en ledande problematik i 

samhället. Detta resulterar i negativa konsekvenser för den enskilde personen (Sowell & 

Philips, 2010; Nachega et al., 2012; Newman et al., 2014). 

Fördomar om HIV har försvårat livet för många HIV - positiva personer, då det kan upplevas 

som mer problematiskt och svårhanterligt på grund av samhällets negativa attityder. Personer 

med HIV riskerar att bli isolerade då infektionen ses som allvarlig och skrämmande (Sowell 

& Philips, 2010; Ha, Liu, Li, Nield & Lu, 2012; Genberg et al., 2008). Enligt Simbayi, 

Kalichman, Strebel, Cloete, Henda & Mqeketo (2007) förknippas HIV med ett omoraliskt 

sexuellt beteende. Detta grundar sig i samhällets fördomar då HIV ses som en smittsam 

infektionssjukdom som sprids bland homosexuella män. Spridningen av samhället fördomar 

resulterar i att människor i samhället visar en motvilja till att umgås med HIV- positiva 

personer (Simbayi et al., 2007). Som följd till detta undviker personer med HIV från att tala 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nachega%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22431893
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om sin infektionssjukdom till närstående på grund av rädsla för att känna sig utstött 

(Rydström, Ygge, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013). 

Enligt Simbayi et al., (2007) fick personer med HIV under 1980-talet inget stöd från sin 

omgivning då sjukdomen ansågs vara självförvållad. Sjukdomen sågs som ett straff för ett 

omoraliskt sexuellt beteende (Simbayi, et al., 2007). Personer med HIV upplever liknande 

situation än idag, vilket beskrivs i bland annat tre kvalitativa studier (Owolabi, Araoye, 

Osagbemi, Odeigah, Ogundiran & Hussain, 2012; Rydström et al., 2012; Olalekan, 

Akintunde & Olatunji, 2014). Fördomar som finns kring HIV är ofta relaterad till sociala, 

kulturella och religiösa normer i samhället (Owolabi et al., 2012).  

Owolabi et al., (2012) och Ha, Chuc, Hien, Larsson & Pharris (2014) beskriver svårigheten 

för HIV- positiva personer att leva ett liv med god livskvalité då dem kan uppleva det som 

svårt att hitta en livskamrat då infektionen ses som en konsekvens av ett omoraliskt sexuellt 

beteende. Vidare beskrivs problematiken med att få en fast anställning då HIV ses som något 

negativt (Owolabi et al., 2012; Ha et al., 2014). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse av att möta patienter med HIV 

Det finns både positiva och negativa inställningar till mötet med HIV – positiva patienter hos 

hälso- och sjukvårdspersonal (Ha et al., 2014). Enligt Hogdson (2006) undviker hälso- och 

sjukvårdspersonal den fysiska kontakten av patienter med HIV på grund av rädsla över att bli 

smittade. Detta bekräftas även av Dieleman et al., (2007) och Ha et al., (2014) då deltagarna i 

studierna beskriver mötet med HIV – positiva patienter som ansträngande då det ställer stora 

emotionella krav. Motsatsen till detta beskrivs i Välimäki et al., (2008) studie som bland 

annat tar upp att det finns hälso- och sjukvårdspersonal då de känner ett ansvar för att främja 

den HIV- positiva patientens välbefinnande. 

Negativa inställningar 

Enligt Röndahl, Innala & Carlsson (2003) och Brown, Macintyre & Trujillo (2003) känner 

hälso- och sjukvårdspersonalen en rädsla inför mötet med HIV – positiva patienter. Detta 

resultaterar i negativa attityder. Rädsla kombinerat med hälso- och sjukvårdspersonalens 

negativa attityder leder till ett mindre empatiskt förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. 

I en kvalitativ studie av Ha et al., (2014) framkom det att hälso- och sjukvårdspersonal har 

negativa inställningar till att vårda HIV- positiva patienter. I studien intervjuades hälso- och 

sjukvårdspersonal på fem olika HIV- specialistkliniker där de är inriktade på att endast vårda 

patienter med HIV. I samma studie redogörs även att hälso- och sjukvårdspersonalen var 

missnöjda med sitt arbete och de ogillade arbetet då de ständigt behövde möta patienter med 

smittsam sjukdom. Anledningen till detta sågs som ett resultat av samhällets fördomar då 

arbetet med HIV – positiva patienter ansågs som smutsigt. Samhällets synsätt påverkar sedan 

i sin tur hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar om sin vilja att vårda patienter med 

HIV (Ha et al., 2014).  

Det är vanligt förkommande att hälso- och sjukvårdspersonal undviker att vårda patienter 

med HIV. Anledningen till detta anses vara en konsekvens av hälso- och 

sjukvårdspersonalens fördomar, okunskap och låg erfarenhet (Röndahl et al., 2003).  

Enligt Ha et al., (2014) och Dieleman et al., (2007) är fördomar om att patienter med HIV är 

narkotikamissbrukare är en annan anledning till att hälso- och sjukvårdspersonal vägrar att 

vårda dessa patienter. Brist på resurser beskrivs även som en orsak till en ökad 

arbetesbelastning och därmed en ovilja att arbeta med denna patientgrupp.  
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Positiva inställningar 

Bortsett från hälso- och sjukvårdspersonalen negativa inställningar, förekommer även 

positiva inställningar bland hälso- och sjukvårdspersonal då McCann (1997) och Ha et al., 

(2014) i en av deras studier beskriver att det finns hälso- och sjukvårdspersonal som ser 

vårdandet av HIV- positiva patienter som en lärandeprocess. Vårdande av patienter med HIV 

kan ses som en möjlighet att utöka sina kunskaper och skaffa sig en bredare erfarenhet av att 

vårda patienter med en smittsam infektion (McCann 1997; Ha et al., 2014). McCann (1997) 

betonar även vikten av hur goda kunskaper och bred erfarenhet kan ses som en kompetens då 

det leder till en mindre dömande attityd. Vidare beskrivs i studien att vård av patienter med 

en smittsam infektion bör ses som ett tillfälle för hälso- och sjukvårdspersonal att utöka sina 

professionella kunskaper som kan göra att hälso- och sjukvårdspersonalen utvecklas både 

person och som en mer kunnig vårdgivare (McCann, 1997). 

En deltagare i studien hade uttryckt sig på följande sätt:  

 

 “...it’s a different type of nursing and I would love to have the chance to get do it” (McCann, 

1997, s. 1035). 

Problemformulering 

Humant immunbristvirus (HIV) är en sjukdom som påverkar patienten både fysiskt och 

psykosocialt då det finns fördomar och negativa attityder kring patienter med HIV. Detta kan 

påverka patientens vardagliga liv (Sowell & Philips, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonalen 

känner en rädsla över att möta patienter med HIV. Hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla 

kan i sin tur leda till negativa inställningar till mötet med HIV – positiva patienter (Ha et al., 

2014). Beroende på vilken inställning hälso- och sjukvårdspersonalen har till mötet med HIV 

– positiva patienter kan det i sin tur påverka patientens upplevelse av mötet. Därmed anses 

det viktigt att undersöka i hur HIV – positiva patienter upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal för att eventuellt kunna medvetenhetgöra i hur patienten påverkas av 

hälso- och sjukvårdspersonalens inställningar.  

SYFTE  

Att beskriva hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal.  

METOD  

Val av metod 

Studien var en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Med en kvalitativ ansats vill 

författarna få en helhetsförståelse av patienternas situation. Under senare år med 

omvårdnadsforskningens framväxt anses det finnas behov av sammanställningar från tidigare 

forskningsresultat för att skapa nya kunskaper som kan vara användbart i praktiken (Forsberg 

& Wengström, 2013). Författarna strävar efter att förstå, beskriva och tolka hur patienter med 

HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal.   

Inkluderingskritier/Exkluderingskritier 

De inkluderingskriterier som valts till studien var att begränsa användbara artiklar som 

besvarade studiens syfte. Under artikelsökningarna i de olika databaserna ställdes krav på att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004-2014 och vara skrivna på engelska. 

Artiklarna kunde inkludera både män och kvinnor i alla åldrar. Endast kvalitativa studier 

valdes att inkluderas och därmed exkluderades andra vetenskapliga artiklar med andra 

forskningsmetoder.  
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Författarna valde att inte göra någon geografisk begränsning då det kunde uteslutit viktig 

information som besvarade studiens syfte. Eftersom syftet med studien var att beskriva hur 

patienter med HIV upplever mötet hälso- och sjukvårdspersonal valdes att inkludera 

patientens upplevelse av mötet med all sjukvårdspersonal som har patientkontakt, det vill 

säga legitimerade och icke legitimerade. Detta för att inkludera erfarenheter av all hälso- och 

sjukvårdspersonal och för att få en bredare insikt.  

