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Sammanfattning 

Bakgrund: Över hela världen lever människor med HIV, en kronisk infektion som påverkar 

individens immunförsvar. Dessa människor har varit en utsatt grupp för diskriminering av 

samhället under flera år. Det vilar ett etiskt ansvar hos sjuksköterskan att bemöta och vårda 

människor på lika villkor samt med respekt för den personliga integriteten. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva hur människor som lever med HIV upplever möten med 

vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt baserad på åtta 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Att bli 

dömd och diskriminerad, Känslan av att vara smittsam, Känna tillit eller misstro samt Att bli 

respekterad. Slutsats: Sjuksköterskan har möjligheter i mötet med människor som lever med 

HIV, att verka för att individens känslor av utanförskap samt inskränkande av den personliga 

integriteten reduceras. Då patientens unika erfarenheter och behov tas tillvara i mötet 

beskriver människor med HIV upplevelser av att bli sedd för den person de är. Vilket är av 

värde i omvårdnaden, då målet för sjuksköterskan är att stärka patientens hälsoprocesser och 

verka för en individanpassad vård.  
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Abstract 

Background: People are living with HIV all over the world, a chronic infection that affects 

the individual's immune system. These people have been a vulnerable group, discriminated by 

society for several years. There is an ethical responsibility of the nurse to respond to and 

nurture people on equal terms and with respect for the personal integrity. Aim: The aim of 

this study was to describe how people living with HIV experience the encounter with 

healthcare professionals. Method: The study was conducted as a general literature review 

based on eight qualitative scientific articles. Results: The results revealed four main 

categories Being judged and discriminated, Feelings of being contagious, An emotion of trust 

or distrust and Being respected. Conclusion: The nurse has opportunities in the meetings 

with people living with HIV, to ensure that the individuals’ feelings of alienation and 

restrictive of personal privacy are reduced. When the patients’ unique experiences and needs 

are utilized in the meeting, people with HIV describes that they are being seen for who they 

are. Which is in the value of nursing care where the aim of the nurse is to strengthen the 

patients’ health processes and promote individual care. 
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INLEDNING 
Så många som 35 miljoner människor beräknades vara infekterade av HIV, Humant immun-

bristvirus, i slutet av 2013 (WHO, 2014). Människor lever med HIV över hela världen, 

således kan sjuksköterskan möta patienter med HIV i sin yrkesutövning på flera olika platser. 

Berättelser från människor, som förlorade sina vänner och släktingar under 80-talets HIV 

pandemi, vittnar om hur samhället och inte sällan familjer i flera fall vänt människor som 

lever med HIV ryggen. Jonas Gardell är en svensk författare som bröt tystnaden med sin 

romantrilogi ”Torka aldrig tårar utan handskar” där han drog ljus till den isolering människor 

som levde med HIV blev utsatta för under denna tid. De som sökte hjälp blev nekade vård på 

grund av rädslan för smittan de bar på. Avlidna människor med HIV slängdes som avfall i 

sopsäckar märkta med ”smitta” (Gardell, 2013
a
). Historian går inte att ändra, men det som 

ligger framåt i tiden kan sjuksköterskan vara med och påverka. Bakom varje HIV-diagnos 

finns en människa, med unika kunskaper och erfarenheter av livet med HIV (Röda Korset, 

2012). Denna värdefulla kunskap kan vara en resurs för sjuksköterskan för att i framtiden inte 

vända dessa patienter ryggen ännu en gång, utan istället vara med och bidra till vård på lika 

villkor. 

BAKGRUND 

HIV 

Det var i början av 1980-talet som flera sjukdomsfall med svåra andningsbesvär och hosta 

noterades i USA. Det skulle senare visa sig vara en ovanlig form av lunginflammation som 

uppträder i samband med nedsatt immunförsvar. Många patienter var unga homosexuella män 

och led även av en cancerform kallad Kaposis sarkom (Grillner, 2015). Sambandet mellan 

denna specifika lunginflammation och Kaposis sarkom är den första beskrivningen av aids, 

som gjordes 1981 (Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011; Grillner, 

2015). Forskningen fortlöpte och sedermera antogs definitionen av HIV, humant immunbrist-

virus (Grillner, 2015).  