Datainsamling 

Databaserna som har använts till grund för denna litteratursökning har varit PubMed och 

Cinahl Complete. Eftersom PubMed och Cinahl Complete innehöll artiklar som behandlade 

medicin och omvårdnad ansågs dessa som mest relevanta att använda till studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Artiklar började sökas i PubMed och under sökningarnas gång hittades relevanta artiklar som 

besvarade studiens syfte. I PubMed användes utvalda Medical Subject Headings (MeSH) 

såsom patients, HIV, HIV infection, Professionnel-patient relations, attitude to health 

personnel, nursing, social stigma och health services. Anledningen till varför författarna 

valde att använda ordet stigma som ett sökord var för att de förekom upprepande gånger i 

sökningarna och var förknippat med HIV. Därefter övergick författarna till att söka relevanta 

artiklar i Cinahl Complete med användbara Cinahl Headings såsom HIV/AIDS Nursing, 

Nurse-Patient Relations, HIV infected patients, attitude to health, och Professional Patient 

Relations, physician- patient relations och attitude of health personnel. Flera sökningar 

gjordes i Cinahl Complete och i PubMed med ordkombinationer av syftets benämning och 

användning av MeSH-termer och Cinahl Headings. Ordkombinationerna var attitude of 

health personnel, experiences, stigma, healthcare och HIV positive. Då ordet discrimination 

och isolation förekom i många av artiklarnas titlar under ett flertal sökningar, valdes detta 

sökord att läggas till bland ordkombinationerna. Detta gjordes även för att få påträffar på nya 

och användbara artiklar. 

Booleska operatorer som AND och OR användes för att kombinera två eller flera sökord. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan funktionen AND användas för att begränsa en 

sökning och därmed få ett snävare resultat. Major Concept (MM) lades till i Cinahl Complete 

för ytterligare specifikation då varje sökord gav ett stort antal träffar. Författarna valde att 

begränsa valet av artiklarnas publiceringsår då Forsberg och Wengström (2013) beskriver att 

artiklar efter en tidsperiod på tio år inte längre är aktuella. Under sökningarnas gång framkom 

samma artiklar vid ett flertal tillfällen under samma sökord och därför valdes återkommande 

artiklar att exkluderas i tabell 1.  
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Tabell 1. 

Databas Datum Sökord Begräsningar Träffar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 140925 Patients [Mesh]) 

AND Attitude to 

Health [Mesh] 

AND HIV[Mesh] 

10 år  

Engelska  

24 

 

10 1 0 

PubMed 140926 HIV [Mesh] 

AND 

Professional-

Patient Relations 

[Mesh] AND 

Attitude of Health 

Personnel [Mesh] 

10 år 

Engelska 

6 

 

2 1 1 

 

PubMed 140926 HIV Infections 

[Mesh] AND 

Social Stigma 

[Mesh] AND 

Attitude of Health 

Personnel [Mesh] 

10 år 

Engelska 

41 6 2 1 

 

PubMed 140926 HIV AND 

Nursing AND 

attitude of health 

personnel AND 

stigma 

10 år 

Engelska  

38 

 

5 3 2 

 

  



 

9 

 

 

Databas Datum Sökord Begräsningar Träffar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 140927 Experiences 

AND stigma 

AND Health care 

AND HIV 

positive 

10 år 

Engelska 

116  12 8 6 

 

 

PubMed 140928 Social stigma 

AND 

discrimination 

AND HIV AND 

isolation  

10 år 

Engelska 

37 

 

 

15 8 4 

 

PubMed 140928 [Mesh] AND 

Attitude of 

Health Personnel 

[Mesh] AND 

Health Services 

[Mesh] 

10 år 

Engelska 

13 

 

5 2 1 

 

PubMed 140929 HIV AND AIDS 

AND stigma 

AND Healthcare 

AND settings 

10 år 

Engelska  

103 

 

23 3 1 

 

 

Cinahl 140923 [MM] HIV-

AIDS Nursing 

AND [MH] 

Professional-

Patient Relations  

10 år 

Engelska 

17 8 1 0 
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Databas Datum Sökord Begräsningar Träffar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 140929 [MH] HIV-

Infected 

Patients AND 

[MH] 

Professional-

Patient 

Relations 

AND [MH] 

Attitude to 

Health 

10 år 

Engelska 

68 6 3 1  

Cinahl 140929 [MH] HIV-

Infected 

Patients AND 

[MM] 

Physician-

Patient 

Relations 

AND [MH] 

Attitude of 

Health 

Personnel 

10 år 

Engelska  

7 2 1 0 

 

Ett första urval var att granska artikelns titel för att sedan kunna sortera ut de artiklar som 

överensstämde med studiens syfte. Därefter lästes de valda artiklars abstrakt och utifrån den 

informationen valdes sedan artiklar för ytterligare granskning. 

Artikelsökningar i Google Scholar 

Google Scholar är en webbsökmotor som kan vara till hjälp vid artikelsökningar. Denna 

webbsökmotor tillämpar fritextsökningar av vetenskapliga artiklar. Databasen innehåller även 

granskade, ogranskade och relevanta webbsidor som bedöms ha vetenskapligt värde 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna i Google Scholar gjordes med utplockade 

relevanta ordkombinationer från syftet. Ordkombinationerna som användes i Google Scholar 

var HIV Patients, experience, attitude of health care provide och Healthcare settings. 

Artiklar som påträffades i Google Scholar var äldre än den valda tidsramen eller redan var 

inräknade i artikelsökningen. Av denna anledning valde författarna att inte använda dessa 

artiklar som framkom i denna databas.   

Dataanalys  

Sjutton artiklar valdes för att besvara studiens syfte. Artiklarnas fulltext söktes på Karolinska 

Institut Universitetsbiblioteket för att viktig information inte skulle förbises samt försäkra om 

att artiklar var vetenskapliga. Varje artikel lästes individuellt av författarna. Avsikten med det 

var att kunna bilda egna uppfattningar av innehållande material. Artiklarna lästes ett flertal 
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gånger för att få en bättre helheltsförståelse över studiens resultat. Därefter diskuterade 

författarna gemensamt innehållet i artikeln. Vidare utplockades meningsenheter som 

analyserades och kodades för att få fram teman och subteman till föreliggande studiens 

resultat. En sammanställning av teman och subteman lades in i en tabell för att få en översikt 

över artiklarnas innehåll. Detta gjordes för att lättare kunna kategorisera viktiga fenomen i 

artiklarna (Henricson, 2012). Författarna valde att endast använda illustrerade citat som sedan 

resulterade i en tabell över meningsenheter (Bilaga A). Artiklarna som valdes ut 

kvalitetgranskades enligt Sophiahemmets granskningsmall för vetenskapliga artiklar för att 

försäkra om att artiklarna är vetenskapliga. Vidare fördes artiklarnas författare, årtal, titel, 

syfte, metod och resultat i en matris (Bilaga B) för att få en överblick över artiklarnas 

innehåll och försäkra om dess kvalité. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att förbättra studiens bekräftelsebarhet och innehållsvaliditet ansågs det som viktigt att 

redogöra för vilka urvalskriterier som använts i föreliggande studie (Henricson, 2012). För att 

stärka studiens tillförlitlighet valde författarna att vara noggranna med beskrivningen av 

datainsamlingen och bearbetningen av materialet. Detta möjliggör att studien skulle kunna 

genomföras på nytt (Forsberg & Wengström, 2013).  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Polit och Beck (2012) skall olika etiska ställningstaganden tas innan ett arbete 

påbörjas. Förutfattade meningar har försök undvikas då det kan leda till ett felaktigt resultat. 

Artiklar som har används för denna studie var etiskt granskade och har därmed genomgått 

etiska överväganden. Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) 

konstaterar att inget ohederligt får förekomma i en forskningsstudie och därmed skall 

resultatet redovisas sanningsenligt. Målet skall vara att utveckla högkvalitativ evidens som är 

användbar i praktiken. 
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RESULTAT 

I studiens resultat användes totalt 17 artiklar. Integrering av dataanalysen resulterade i två 

huvudteman och fyra underkategorier. Temana utgjordes av rädsla och attityder. Resultatets 

teman med underkategorier redogörs i bild 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bild 1. 

 

Rädsla 

I samtliga studier framkom det att rädsla i olika vårdsituationer hos både hälso- och 

sjukvårdspersonal och hos HIV – positiva patienter var ett grundläggande problem för 

adekvat vård.  

Patientens rädsla 

I två kvalitativa studier påvisades att allmänhetens fördomar om HIV resulterade i att HIV – 

positiva patienter skapade egna förutfattade meningar om hälso- och sjukvårdspersonalens 

förhållningssätt. Detta innebar att många patienter med HIV upplevde en rädsla över att söka 

vård då de riskerade att bli bemötta med en negativ attityd (Lieber, Li, Wu, Rotheram Borus 

& Guan, 2006; Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007). 

 

Rädsla Attityder 

Patientens rädsla  

Hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

rädsla 

Negativa attityder 

Positiva attityder 
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Följande citat beskrev en HIV – positiv patients rädsla för att söka vård: 

“There is certainly difficulties to seeking treatment from doctors for fear that people will say 

you have been promiscuous” (Lieber et al., 2006, s. 469). 

 

Sayles et al., (2007), Lieber et al., (2006) och Zukoski & Thorburn (2009) beskrev att HIV – 

positiva patienter hade negativa erfarenheter vid tidigare vårdkontakt. En återkommande 

problematik som togs upp var att patienterna med HIV kände sig särbehandlade och 

diskriminerade av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta resulterade i att några HIV – positiva 

patienter i tidigare nämnda studier valde att undvika vården helt och hållet. I en oundviklig 

situation där patienterna var tvungna att söka vård, undvek de att tala om sin HIV-infektion 

på grund av skamkänslor och rädsla över att bli illabehandlade (Sayles et al., 2007; Lieber et 

al., 2006; Zukoski & Thorburn, 2009). Vidare beskriver Thanh, Moland & Fylkesnes (2012) 

och Poindexter (2013) om att HIV – positiva patienter avstod från att söka vård på grund av 

rädsla över att deras HIV – diagnos skulle läckas ut till oberörda. Detta konstateras även av 

Greeff el al., (2008) då det framkom att regelbunden vårdkontakt kunde därmed väcka en 

nyfikenhet hos omgivningen i samband med exempelvis täta läkarbesök, och detta ville HIV 

– positiva patienter helst undvika.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla 

I alla 17 studier förutom Kennedy et al., (2013) påvisades att det var vanligt förekommande 

att HIV – positiva patienter hade negativa erfarenheter av hälso- och sjukvård vilket var en 

central problematik i vårdsammanhang. Vidare beskrev Kelly, Alderdice, Lohan & Spence, 

(2013) att kunskapen om HIV hade en stor betydelse vid mötet av HIV – positiva patienter.  

Det framkom även att när hälso- och sjukvårdspersonalen blev medvetna om patienternas 

HIV – diagnos agerade hälso- och sjukvårdspersonalen annorlunda vilket resulterade i att 

patienterna med HIV upplevde sig bli diskriminerad och illabehandlad på grund av sin 

diagnos.  

Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen (2007) och Sayles et al., (2007) kom fram till att hälso- 

och sjukvårdspersonal undvek ögonkontakt och betedde sig nervöst runt HIV - positiva 

patienter. Detta upplevde HIV – positiva patienter som en konsekvens av hälso- och 

sjukvårdspersonalens rädsla för att bli smittade och detta upplevdes som frustrerande. 

Enligt Lieber et al., (2006) och Sayles et al., (2007) upplevde HIV – positiva patienter att 

okunskap var en huvudsaklig orsak till hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla av att möta 

patienter med HIV. Detta ansågs även leda till vård av sämre kvalitet, högre nivåer av 

diskriminering och mindre känsla av empati för patienter med HIV. Detta konstaterades även 

av Zukoski & Thorburn (2007) och Kelly et al., (2013) som beskrev att HIV – positiva 

patienter kände sig obekväma i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal då de vidtog 

överdrivna säkerhetsrutiner för att minimera risken av att bli smittad av HIV. Vidare beskrevs 

i studierna att hälso- och sjukvårdspersonalens uppträdande påverkade HIV – positiva 

patienters självkänsla som i sin tur resulterade i att de ifrågasatte hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap om HIV.  

Detta illustreras i citatet nedan:  

“Because they won’t touch you. They act scared to touch you. They put on gloves right away 

- just to touch your skin - like they don’t know HIV is not spread that way” (Zukoski & 

Thorburn, 2009, s. 271). 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla över att bli smittade av HIV ledde till användning av 

överdrivna och onödiga säkerhetsrutiner vilket resulterade i att HIV – positiva patienter 

kände sig diskriminerade på grund av sin diagnos (Poindexter, 2013). HIV- positiva 

patienterna upplevde även att hälso- och sjukvårdspersonalen var överdrivet varsamma i 

patientkontakten och tyckte att hälso- och sjukvårdspersonalen hade brist på förståelse 

(Sayles et al., 2007). Detta konstaterades av Thanh et al., (2012) då patienter upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonalen undvek kontakt med HIV – positiva patienterna vilket var 

diskriminerande (Thanh et al., 2012).  

Detta illustreras i följande citat:  

“I felt insulted when the provider put on two or three pairs of gloves right in front of me just 

to do a check up” (Blake et al., 2008, s. 44). 

 

I ett möte med hälso- och sjukvårdspersonal hade en patient uttryckt sin frustration följande: 

“… You kind of feel like, it’s in my blood, it’s not on my skin, and when I’m dressing, I’m 

sitting on a chair, someone is spraying, wiping the chair with disinfectant” (Poindexter, 

2013, s. 709).  

Attityder  

I samtliga studier framkom det att HIV – positiva patienter upplevde mötet med hälso- och 

sjukvårdpersonal som antingen negativt eller positivt.  

Negativa attityder 

Hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar om HIV - positiva patienter var ofta 

förknippade med till exempel homosexualitet, bisexuell läggning eller tidigare 

droganvändning (Zukoski & Thorburn, 2009; Magnus et al., 2013; Audet, McGowan, 

Catherine, Wallston & Kipp, 2013). Detta resulterade i att HIV – positiva patienter upplevde 

känslor som frustration, skam och missmod och dessa starka känslomässiga reaktioner ledde 

till att patienter med HIV valde att hålla sin HIV - diagnos hemlig (Zukoski & Thorburn, 

2009).  

Detta illustreras i nedanstående citat:  

“It’s just a disease of shame. It’s not something people want to talk about or acknowledge, so 

I choose not to be heard” (Zukoski & Thorburn, 2009, s. 272). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens egna uppfattningar ledde till ett negativt förhållningssätt 

mot patienter med HIV. Detta kunde medföra att patienterna blev avskräckta för att genomgå 

ett HIV-test på grund av rädslan för att bli utsatta för en negativ attityd, vilket resulterade i en 

fördröjd tillgång till tidig vård (Lieber et al., 2006). Vidare beskrev Thanh et al., (2012) att 

hälso- och sjukvårdspersonalens diskriminerade attityd gentemot HIV – positiva patienter 

gjorde att patienter med HIV fick negativa erfarenheter av hälso- och sjukvården. Ett exempel 

beskrevs som när hälso- och sjukvårdspersonalen placerade ut HIV – positiva patienter i ett 

separat rum vilket uppfattades av denna patientgrupp som ofrivillig separation från övriga 

patienter. Detta resulterade i att de kände sig isolerade. Separation från övriga patienter 

tolkades därmed som ett sätt för hälso- och sjukvårdspersonal att skydda allmänheten från 

HIV och detta upplevdes som en besvikelse då HIV – positiva patienter kände sig 

särbehandlade (Thanh et al., 2012).  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-1497.2006.00399.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-1497.2006.00399.x/pdf
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I en kvalitativ studie av Logie, James, Tharao & Loutfy (2012) framkom det att transsexuella 

HIV - positiva patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal var inkompetent och hade 

en diskriminerande attityd. Deltagarna i studien upplevde även att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ignorerade dem och hade ett oprofessionellt förhållningssätt. 

Enligt Lieber et al., (2006) upplevde HIV – positiva patienter sig beskyllda av hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att ha blivit smittad av HIV. HIV – positiva män kände sig ofta 

anklagade av hälso- och sjukvårdspersonal för att ha blivit smittade av HIV genom att ha 

umgåtts med prostituerade kvinnor. På liknande sätt anklagades HIV – positiva kvinnor av att 

ha fått HIV genom ett omoraliskt sexuellt beteende. Detta konstaterades även av Kelly et al., 

(2013), Poindexter (2013), Bogart et al., (2013) och Rintamaki et al., (2007). I följande 

studier beskrevs att hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar om att HIV är 

självförvållat ledde till att HIV – positiva patienter upplevde ett mindre stöd och mindre 

empati.  