 

Människor infekteras av viruset via blod och blodprodukter, så som orena injektions-

nålar och blodtransfusioner (Wilhelmsen & Stubberud, 2011). HIV finns i 

kroppsvätskor och kan smitta när dessa kommer i direkt kontakt med kroppens 

slemhinnor, vilket exempelvis kan ske vid oskyddad sexuell kontakt (ibid.).  
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Det finns även risk att viruset sprider sig från moder till barn i samband med graviditet, 

förlossning eller vid amning (Wilhelmsen & Stubberud, 2011). I Västvärlden ges 

behandling till HIV-positiva mödrar och deras barn i profylaktiskt syfte, vilket minskar 

risken för att föra infektionen vidare drastiskt från 15-25 % till 1 % risk (Albert, 2015).  

Då en människa infekteras av HIV förblir virusets DNA i kroppen livet ut. Kroppens 

immunförsvar engageras och arbetar för att förgöra viruscellerna. Utan behandling är 

till slut kroppens immunförsvar så pass nedbrutet att den infekterade individen utvecklar 

förvärvat immunbristsyndrom, AIDS. En infektion som en förkylning kan då innebära 

flera följdinfektioner, såsom lunginflammation, svampinfektioner eller cancer och till 

slut leda till döden (Andreassen et al., 2011).   

 

Idag behandlas HIV-infektioner med så kallad HAART-behandling (Highly active anti 

retroviral therapy). En kombinationsbehandling i form av tre olika läkemedel som ges 

i syftet att trycka tillbaka virusets framfart i kroppen samt bevara och bygga upp 

individens immunologiska funktion (Andreassen et al., 2011). Adekvat behandling 

innebär även att risken att föra viruset vidare minskar (UR Samtiden, 2014). Det är dock 

av vikt att bejaka faktumet att tillgängligheten och möjligheten för adekvat behandling 

inte är lika över världen (Röda Korset, 2012).  

Att leva med HIV  

En HIV-diagnos innebär en stor förändring i en människas liv. Att bli infekterad av HIV 

är för många till en början lika med en dödsdom (Feigin, Sapir, Patinkin & Turner, 

2013). Panik och hjälplöshet i denna nya livssituation ställer människans existentiella 

varande på sin spets. En känslomässig berg- och dalbana i form av chock, rädsla, 

frustration och ilska uppträder i flera fall. För att komma vidare tvingas människan 

konfrontera sina inre känslor och tankar (ibid.). I denna känslostorm tampas de även 

med frågan om vilka i sin omgivning de vill eller kan dela sin hälsostatus med. 

Avgörande faktorn för att berätta för någon annan är i många fall behov av stöd och 

rädsla för att bli ensam. Kunskap och information kring HIV tillsammans med 

behandling är element som beskrivs vara det som till slut landar i en förståelse och 

förutsättning att hantera sjukdomen (Feigin et al., 2013). 
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Möten i vården  

Vårdpersonal kan spela en avgörande roll kring hur människor kommer till insikt med 

att HIV är en kronisk infektion och inte en dödsdom samt hur de hanterar sin sjukdom 

(Feigin et al., 2013). Detta innefattar vårdpersonal i olika vårdkontext, inte bara de som 

är specialiserade kring HIV (Guenter, Gillett, Cain, Pawlunch & Travers, 2010).  

Socialstyrelsen (2007) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som personer som i sitt 

yrke utför hälso- och sjukvård, vilka i denna studie beskrivs som vårdpersonal. 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014) samlar alla världens 

sjuksköterskor i ett gemensamt förhållningssätt. Med de mänskliga rättigheterna som 

grund i omvårdnaden skall sjuksköterskan verka för att alla patienter bemöts och vårdas 

på lika villkor. Oberoende av nationers lagstiftning skall alla människor vårdas på ett 

respektfullt vis. Genom medkänsla, lyhördhet och värna om patientens integritet (ibid.).  

 

Ett världsomfattande arbete bedrivs för att förebygga spridning av HIV (Röda Korset, 

2012). Förutsättningarna för att kunna sprida kunskap om HIV, öka tillgång till 

behandling och minska diskriminering skiljer sig dock på grund av ekonomiska, 

kulturella och infrastrukturella faktorer (ibid.). Behovet av omvårdnad är universellt, 

men fördelning och tillgång till resurser skiljer sig världen över (ICN, 2014). 