En HIV – positiv patient återberättar vad en vårdgivare hade sagt vid ett möte: 

 

“… If you hadn’t done this to yourself, we wouldn’t have to be going through this!” 

(Rintamaki et al., 2007, s. 963). 

 

I en kvalitativ studie av Kelly et al., (2013) framkom det att hälso- och sjukvårdspersonal var 

oroliga när de vårdade gravida kvinnor med HIV. I studien framkom dessutom att kvinnorna 

var noggranna med att endast ett fåtal i hälso- och sjukvårdspersonalen fick ta del av 

informationen gällande deras HIV-diagnos. Kvinnorna beskrev även vikten av att erhålla 

sekretessen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för att minska risken för negativa 

attityder och obekväma vårdsituationer för patienter med HIV (Kelly et al., 2013). Obekväma 

vårdsituationer beskrevs även i fyra andra kvalitativa studier där HIV – positiva patienter 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte var bekväma att vårda patienter med HIV 

(Kelly et al., 2013; Poindexter, 2013; Zukoski & Thorburn, 2009; Blake, Jones Taylor, Reid 

& Kosowski, 2008).  

I en kvalitativ studie uttryckte sig en patient följande:  

 “ … I could tell she was uncomfortable treating me …” (Zukoski & Thorburn, 2009, s. 271). 

 

HIV – positiva patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte tog sig tid för att 

hjälpa dem (Zukoski & Thorburn, 2009; Magnus et al., 2013). I en studie av Thanh et al., 

(2012) och Magnus et al., (2013) upplevde deltagarna sig bortprioriterade och kränkta av 

hälso- och sjukvårdspersonal då de hänvisade HIV – positiva patienter till andra 

specialistkliniker där bättre vård till patienter med HIV kunde erbjudas. Vilket resulterade i 

att HIV – positiva patienter kände sig kränkta.  Detta konstaterades även av Audet et al., 

(2013) som vidare beskrev att HIV – positiva patienter undvek kontakt med vården helt och 

hållet för att inte bli illabehandlad och kränkt.  

Patienter med HIV hade önskningar om att de skulle bli behandlade på samma sätt som andra 

patienter med en kronisk sjukdom. Alltså i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal ville 

patienterna inget annat än att bli behandlad med artighet, värdighet och respekt. Enligt en 

kvalitativ forskning, hade kvinnor med levde med HIV upplevt vid ett flertal tillfällen 

bristande respekt och oartighet från hälso- och sjukvårdspersonal (Blake et al., 2008). Enligt 

en studie av Sayles et al., (2007) och Kennedy et al., (2013) upplevde patienterna att 

specialistkliniker för HIV var den enda platsen det kunde vara öppna med sin HIV. 
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Positiva attityder 

Bortsett från negativa attityder förekom även positiva attityder i samband i mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonal. Bairan, Taylor, Blake, Akers, Sowell och Mendiola (2007) beskrev i 

en studie att patienter med HIV upplevde det som något positivt att tala om för sin vårdgivare 

om sin HIV-status och en del i hälso- och sjukvårdspersonalen reagerade på ett positivt sätt. 

De flesta patienterna var även överrens om till vilka det var nödvändigt att avslöja sin HIV-

diagnos till. Patienterna ansåg att det var onödigt att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal 

om deras diagnos om hälso- och sjukvårdspersonalen inte skulle göra något som var relaterad 

till deras HIV (Bairan et al., 2007).  

HIV – positiva patienter kände sig bekräftade och att hälso- och sjukvårdspersonalen var 

villiga att lyssna till patientens berättelse. Patienterna upplevde således en god kontakt med 

hälso- och sjukvårdspersonal och kände sig respekterade. Vissa HIV – positiva patienter 

kände sig bekväma i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal då de beskrev att dem kände en 

tillit till sin vårdgivare (Lieber et al., 2006). Patienterna med HIV beskrev även vikten av tillit 

till sin vårdgivare och att tilliten gjorde så att de kände ett förtroende till den behandling och 

omvårdnad som erbjöds (Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007). 

Några HIV – positiva patienter upplevde även att de kunde kommunicera öppet och ställa 

frågor som rörde deras infektionssjukdom (Lieber et al., 2006). Detta bidrog även till att de 

kände sig mer delaktiga i sin vård och ett förtroende för vårdaren kunde byggas upp. Några 

patienter med HIV nämnde även att hälso- och sjukvårdspersonalen var stödjande och 

hjälpsamma (Laws et al., 2012). Vissa i hälso- och sjukvårdspersonalen hade erbjudit dem 

HIV - positiva patienterna deras privata telefonnummer så de vid behov kunde nå dem. HIV – 

positiva patienter uppgav även att hälso- och sjukvårdspersonal motiverade dem till en 

fortsatt behandling och till att må bra i tillvaron (Laws et al., 2012). 

“They’ve reassured me about things like whenever you’re having your medication and 

things. That’s why they moved me into in a private room so that you can have your own 

privacy …” (Kelly et al., 2013, s. 136). 

 

Att bli tilldelad ett separat rum upplevde inte alltid som negativt av alla HIV – positiva 

patienter. Ett fåtal kvinnor med HIV beskrev att dem hellre uppskattade ett enskilt rum för att 

slippa andra patienters nyfikenhet. HIV – positiva patienter upplevde det som ett sätt för 

hälso- och sjukvårdspersonalen att skydda deras integritet. Detta ansågs dessutom positivt då 

oberörda inte hörde den information som gavs (Kelly et al., 2013).  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Diskriminering och negativa attityder mot patienter med HIV var en gemensam faktor som 

redovisades i majoriteten av studierna i resultatet bortsett från Kennedy et al., (2013) som 

beskrev att patienter med HIV hade en positiv inställning till hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kunskapens betydelse 

Kunskapsnivån har en stor betydelse när det gäller vilket förhållningssätt och attityder hälso- 

och sjukvårdspersonalen har gentemot patienter med HIV. Hälso- och sjukvårdspersonal med 

lägre utbildning undvek att vårda patienter med HIV (Hodgson, 2006). Hälso- och 

sjukvårdspersonal med högre utbildningsnivå behandlade patienter med HIV betydligt bättre 

och därmed hade bättre empatiskt förhållningsätt (Harrowing, 2009; Salyer, Walusimbi & 

Fitzpatrick, 2008). Det framkom i en studie från Uganda att hälso- och sjukvårdspersonal 

http://guilfordjournals.com.proxy.kib.ki.se/doi/pdf/10.1521/aeap.15.1.49.23844
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med högre kunskaper om HIV visade en mindre dömande attityd och var mindre rädda för 

smittan (Hodgson, 2006). 

Enligt Simbayi et al., (2007) ses kunskapsbristen som den huvudsakliga orsaken till negativa 

attityder och diskriminering av HIV- positiva patienter. I studien beskrivs vidare att en ökad 

kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal kan ge en positiv inställning till HIV- positiva 

patienter och därmed kan en positiv vårdmiljö åstadkommas (Simbayi et al., 2007). En 

kunskapsökning hos befolkningen i samhället är således en viktig del för att minska de 

negativa attityderna som finns om HIV. Samhällets attityder påverkar i sin tur hälso- och 

sjukvårdspersonalens syn på HIV- positiva patienter och därför räcker det inte endast att öka 

dess kunskaper om HIV för att minska diskriminering och negativa attityder (Feyissa et al., 

2012). 

Grunden för en god vård 

Enligt Simbayi et al., (2007), Owolabi et al., (2012) och Rydström et al., (2012) är fördomar 

vanligt förekommande bland HIV- positiva patienter och därför är det av stor betydelse att 

hälso- och sjukvårdspersonalen reflekterar över hur de på bästa sätt kan hantera sina egna 

uppfattningar för att egna åsikter inte skall påverka mötet med HIV – positiva patienter. En 

dominerad fördom är att HIV ses som en allvarlig och skrämmande sjukdom vilket kan bero 

på att sjukdomen är kronisk och kan leda till AIDS och därmed vara en anledning till en tidig 

död.  

Resultatet i föreliggande studie visade att patienter med HIV upplevde ett negativt bemötande 

från hälso- och sjukvårdspersonal. När hälso- och sjukvårdspersonalen fick reda på patientens 

HIV-diagnos kunde en förändring i hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt noteras 

och patienter med HIV upplevde en negativ inställning. Detta kunde tyda på att hälso- och 

sjukvårdspersonal generaliserade alla HIV- positiva patienter och därmed bortsåg från 

patienternas unika behov. Travelbee (1971) betonar att patienten skall ses som en subjektiv 

varelse och skall inte betraktas som sin sjukdom. Vidare beskrivs betydelsen av en god 

relation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient som en förutsättning för en god 

vård.  

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är medveten om kommunikationens 

betydelse för att kunna förbättra mötet med patienten. En god relation mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal resulterar således till en bättre vård (Travelbee, 1971). En 

bristande kommunikation och negativa attityder från hälso- och sjukvårdspersonal påverkade 

den vård som erbjöds. Till skillnad från HIV – positiva patienters negativa inställningar till 

vården fanns det fortfarande HIV – positiva patienter som upplevde en positiv inställning till 

vården då de upplevde en god relation till hälso- och sjukvårdspersonal (Mallinson et al., 

2007; Kennedy et al., 2013). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen bör även motivera patienter med HIV till att vara delaktig i 

sin vård för att patienten skall uppleva vård av god kvalité. För att ge en god vård till 

patienter med HIV krävs det att hälso- och sjukvårdspersonalen är trygg i sin yrkesroll då 

vårdandet av denna patientgrupp kan vara krävande. Det är viktigt att vara medveten om de 

känslor som uppkommer vid mötet med HIV- positiva patienter och det är således viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonal är kunniga att hantera reaktioner som kan uppkomma i samband 

med ett möte. Hälso- och sjukvårdspersonal skall sträva efter att vara neutral i vårdandet så 

att egna åsikter inte förhindrar en god vård. Enligt Doss, DePascal & Hadley (2011) skall 

hälso- och sjukvårdspersonal även sträva efter att utveckla en god vård utifrån patientens 

individuella förutsättningar vilket beskrivs som en viktig del i vårdandet.  

http://guilfordjournals.com.proxy.kib.ki.se/doi/pdf/10.1521/aeap.15.1.49.23844
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Patientfokus 

Ett första möte är alltid avgörande för vilken uppfattning en patient får om sin vård och 

behandling. Om patienten blir bemött på ett negativt sätt kan det påverka patientens vilja till 

att söka vård och i vissa fall kan vårdens negativa inställningar hindra patienten från att söka 

vård. Detta kan resultera i en stor problematik då det kan hota patientens hälsa. Därmed anses 

det första mötet som en viktig del i vårdandet. Travelbee (1971) beskriver vårdandet som en 

process mellan två människor. I processen skall ett stödjande förhållningssätt ingå, med syfte 

att hälso- och sjukvårdspersonal skall motivera patienten till att känna mening med tillvaron 

och känna en tillfredställande upplevelse av hälsa. 

Mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal skall ses som ett tillfälle där 

verklighet delas och förstås. I samtalet har både hälso- och sjukvårdspersonal och patient lika 

värde och relationen är asymmetrisk då patienten befinner sig i beroendeställning. I ett samtal 

skall fokus alltid ligga på patientens upplevelse av hälsa, och aldrig skall principen om 

människans lika värde frångå. Med en god kommunikation kan vård med god kvalité 

åstadkommas. Det förekom ibland annat två studier att patienter med HIV hade en positiv 

inställning till sin framtida behandling och en tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen 

byggdes upp då hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig tid till att lyssna på patientens 

berättelse och behov (Logi et al., 2012; Mallinson et al., 2007).  

HIV är en infektionssjukdom där fördomar har grundats i att sjukdomen är självförvållad 

genom omoraliskt sexuellt beteende. Många patienter med HIV avstår därmed från att tala 

om sin infektionssjukdom till närstående då det kan resultera i ett annorlunda bemötande från 

hälso- och sjukvårdspersonal (Rydström et al., 2013). Därför är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal motiverar HIV – positiva patienter till att finna en mening med livet då det 

är en sjukdom som denna måste lära sig att leva med. För att patienten skall känna sig 

värdefull är det viktigt att ett bra bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal tillämpas. För 

att patienten skall få den vård som denne förtjänar är det av betydelse att hälso- och 

sjukvårdspersonalen förbiser sin rädsla i mötet av patienter med HIV (Chen & Han, 2010).  

Hälso- och sjukvårdspersonalens vägledning för en god vård 

Lagar och riktlinjer bör ses som vägledning i vårdarbetet som skall grunda ett gemensamt 

förhållningssätt för all hälso- och sjukvårdspersonal. WHO (2011c) beskriver hur globala 

länder strävar efter att upprätthålla förbud mot diskriminering och främja mänskliga 

rättigheter.  

Vid olika vårdsituationer upplevde HIV – positiva patienter att hälso- och sjukvårdspersonal 

visade bristande respekt och detta ansågs som negativa och diskriminerade attityder vid 

mötet. Att hälso- och sjukvårdspersonal använde överdrivna säkerhetsrutiner vid vårdandet 

av HIV- positiva patienter upplevdes som diskriminering då hälso- och sjukvårdspersonal 

exempelvis satte på sig dubbla par handskar för att undvika att bli smittade. I svenska sjukhus 

finns riktlinjer för användande av basala hygienrutiner som skall tillämpas beroende på 

vårdsituationens art. Oberoende av patientens sjukdom skall alltid samma hygienrutiner 

användas för att patienterna inte skall uppleva diskriminering. Att tillämpa basala 

hygienrutiner är även ett sätt för hälso- och sjukvårdspersonal att minimera att en smittsam 

infektion förs vidare till andra patienter, detta konstateras även i Smittskyddslagen då lagen 

betonar vikten av att basal hygien efterföljs (SFS 2004:168, kap 4, 2 §).  

För att diskriminering skall kunna minskas i globala länder krävs strukturerade lagar och 

föreskrifter om att diskriminering bör vara förbjudet inom hälso- och sjukvården. I 

föreliggande studie framkom det att patienter upplevde diskriminering och negativa attityder 
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inom hälso- och sjukvården vilket tyder på att WHO:s riktlinjer inte efterföljs i alla länder. 

Därför är det av betydelse att alla internationella länder har lagar och föreskrifter som grundar 

sig i WHO:s riktlinjer om förbud mot diskriminering.  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), stadgas i § 2 att en god vård skall ges på lika 

villkor till hela befolkningen. Vidare beskriver lagen att vården skall ges med respekt för den 

enskilde patientens värdighet och lika värde. I Diskrimineringslagen (2008:567, kap. 1, 1 §) 

beskrivs att människans lika värde skall främjas och att mänskliga rättigheter skall tillämpas 

oavsett dennes etniska tillhörighet, kön, religion, funktionshinder eller sexuella tilläggning 

(SFS 2008: 567, kap. 1, 1 §). Vidare i Diskrimineringslagen läggs fokus på förbud att ha 

diskriminerande attityder inom sjukvården eller en annan medicinsk verksamhet. Därmed 

skall ingen behandlas sämre än en annan på grund av patientens sexuella läggning eller på 

grund av dennes sjukdom (SFS 2008:567, kap. 2, 13 §). I en svensk studie framkom det att 

patienterna upplevde en god kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och att de var nöjda 

med den vård som erbjöds (Södergård et al., 2006).  

Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur patienter med HIV upplever mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Metoden som valdes var en litteraturöversikt med kvalitativ 

ansats. Kvalitativ ansats valdes som metod för att efterstäva att få en god förståelse över i hur 

HV – positiva patienter upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver att HIV - positiva patienter utsätts för negativa 

attityder och diskriminering i dagligt liv. Av den anledning valdes litteraturöversikt som den 

mest passande metoden, då ämnet ansågs som känsligt att diskuteras med en patient i 

beroendeställning. En litteraturöversikt är dessutom etiskt försvarbar. Fokus lades på ett 

globalt perspektiv och därför ansågs en kvalitativ studie som omöjlig att genomföra. Dock 

hade förmodligen en intervjustudie gett en djupare förståelse i hur patienter upplever mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal. 

En begränsning av artiklarnas språk gjordes i datainsamlingen då engelska är ett av de språk 

som författarna behärskar. Genom att läsa artiklarna på engelska ett flertal gånger minskade 

risken för misstolkning. Avancerade ord söktes upp i Engelsk - Svensk lexikon för att 

undvika att viktig information förbisågs och för att undvika risken för feltolkning.  

Avsikten med denna metod var att sammanfatta tidigare forskningsresultat för att få en 

överblick om hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Under studiens gång söktes artiklar ur två databaser; PubMed och Cinahl Complete. Dessa 

databaser användes mest då de innehöll artiklar som behandlade omvårdnad och medicin 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att göra en bredare sökning kunde databaserna utökats 

även till PsychINFO, Academic Search Elite och Medline. Dock valdes inte dessa databaser 

då författarna ansåg att PubMed och Cinahl Complete räckte för att besvara studiens syfte 

och även på grund av den begränsade tiden för att utföra studien. 