Teoretisk referensram   

Filosofen Martin Buber (2005) menar att allt verkligt liv är ett möte. Han beskriver i sina verk 

den avgörande skillnaden att stå inför en annan människa som ett personligt väsen, vilket han 

benämner som relationen mellan Jag och Du. Eller möta den andre som ett objekt, vilket 

framställs som en relation mellan Jag och Det (Buber, 1994). Vidare menar Buber (2005) att 

det helt och hållet är genom erfarenheter människan kan förstås samt vad det innebär för 

individen vi möter att vara människa. 

 

Det är alltså genom att ta del av erfarenheter från människor som lever med HIV 

sjuksköterskan kan förstå deras behov och upplevelser, då dessa människor lever sin HIV. 

Känslor och upplevelser från olika skeende av sjukdomsförlopp är värdefulla erfarenheter 

som ger kunskap (Buber, 2005). Bubers definition av erfarenheter kommer i studien att 

diskuteras som upplevelser. Vilket översätts till engelskans experience, som i det svenska 

språket har flera olika betydelser så som erfarenhet, kunskap, händelse (Statens skolverk, 
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2002). Engelskans perception översätts till svenska som intryck, urskiljning, känsla och 

observation (Manser, 2004). Kärnan av de olika svenska översättningarna anses alla vara 

relevanta för studiens syfte då de inbegriper ett brett perspektiv av vad som anses spegla en 

människas upplevelser. 

 

Duets verklighet, det vill säga det personliga hos den vi möter, är kärnan i Bubers 

människosyn och beskrivs som det mellanmänskliga (Buber, 1990). I ett mellanmänskligt 

möte kommunicerar människor med varandra precis som de är. Återigen kan sjuksköterskan 

inte möta patienter utifrån en mall eller mönster. Det handlar om att bjuda in den andre till att 

dela sina erfarenheter (Holopainen, Kasén & Nyström, 2014). I ett sådant möte kan en 

samhörighet uppstå mellan de som möts, kantad av delaktighet och närvaro (Buber, 2005). 

Patienter söker sig till vården i hopp om att vårdpersonal genom sin makt, det vill säga 

professionskunskap, skall lindra deras lidande. Ofta ses makt som något negativt, men makt 

kan även ses som en gåva till förmåga att uträtta, en handlingskraft (Buber, 2005). För 

sjuksköterskan är makt en gåva att värna om för att i mötet med patienter skapa förtroende. I 

varje möte krävs ett nytt ställningstagande, en uppmärksamhet på vad just det mötet har att 

berätta (Buber, 1990).  

 

Således är det av vikt att som sjuksköterska idag ha verktyg för att bemöta patienter med HIV 

på ett sådant vis så att deras hälsoprocesser stärks. Majoriteten av de som lever med HIV och 

AIDS idag lever i utvecklingsländer (Röda Korset, 2012). HIV har störst spridning i Afrika, 

men en snabb ökning av sjukdomsfall sker i både Europa och Asien (Blomberg, 2013). 

Berättelser om hur människor som lever med HIV upplever möten med vårdpersonal är därför 

en viktig och betydelsefull kunskap att implementera i sjuksköterskans yrkesroll världen över. 

Ambitionen med denna studie är att skapa en bild som speglar dessa möten i nutid. Huruvida 

sjukvården och vårdpersonalens professionella förhållningssätt varit följsam med 

utvecklingen av kunskaperna kring HIV. Från att ha betraktats som en dödsdom och dödlig 

smitta kantad av diskriminering av människor som lever med sjukdomen, till idag då HIV 

som ses som en kronisk infektion. Framför allt är det av vikt för den enskilda individen i 

mötet med vårdpersonal, att bli respekterad och sedd för den de är och inte sin sjukdom. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur människor som lever med HIV upplever 

möten med vårdpersonal.  

METOD 

Design 

Litteraturstudien är genomförd som en allmän litteraturöversikt med ambitionen att skapa en 

överblick kring det valda området (Friberg, 2012
a
). Genom systematisk litteratursökning i 

relevanta databaser var avsikten att finna vetenskapliga artiklar vilkas resultat speglar denna 

litteraturöversikts syfte (ibid.).  Litteraturöversikten har genomförts med kvalitativ ansats, då 

syftet var att skapa en förståelse och beskriva människors upplevelser (Friberg, 2012
b
). 