Totalt hittades 22 artiklar. På grund av ämnesval samt urval av publiceringsår kunde vissa 

artiklar förbises beroende på artiklarnas tillförlitlighet och relevans. Artiklar med 

ostrukturerad metod och en otydlig beskrivning av syfte valdes att exkluderas då artiklarnas 

resultat inte ansågs vara av trovärdighet. Endast studier som var kvalitativa valdes att 

användas då författarna strävade efter att få en helhetsbild av patientens upplevelse. Slutligen 

inkluderades 17 artiklar i föreliggande studie.  
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Artiklar som valdes att användas i studien har utförts i USA, Sydafrika, Tanzania, Nya 

Zeeland, England, Vietnamn och Kanada. Författarna ansåg att dessa länder räckte för att få 

en tillräckligt bred överblick i hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Därmed kunde studien generaliseras, dock hade fler artiklar varit positivt 

att användas för att ytterligare öka studiens generaliserbarhet. Artiklarna som valdes var 

dessutom lokaliserade till ett land i varje världsdel.  

Forsberg och Wengström (2013) poängterar att författarnas egna åsikter kan ha betydelse vid 

val av artiklar och därför har författarna strävat efter ett neutralt förhållningssätt under 

studiens gång.  
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Slutsats 

I föreliggande studie visar resultatet att det förekommer positiva och negativa attityder vid 

mötet av HIV- positiva patienter. Att vara bärare av HIV kan vara mycket påfrestande 

eftersom fördomar har grundats i att sjukdomen är självförvållad genom bland annat 

omoraliskt sexuellt beteende. Hälso- och sjukvårdspersonalens fördomar om HIV är en 

problematik då det påverkar vården negativt. Hälso- och sjukvårdspersonalens åsikter och 

uppfattningar om HIV- positiva patienter bör inte förhindra en god vård. Resultatet visade 

även att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om HIV har en stor betydelse för att 

patienten skall uppleva en god vård. För att minska hälso- och sjukvårdspersonalens negativa 

attityder behövs ökad kunskap om smittspridningen av HIV vilket även skulle göra att både 

patient och vårdgivare upplevde mötet som tryggare. Genom att vara medveten om hur 

patienter med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal kan negativa attityder 

förhindras och istället kan fokus läggas på ett positivt intryck under mötet.   

Fortsätta studier 

Det skulle vara av intresse att genomföra en studie på hur hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskaper om HIV påverkar mötet med denna patientgrupp. Då alla patienter har rätt till god 

vård på lika villkor är det av betydelse att utföra flera studier i syfte om öka förståelsen för 

HIV - positiva patienter. Därmed ökar möjligheten för att utveckla ett utbildningsprogram i 

Sverige och i andra länder. Förhoppningsvis skulle detta medföra ökad kunskap hos hälso- 

och sjukvårdspersonal och förändra dess negativa inställning, vilket i sin tur kan ge en 

trygghet i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Klinisk tillämpbarhet 

Föreliggande studie belyser hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Författarna har förhoppningar om att denna studie bidrar till en djupare 

förståelse för hur patienter med HIV upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Hälso- och sjukvårdspersonal bör därmed reflektera över sitt förhållningssätt med denna 

patientgrupp, då HIV är en kronisk infektionssjukdom som gör att de HIV – positiva 

patienterna är i behov av empati och ett gott bemötande.  
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Bilaga A 

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

“It’s hurting,” you 

know? And she said, 

“if you hadn’t of done 

this to yourself, we 

wouldn’t have 

to be going through 

this!” (Rintamaki et 

al., 2007, s. 963). 

Hon sa att jag fick 

skylla mig själv för 

att jag har HIV 

Beskyllda för sin 

sjukdom  

Självförvållat Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 

“I went to the district 

hospital. Healthcare 

workers knew that I 

am HIV-positive. 

They said that they 

did not treat patients 

like me. They did not 

ask me anything. 

Their attitude toward 

me was unfriendly. 

They did not make 

any examination. 

They gave me some 

medicines and asked 

me to go to the 

Tuberculosis hospital  

”(Thanh et al., 2012, 

s. 20). 

Vårdpersonal ville 

inte vårda mig 

eftersom de visste att 

jag hade HIV. Dem 

frågade inte mig 

någonting, utan var 

allmänt otrevliga. 

Dem bad mig gå till 

ett annat sjukhus 

Patienten fick ingen 

vård 

Stigmatisering och 

diskriminering i 

vårdsituationer 

Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 



 

ii 

 

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

“ There is certainly 

difficulties to seeking 

treatment 

from doctors for fear 

that people will say 

you have 

been promiscuous” 

(Lieber et al., 2006, s. 

469). 

Ovilja att söka vård 

på grund av rädsla av 

att läkaren ska tolka 

det som ett resultat av 

omoraliskt sexuellt 

beteende  

 

 

 

 

Vill inte söka vård på 

grund av 

vårdpersonalens 

fördomar 

Stigmatisering och 

diskriminering i 

vårdsituationer 

Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 

“ … I had this 

disease, they would 

definitely despise 

someone who got 

HIV because they 

will think it came 

from a promiscuous 

life and their 

treatment of this 

person would change 

… ” (Lieber et 

al.,  2006, s. 468). 

 

 

 

 

 

 

 

De kommer definitivt 

att se ner på någon 

som har HIV. Dem 

kommer tro att det 

kom från ett 

omoraliskt beteende  

 

Bristande respekt på 

grund av fördomar 

 

Stigmatisering och 

diskriminering i 

vårdsituationer 

Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 
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Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

“I felt insulted when 

the provider put on 

two or three pairs of 

gloves right in front 

of me just 

to do a check up” 

(Blake et al., 2008 s. 

44). 

Jag kände mig 

förolämpad när de 

satte på sig dubbla 

par handskar för att 

endast utföra 

kontroller  

 

 

Vårdpersonalen 

förolämpar patienten  

Diskriminering i 

vårdsituationer 

Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 

“He refused to do it 

once he realized 

I was HIV-positive. 

They had to send for 

another 

Doctor” (Rintamaki 

et al., 2007, s. 694). 

Han ville inte vårda 

mig efter att han fick 

reda på min HIV- 

diagnos. De skickade 

mig till en annan 

läkare  

 

Fick ingen vård på 

grund av sin sjukdom 

 

 

 

 

 

 

Utebliven vård Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 
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Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

“She made me feel 

low. It was just so 

callous and cold 

the way she said it”. 

(Rintamaki et al., 

2007, s. 960). 

Hon fick mig att 

känna mig sårad. 

Hennes ton när hon sa 

det fick mig att känna 

mig arg  

 

Sårad på grund av 

vårdpersonalens 

attityd 

Diskriminerande 

attityd i vårdsituation 

Negativa attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 

“I think it helped me 

a lot seeing [my new 

doctor] 

because he had the 

time to actually sit 

down and 

listen to my whole 

story. Whereas [my 

old doctor] has you 

know, other people 

she’s got to see”. 

(Mallinson et al., 

2013, s. 79). 

Jag tror att det hjälpte 

mig att min nya 

läkare hade tid att 

lyssna till hela min 

berättelse 

 

Det sågs som något 

positivt att läkaren 

var villig att lyssna 

till patienten   

Tillfredsställda 

vårdsituationer 

Positiva attityder hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Attityder 
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Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

“I am reluctant to go 

to healthcare services 

because it may leak 

my HIV-positive 

status. This 

information leaking 

may affect my job 

and my children at 

school” (Thanh et al., 

2012, s. 20). 

Jag ville inte söka  

vård på grund av 

rädsla att min 

HIV-status skulle 

läckas ut och påverka 

mitt privata liv 

Undvek att söka vård 

för att förhindra att 

information skulle 

läckas ut 

Undvek vård på 

grund av rädsla 

Patientens rädsla  Rädsla 

“It’s just a disease of 

shame. It’s not 

something people 

want to talk about or 

acknowledge, so I 

choose not to be 

heard” (Zukoski 

& Thorburn, 2009, s. 

272). 

Det är en pinsam 

sjukdom och det är 

ingenting som 

människor vill prata 

om så jag valde att 

inte berätta något  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågar inte berätta för 

vårdpersonal om sin 

sjukdom på grund av 

rädsla för att bli 

annorlunda bemött  

Rädsla för att bli 

särbehandlad 

Patientens rädsla Rädsla 



 

vi 

 

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori Teman 

Because they won’t 

touch you. They act 

scared to touch you. 

They put on gloves 

right away - just to 

touch your skin - like 

they don’t know HIV 

is not spread that 

way” (Zukoski 

& Thorburn, 2009, s. 