Vetenskapliga artiklar baserad på kvalitativ forskning ur ett patientperspektiv ligger således 

till grund för litteraturöversiktens resultat, med målet att utifrån dessa delar skapa en ny helhet 

(Segesten, 2012
a
). 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning genomfördes för att undersöka om studiens syfte var relevant 

samt om det fanns underlag för studien (Friberg, 2012
a
). Informationssökning i olika 

databaser uppbringande relevanta sökord för studiens syfte. Manuella sökningar gjordes även 

genom så kallad sekundärsökningar, då nya sökord alternativt andra relevanta källor för 

studien identifierades via den inledande litteratursökningens sökträffar (Östlundh, 2012).  

 

Den egentliga litteratursökningen genomfördes efter den inledande litteratursökningen och 

var den som slutligen uppbringade de studier som ligger till grund för litteraturöversiktens 

resultat (Friberg, 2012
a
). Följande sökord tillämpades; HIV infections, HIV patient*, HIV-

infected patients, HIV*, Professional Patient relation, Nurse Patient relation, Patient care, 

Health care*, Therapeutic process, Professional Patient relation*, Patient Provider relation*, 

Nurse-Patient relations, Encounter*, Experience*, Patients Attitudes, Patient perception*, 

Client Attitudes, Patient experience*, Qualitative research, Qualitative studies och 

Qualitative*. Databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO innehåller ämnesområde som 

medicin och omvårdnad i form av vetenskapliga artiklar vilka var relevanta för 

litteratursökningen (Karlsson, 2012).  
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Ämnesordsökningar av relevanta begrepp i respektive databas genomfördes via Cinahl 

headings, MESH termer samt Thesaurus (Östlundh, 2012). Vidare användes dessa ämnesord i 

så kallade blocksökningar tillsammans med fritext, vilket kan uppbringa nyare vetenskaplig 

forskning som finns tillgängliga i databaserna, men som ej fått ämnesord tilldelat ännu 

(Karlsson, 2012). Trunkering innebär att en asterisk (*) ersätter ett sökords ändelse så att olika 

typer av ändelser innefattas i artikelsökningen vilket vidgar litteratursökningen (Östlundh, 

2012). Ett annat sätt att expandera sökningen var nyttjandet av booleska operatoren OR 

mellan sökord. Det innebär att endera av sökorden mellan OR kunde finnas med i sökträffen. 

Bruket av booleska operatorer har även nyttjats med syftet att avgränsa artikelsökningarna, då 

termen AND kopplar samman de olika sökorden (ibid.), se bilaga 1.  

Urval 

För att begränsa urvalet av artiklar tillämpades ett antal avgränsningar i litteratursökningen 

(Friberg, 2012
a
). Artiklar publicerade tidigare än 2005 exkluderades, då avsikten var att lyfta 

fram upplevelser från människor som lever med HIV i nutid samt för att undvika berättelser 

som går tillbaka i tiden. Studiens material begränsades till vuxna människors upplevelser, 18 

respektive 19 år och äldre enligt använda databaser. Artiklar skrivna på något annat språk än 

engelska exkluderades, detta för att en adekvat översättning och analys av artiklarnas texter 

skulle kunna göras av författaren (Östlundh, 2012). Ambitionen var att inkludera artiklar från 

flera geografiska punkter för att få ett globalt perspektiv i litteraturöversiktens resultat. Tillval 

som peer reviewed och abstract available utnyttjades i de databaser det var möjligt, som ett 

led av försäkran att artiklarna är vetenskapliga (Segesten, 2012
b
). 

Genomförande 

Initialt lästes titlar av litteratursökningens sökträffar. Abstracten av de artiklar som bedömdes 

motsvara litteraturöversiktens syfte och beskrivna urvalskriterier granskades vidare. I ett antal 

av sökträffarna lästes även resultat- och metoddel, detta för att kunna säkerställa att artikeln 

innehöll data ur en vårdkontext samt ur patientperspektiv. En artikelöversikt skrevs för 

respektive artikel för att få en överblick kring varje studies innehåll samt bedöma artiklarnas 

kvalitet (Friberg, 2012
a
), se bilaga 2. Kvalitetsgranskningen är utförd med hjälp av Forsberg 

och Wengströms (2013, s. 206) mall ”Checklista för kvalitativa artiklar”, se bilaga 3. Dessa 

värderingar låg till grund för huruvida de vetenskapliga artiklarna granskades samt 

analyserades vidare (Friberg, 2012
a
). Slutligen framkom åtta artiklar som kom att analyseras.  
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Analys 

Litteraturöversiktens resultat bygger på likheter och skillnader i de utvalda vetenskapliga 

artiklarnas resultat (Friberg, 2012
a
). Resultatdelen i varje artikel lästes upprepade gånger. 