271). 

De vill inte röra dig. 

De beter sig om de 

vore rädda att röra dig 

 

Rädd för beröring  Okunskap hos hälso- 

och sjukvårdspersonal 

leder till rädsla 

 

Rädsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Rädsla 

  



 

vii 

 

Bilaga B 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Audet, C. M. 

McGowan, C. C., 

Wallston, K. A., 

& Kipp,  

A. M. 

2013 

USA 

Relationship 

between HIV 

Stigma and Self-

Isolation among 

People Living 

with HIV in 

Tennessee. 

Att undersöka 

orsaken av 

stigmatisering till 

HIV och hur det 

påverkar HIV- 

positiva patienters 

självbild, liv och 

beteende.   

Studien var 

kvalitativ. Först 

fick deltagarna 

fylla i två 

formulär som 

mätte 

stigmatisering 

samt medverka i 

en intervju.  

 

 

32 

(n=46) 

Studien visade att det 

förekom stigmatisering, 

rädsla och negativa 

attityder för HIV- 

positiva patienter. 

Patienterna upplevde 

diskriminering av 

familj och 

vårdpersonal. 

 

 

K 

II 

  



 

viii 

 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bairan, A., 

Taylor, G. A., 

Blake, B. J., 

Akers, T., 

Sowell, R. & 

Mendiola, R., Jr. 

2007  

USA 

A model of HIV 

disclosure: 

disclosure and 

types of social 

relationships.  

Syftet med studien 

var att utforska en 

modell för 

vårdpersonal för 

att förebygga 

överföring av 

HIV.  

 

 

 

 

 

 

 

Studien var 

kvalitativ. 

Deltagarna i 

studien delades in 

i tre fokusgrupper: 

homosexuella, 

droganvändare, 

och dem som har 

hög risk för att få 

HIV.  

 

104 

(n=0)  

I studien framkom det 

att oavsett social 

relation påverkade det 

deltagarna om det 

avslöjade sin HIV-

diagnos eller inte. 

Deltagarna ville dock 

informera vårdpersonal 

för deras säkerhet.  

 

K 

II 

 

 

  



 

ix 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Blake, B J., Jones 

Taylor, G A., 

Reid, P. & 

Kosowski, M.  

2008 

USA 

 

Experiences of 

women in 

obtaining human 

immunodeficiency 

virus testing and 

healthcare 

services 

 

Undersöka HIV-

positiva gravida 

kvinnors 

personliga 

erfarenheter av att 

få HIV-testning 

och hur kvinnorna 

upplever vårdens 

engagemang och 

hjälp i Texas.  

 

En intervjustudie 

genomfördes med 

hjälp av ljudband 

och 

transkriptioner. 

Kvinnorna blev 

intervjuade i 

grupper där de 

bytte erfanreheter 

med varandra om 

hur de blev 

behandlade inom 

vården.  

 

 

64 

(n=0) 

Kvinnorna upplevde 

diskriminering inom 

vården och i det 

dagliga livet.  Det 

framkom även att 

kvinnor är mer benägna 

att få tillgång till HIV-

testning.  

K 

II 

  



 

x 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bogart, M. L., 

Cowgill, B.O., 

Kennedy, D., 

Ryan, G., 

Murphy, D.A., 

Elijah, J., & 

Schuster, M.A. 

2008  

USA 

 

 

HIV-related 

stigma among 

people with HIV 

and their families: 

a qualitative 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

hinder vid 

vårdandet av HIV 

positiva patienter 

som ännu inte har 

påbörjat sin 

behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien var 

kvalitativ med 

semistrukterade 

intervjuer. 33 

föräldrar med 

HIV, 27 barn < 18 

år, 19 vuxna med 

barn samt 15 

vårdgivare 

intervjuades.  

 

 

 

 

 

 

94 

(n=55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De HIV positiva 

patienterna upplevde 

att vårdpersonalen hade 

ett diskriminerande 

förhållningssätt då 

vårdpersonalen var 

fåordiga. Patienterna 

hade negativa 

erfarenheter av vården 

vilket oftast berodde på 

vårdpersonalens 

motbjudande 

förhållningssätt och 

även bristande resurser 

för att vårda patienter 

med HIV. 

 

K  

II 

  



 

xi 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cannon 

Poindexter, C.  

2013 

USA 

HIV Stigma and 

Discrimination in 

Medical Settings: 

Stories From 

African Women in 

New Zealand. 

Avsikten med 

studien är att 

fördjupa sig i fyra 

HIV- positiva 

kvinnors 

berättelser om hur 

dem upplever vård 

och 

diskriminering 

inom sjukvården i 

Nya Zeeland. 

 

Återanalysering 

av en tidigare 

utfört kvalitativ 

studie. Forskarna 

återupptog två års 

gammalt material 

och transkriberade 

och därefter 

analyserades 

materialet för att 

få en djupare 

förståelse för HIV 

- positiva 

patienter.  

4 

(n=0) 

Studien visade att 

kvinnorna upplevde ett 

diskriminande beteende 

från sjukvårdspersonal. 

Det framkom även att 

kvinnornas HIV-status 

påverkade deras 

vardagliga liv negativ. 

Några av kvinnorna 

berättade även att det 

påverkade deras 

arbetsliv på ett negativt 

sätt när information om 

deras HIV - diagnos 

läckte ut till obehöriga. 

K 

 I 

 

  



 

xii 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Greeff, M., 

Phetlhu, R., 

Makoae, L., N., 

Dlamini, P., S., 

Holzemer, W., L., 

Naidoo, J., R., 

Kohi, T., W., Uys, 

L., R., & Chirwa, 

M., L. 

2008 

Sydafrika 

Disclosure of HIV 

status: 

experiences and 

perceptions of 

persons living 

with HIV/AIDS 

and nurses 

involved in their 

care in Africa. 

Att undersöka 

HIV/AIDS 

patienters 

erfarenhet av 

stigmatisering av 

vårdpersonal som 

är involverad i 

HIV/AIDS 

patienternas vård.  

En deskriptiv, 

kvalitativ metod. 

Intervjuerna 

genomfördes med 

deltagare från fem 

olika Afrikanska 

länder. 

225 

(n=30) 

I resultatet framkom att 

HIV/AIDS patienter 

inte var villiga att 

avslöja sin HIV-status 

då de upplevde rädsla 

över att ett avslöjande 

skulle påverka deras 

vardagsliv på ett 

negativt sätt. De 

upplevde ångest och 

oro över avslöjandet. 

K 

I 

  



 

xiii 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kelly, C., 

Alderdice, F., 

Lohan, M. & 

Spence, D., 

2013 

England 

Every pregnant 

woman needs a 

midwife - the 

experiences of 

HIV affected 

women in 

maternity care. 

Syftet var att 

utforska HIV- 

positiva kvinnors 

upplevelser av 

deras graviditet 

och mödravård 

och relationen 

med deras 

barnmorskor. 

En intervjustudie 

med ostrukturerad 

djupintervjuer. 

Intervjuerna 

gjordes i 

patientens hem 

och tog ungefär 

60-90 minuter 

vardera.   

22 

(n=0) 

I studien framkom det 

att kvinnor upplever 

stigmatisering som är 

relaterad till deras HIV-

diagnos. Det som 

kvinnorna upplevde 

som positivt var 

kunskap, erfarenhet, 

empati och förståelse 

inom vården. 

K 

I 

  



 

xiv 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kennedy, C. E., 

Baral,S. D., 

Fielding, M., 

Adams, D., 

Dludlu, P., 

Sithole, D., 

Fonner, V. A., 

Mnisi, Z. & 

Kerrigan, D. 

2013 

USA 

 

They are human 

beings, they are 

Swazi": 

intersecting 

stigmas and the 

positive health, 

dignity and 

prevention needs 

of HIV-positive 

men who have sex 

with men in 

Swaziland. 

Att undersöka 

män som har sex 

med män, och 

deras erfarenheter 

av vård och 

behandling och 

HIV prevention.  

 

En kvalitativ 

metod användes. 

Män som har sex 

med män 

djupintervjuades.  

 

26 

(n=0) 

Deltagarna upplevde 

stigmatisering och 

diskriminering både för 

sin sexuella läggning och 

för sin HIV-diagnos. Det 

redovisades även om 

vikten till att ta hänsyn 

till patientens särskilda 

behov vid vård och 

behandling. 

Stigmatisering ledde till 

brist på socialt stöd och 

brist i följsamhet i 

medicinering. 

Interventioner behövs för 

att minska stigmatisering 

och diskriminering av 

homosexuella män, både 

för sjukvårdspersonal 

och befolkning i 

allmänhet.  