Meningsbärande enheter dvs. text som svarade på litteraturöversiktens syfte lyftes fram och 

antecknades ordagrant. För att göra materialet mer lätthanterligt kondenserades dessa till 

koder, dock med beaktning att bibehålla det väsentliga innehållet i meningsenheterna. 

Identifieringen av likheter och skillnader mellan studierna tog form då koderna placerades i 

olika kluster. Flera gånger gjordes denna sortering för att eventuellt finna nya övergripande 

områden. Friberg (2012
a
) talar om pendlingen från helheten i de utvalda vetenskapliga 

artiklarnas resultat till delar i form av artikelöversikter och materialet analysen uppbringat, till 

en slutlig ny helhet i form av ett resultat. Slutligen sammanställdes likheter och skillnader i de 

kategorier vilka beskrivs i litteraturöversiktens resultatdel (Friberg, 2012
a
).  

Etiska överväganden 

Studien bygger på vetenskapliga artiklar baserade på människors erfarenheter och upplevelser 

i en sårbar livssituation (Feigin et al., 2013). De artiklar som innehöll en tydlig beskrivning 

och diskussion kring etiska övervägandena valdes därför ut, då det ansågs ge förutsättningar 

för att bedöma materialets tillförlitlighet i avseendet huruvida de forskningsetiska kraven var 

applicerade (Wallengren & Henricson, 2012). Inga artiklar har aktivt exkluderats på grund av 

otydligt beskrivna etiska överväganden.  

 

Ambitionen var att beskriva artiklarnas resultat utan att författarens förförståelse speglades i 

analysen av texterna. Förförståelse kan beskrivas som de tidigare erfarenheter och preferenser 

varje enskild individ bär med sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Det fanns en förförståelse hos 

författaren innan litteraturstudien genomfördes att människor som lever med HIV känner av 

osäkerhet och okunskap från vårdpersonal de möter. Föreställningar fanns att det kunde yttra 

sig tydligt genom kroppsspråk och bemötande, även om vårdpersonalen i fråga gör sitt 

yttersta att dölja det för patienten. Denna förförståelse skrevs ner innan studien genomfördes, 

för att tydliggöra vad den stod för och förhålla sig till under arbetsprocessen. Friberg (2012
a
) 

menar att det i litteraturöversikter finns risk att urval av artiklar blir selektivt och görs för att 

styrka den egna ståndpunkten.  Förförståelsen var för avsikt att sättas åt sidan för att få med 

aspekter som eventuellt visar andra sidor av hur människor som lever med HIV upplever 

möten med vårdpersonal. Även för att inte låta förförståelsen styra i litteraturstudiens analys 
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och diskussioner. Litteratursökningen genomfördes utan begränsningen till fulltextdatabaser, 

då risken fanns att relevanta artiklar exkluderats. De artiklar som eventuellt inte fanns 

tillgängliga i databasen har beställts i fulltext.  

 

RESULTAT 

Studien är baserad på åtta vetenskapliga artiklar vilka beskriver upplevelser av möten med 

vårdpersonal från män och kvinnor mellan 20-80 år, som lever med HIV i olika delar av 

världen såsom Zimbabwe, Uganda, Thailand, Kina Canada, USA samt Nordirland. Resultatet 

presenteras i följande kategorier; Att bli dömd och diskriminerad, Känslan av att vara 

smittsam, Känna tillit eller misstro samt Att bli respekterad.  

Att bli dömd och diskriminerad 

I flera studier framgår det att människor som lever med HIV uttrycker upplevelser av att bli 

dömd och diskriminerad vid möten med vårdpersonal (Cambell, Scott, Madanhire, 

Nyamukapa & Gregson, 2011; Kelly et al., 2013; Liamputtong, Haritavorn & Kiatying-

Angsulee, 2009; Zhou, 2007). En form av hierarki inom diskrimineringen beskrivs av 

människor som lever med HIV (Zhou, 2007). Beroende på hur människor blivit infekterade 

av HIV-viruset ses de som skyldiga eller oskyldiga. De som blivit infekterade via blod eller 

blodtransfusion upplever sig vara oskyldiga. Medan de människor som via sexuell kontakt 

eller drogmissbruk infekterats av HIV- viruset får känslan av att vara skyldiga, då de 

föreställs ha blivit smittade av HIV på grund av deras livsstil (ibid.).  

 

Studier beskriver hur både män och kvinnor som lever med HIV upplever bekymmer vid 

kontakt med vården, då de finner det påfrestande att förklara hur de blivit smittade för varje 

gång de möter vårdpersonal (Liamputtong et al., 2009; Zhou, 2007). Möten där de upprepade 

gånger blivit ifrågasatta om de inte besökt prostituerade eller gjort något annat som anses vara 

en ifrågasatt livsstil. Detta beskrivs återkommande som att bli förhörd av vårdpersonal (Zhou, 

2007). Vårdpersonal fick människor som lever med HIV att känna sig som en bra eller dålig 

person, vilket beskrivs som en moralisk auktoritet (Guenter et al., 2010).  

En studie påvisar att människor som lever med HIV inte längre bryr sig om att vårdpersonal 

frågar kring hur de blivit smittade. Vanan och känslan av att förutbestämt bedömas ha gjort 

något omoraliskt sitter i (Zhou, 2007). Andra studier beskriver hur människor som lever med 

HIV har erfarenheter av att blivit utskällda av vårdpersonal. Det kan handla om vårdpersonal 
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som skriker till patienter, talar illa om dem som person eller i en del fall sätter skräck i dem 

genom att säga till dem att de snart ska dö (Cambell et al., 2011; Liamputtong et al., 2009). 

Människor som lever med HIV upplever att det inte spelar någon roll vad de säger till 

vårdpersonal (Cambell et al., 2011). Erfarenheter beskriver upplevelser av att vårdpersonal 

skriver de vad de själva känner för i journaler, om patienten uppfattas som en ”dålig” person 

(ibid.) När människor som lever med HIV upplever sig bli dömda av vårdpersonal leder det 

till att de undviker kontakt med vården (Guenter et al., 2010). 

 

Känslan av att bli dömd och diskriminerad yttrar sig även i upplevelser av att inte få sin röst 

hörd. Flera studier beskriver möten där människor som lever med HIV erfar att de inte blir 

lyssnade till (Cambell et al., 2011; Guenter et al., 2010). Oklarheter kring policy av 

uthämtning av läkemedel, betalning och fokus i mötet tar tid och leder till stress, vilket 

beskrivs ge upphov till negativa interaktioner mellan vårdpersonal och patienter (Cambell et 

al., 2011). Ett par studier lyfter fram hur människor med HIV upplever att de blir tillsagda vad 

som gäller i deras vård (Cambell et al., 2011; Guenter et al., 2010). På vilket vis och i vilket 

sammanhang människor med HIV får rådgivning erfars spela en betydande roll hur mötet 

upplevs (Guenter et al., 2010). När det förväntas att råd skall accepteras utan diskussion och 

utan att eventuella frågeställningar som patienterna har tas upp upplevs mötet och vården som 

ett spel. Ett spel av gissningar och tvivel beskrivs, vilka människor med HIV lever utifrån 

vårdpersonalens spelregler (Guenter et al., 2010; Kuteesa, Seeley, Cumming & Negin, 2012).  

Problematiken beskrivs i upplevelser av hur vårdpersonalen inte frågar eller visar intresse av 

att anpassa behandling efter deras resurser och livssituation (Kuteesa et al., 2012) .  

 

En typ av maktmissbruk utspelar sig i mötet då människor med HIV upplever att vårdpersonal 

utnyttjar en maktposition. Känslan av att bli fråntagen sitt självbestämmande beskrivs 

(Cambell et al., 2011). Ännu ett led i upplevelserna av att bli dömd och diskriminerad. 