K 

I 

  



 

xv 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte  Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

kvalité 

Laws, M-B., 

Rose, G-S., 

Bezreh, T., 

Beach M-C., 

Taubin, T., 

Kogelman, L., 

& Wilson, I-B. 

2010  

USA 

 

Treatment acceptance 

and adherence in HIV 

disease: patient 

identity and the 

perceived impact of 

physician-patient 

communication. 

 

Undersöka hur HIV -

positiva patienter 

upplever sin sjukdom, 

följsamhet till 

behandling och deras 

relation till sjukvården. 

Samt ta reda på hur 

relationen till 

vårdpersonal påverkar 

följsamhet av 

medicinering. 

Studien var en 

intervjustudie. 

Intervjuerna pågick 

i 90 minuter och 

därefter användes 

materialet till 

resultatet.  

 

 

 

34 

(n=0) 

Ett flertal av deltagarna var 

nöjda med sin vårdgivare. I 

studien framkom även att ett 

fåtal patienter var missnöjda 

med sin relation till 

vårdgivaren. Motivation från 

vårdpersonalen ansågs som 

viktigt för att patienterna inte 

skall göra uppehåll i sin 

medicinerring.  

K 

II 

 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 



 

xvi 

 

Lieber, E., Li, 

L.,Wu, Z., 

Rotheram-Borus, 

M.- J. & 

Guan, J 

2006 

USA 

HIV/STD 

stigmatization 

fears as health-

seeking barriers 

in China. 

Syftet var att 

undersöka 

deltagarnas 

kunskaper, 

attityder och 

föreställningar 

om HIV/STD och 

dess symtom, 

orsaker, prognos, 

förebyggande och 

behandlingar.  

 

Informationen 

insamlades via 

semistrukterade 

intervjuer. 

 

100 

(n=6) 

Resultatet visade att 

deltagarna upplever 

rädsla, och blivit utsatta 

för diskriminering i 

vårdrelaterade 

situationer. Det 

framkom även att 

patienterna var 

misstänksamma mot det 

vård som erbjöds.  

K 

I 

  



 

xvii 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Logie, C. H., 

James, L., 

Tharao, W. & 

Loutfy, M. R 

2012 

Kanada 

“We don't exist": 

a qualitative 

study of 

marginalization 

experienced by 

HIV-positive 

lesbian, bisexual, 

queer and 

transgender 

women in 

Toronto, Canada 

 

Undersöka HIV- 

positiva 

transsexuella, 

bisexuella och 

lesbiska kvinnors 

dagliga liv. 

En kvalitativ 

studie gjordes 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna som 

intervjuades var 

antingen lesbiska, 

transsexuella eller 

bisexuella och 

levde med HIV.  

 

104 

(n=0) 

Majoriteten av 

deltagarna uppgav 

många faktorer som 

påverkade dess 

vardagliga liv. Många av 

deltagarna var 

transsexuella och de 

upplevde diskriminering, 

stigmatisering och 

okunnig personal 

gällande behandling. 

K  

I 

  



 

xviii 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Magnus, M., 

Herwehe, J., 

Murtaza-Rossini, 

M., Reine, P.,  

Cuffie, D., 

Gruber, D. & 

Kaiser, M.  

2007 

USA 

Linking and 

retaining HIV 

patients in care; 

the imoportance 

of provider 

attitudes and 

behaviors 

Syftet vara att 

granska HIV 

positiva patienters 

uppfattningar om 

vårdpersonal 

En kvalitativ 

studie med 

kvantitativ ansats. 

Under 6 månader 

intervjuades HIV -

positiva patienter 

och alla intervjuer 

var anonyma 

479 

(n=23) 

Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen hade ett 

negativt förhållningssätt 

då vårdpersonal inte var 

villig att lyssna eller 

vårda HIV positiva 

patienter.  

K 

I 

Mallinson, R. K., 

Rajabiun, S. & 

Coleman, S. 

2007 

USA 

The provider role 

in client 

engagement in 

HIV care.  

Studien 

undersöker en 

process HIV- 

positiva patienters 

uppfattningar om 

vården och av 

relationen mellan 

patient och 

vårdare.  

 

En kvalitativ 

ansats med 

semistrukterade 

djupintervjuer. En 

intervjuguide 

genomfördes och 

resultatet 

analyserades  

 

 

76 

(n=0) 

Deltagarna uppgav att 

de önskade ett mer 

empatiskt 

förhållningssätt från 

vårdpersonalen samt en 

mer effektiv 

kommunikation. 

 

K  

II 

  



 

xix 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rintamaki, L., 

Scott, A., 

Kosenko, K., & 

Jensen, R. 

2007 

USA 

Male Patient 

Perceptions of 

HIV Stigma in 

Health Care 

Contexts 

Undersöka orsak 

till diskriminering 

och stigmatisering 

inom vården.  

Intervjustudie där 

patienter med HIV 

har intervjuats. 

42 

(8) 

Diskriminering och 

stigmatisering är 

vanligt 

förekommande av 

vårdpersonalen inom 

vården.  

K 

I 

  



 

xx 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sayles J., N., 

Ryan G.,W., 

Silver J., S., 

Sarkisian C., A., 

& Cunningham, 

W., E., 

2007 

USA 

Experiences of 

social stigma and 

implications for 

healthcare among 

a diverse 

population of HIV 

positive adults.  

Att ta reda på de 

mest framträdande 

egendomarna av 

stigmatisering och 

copingstrategier 

som kan vara 

aktuella för 

patienter med 

HIV. Samt 

undersöka 

effekten av 

stigmatisering 

inom sjukvården. 

 

En kvalitativ 

forskningsmetod. 

Författarna 

använde 

fokusgrupper för 

att kunna 

undersöka 

erfarenheter och 

upplevelsen av 

stigmatisering. 

Till intervjuerna 

använde 

författarna sig av 

ljudinspelare, 

transkribering och 

informationen 

analyserades 

noggrant.  

 

48 

(n=0) 

Resultatet visade att 

HIV har en förödande 

effekt på patientens 

hälsa. Det framkom 

att patienterna kämpar 

för att bli behandlade 

med medkänsla och 

för att få respekt från 

sin familj och från 

samhället. Patienterna 

ville bli sedda som 

mer än en sjukdom 

och bli lyssnad till av 

vårdpersonal.  

 

K 

II 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sayles%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ryan%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ryan%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silver%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silver%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarkisian%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarkisian%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunningham%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunningham%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17786561
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Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Thanh C. D., 

Moland K. M. & 

Fylkesnes, K  

2012 

Vietnamn 

Persisting stigma 

reduces the 

utilisation of HIV-

related care and 

support services in 

VietNam 

Syftet med studien 

var att undersöka 

HIV- positiva 

personers 

uppfattningar och 

erfareneter av 

stöd, vård och 

behandling i 

Vietnamn 

En intervjustudie 

genomfördes med 

djupintervjuer och 

diskussioner. 

Informationen 

analyserades 

sedan och 

användes till 

studiens resultatet.  

 

45 

(n=0) 

I studien framkom att 

stigmatisering och 

diskriminering är 

vanligt förekommande 

hos HIV- positiva 

personer både i 

samhället och inom 

vården. Patienterna 

upplevde även 

utanförskap på grund 

av stigmatiseringen 

som fick följder som 

isolering och 

uppsägning. Stöd och 

vård från 

familjemedlemmar 

ansågs som viktigt för 

att patienten ska 

känna hopp inför 

framtiden. 

K 

I 

  

https://www.google.se/search?q=vietnamn&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0BKxVJvDBYqrUf6VgMAL&ved=0CDMQsAQ
https://www.google.se/search?q=vietnamn&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0BKxVJvDBYqrUf6VgMAL&ved=0CDMQsAQ


 

xxii 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zukoski, A. P., & 

Thorburn, S.  

2009 

USA 

Experiences of 

stigma and 

discrimination 

among adults 

living with HIV in 

a low HIV-

prevalence 

context: A 

qualitative 

analysis 

Att ta reda på om 

patienter med HIV 

har erfarenheter 

av diskriminering 

och stigmatisering 

inom sjukvården.  

Studien är 

kvalitativ. 

Patienter med 

HIV intervjuades 

för att få en 

uppfattning om 

deras erfarenheter.  

16 

(n=0)  

Patienterna hade 

upplevt stigmatisering 

och diskriminering av 

vårdpersonal. 

Resultatet visar att det 

behövs insatser för att 

hantera stigmatisering 

och diskriminering för 

vårdpersonal, men 

även för den allmänna 

befolkningen. 

K  

I 

 