Rädslan för att läkare skall utnyttja sin ställning och makt för att underminera en beskrivs av 

människor som lever med HIV (Guenter et al., 2010). Det handlar om föreställningar att 

läkare skulle vara skyldiga att anmäla till myndigheter om de har HIV samt om de på något 

vis lever ett liv med olagliga influenser. I dessa upplevelser blir dynamiken mellan patient och 

läkare påverkad av rädslan att läkaren skall förråda dem (Guenter et al., 2010).  
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Känslan av att vara smittsam 

Flera studier beskriver erfarenheter där människors HIV-diagnos blir avgörande för hur de 

blir bemötta av vårdpersonal (Kelly et al., 2013; Liamputtong et al., 2009; Vyavaharkar, 

Moneyham & Corwin, 2008; Zhou, 2007). Upplevelser av att bli behandlad som om man bär 

på smitta liknande pest beskrivs återkommande. Samtidigt beskriver Zhou (2007) i sin studie 

den starka medvetenhet som människor som lever med HIV upplever om att deras kropp kan 

vara smittsam vid möten och undersökningar i vården.  

 

Majoriteten av studierna påvisar upplevelser av att bli bemött med dålig attityd av 

vårdpersonal samtidigt som en del beskriver hur människor med HIV i vissa fall bli nekade 

vård på grund av sin HIV-status (Vyavaharkar et al., 2008; Zhou, 2007). Nekande till vård 

sker i olika vårdkontext, personer beskriver tandläkare som vägrat undersöka dem då deras 

HIV-diagnos framkommit. Andra blir nekade operationer eller får läkemedel utskrivet utan 

klinisk undersökning, vilket upplevs av patienter som ett sätt att undvika fysisk kontakt 

(ibid.). En överdriven försiktighet beskrivs i omvårdnaden av människor med HIV. 

Sjuksköterskor som tar på sig handskar för att ta ett blodtryck eller munskydd och handskar 

vid en ultraljudsundersökning. Skillnader i bemötande samt tillvägagångssätt av vårdpersonal, 

jämfört med andra patienter, syns tydligt och upplevs avvikande (Zhou, 2007). 

Känna tillit eller misstro 

Tillit i ett möte mellan människor som lever med HIV och vårdpersonal tar sig i uttryck i flera 

dimensioner. På ett vis upplever patienter sig bli misstrodda samt att vårdpersonal tvivlar på 

dem när de söker hjälp (Vyavaharkar et al., 2008). Parallellt hyser människor med HIV tvivel 

till vårdpersonal i olika avseende (Kelly et al., 2013; Reeves & Arnold, 2006; Vyavaharkar et 

al., 2008).   

 

Dynamiken i mötet mellan människor som lever med HIV och vårdpersonal visar sig ha 

betydelse för hur förtroende och tillit upplevs. Läkare som möter patienter på ett 

mellanmänskligt plan beskrivs, det vill säga läkare som på ett professionellt sätt visar en 

personlig och vissa fall sårbar sida av sig själva (Reeves & Arnold, 2006). Ärlighet 

återkommer som en betydelsefull del i beskrivningen av positivt upplevda möten med 

vårdpersonal (Kuteesa et al., 2012; Reeves & Arnold, 2006). Vårdpersonal som är ärliga kring 

sin eventuella begränsning av kunskap kring HIV beskriver människor som lever med HIV 
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inge både förtroende och tillit (Reeves & Arnold, 2006). Reeves och Arnold (2006) beskriver 

hur människor som lever med HIV har uppfattningen att vårdpersonal inom öppenvård samt 

infektionsspecialister inte kan var pålästa kring alla områden rörande HIV. Ambitioner att 

själv läsa på så mycket som möjligt om HIV inför möten med vårdpersonal illustrerar den 

tvivel kring kunskaperna om HIV hos vårdpersonal som beskrivs (ibid.). Kontinuitet i kontakt 

med vården är en bidragande orsak till att människor med HIV känner förtroende till den 

vårdpersonal de möter (Kelly et al., 2013). Möter patienter varierande vårdpersonal upplever 

de att de får olika typer av information vid varje besök. Ovissheten som skapas av det 

beskriver Kelly et al. (2013) som upplevelser av att ”en blind leder en blind”. Vårdpersonal 

gissar sig fram till lösningar och svar runt olika frågor kring deras vård (Kelly et al., 2013; 

Vyavaharkar et al., 2008). 

 

Sekretess är en framträdande aspekt som lyfts i samtliga studier. Vilket tar sig i uttryck då 

människor med HIV upplever en rädsla och misstro kring huruvida vårdpersonal bibehåller 

konfidentialitet kring deras HIV-status gentemot obehöriga (Cambell et al., 2011; Kelly et al., 

2013; Zhou, 2007). Zhou (2007) beskriver sammankopplingen med diskrimineringen av 

människor som lever med HIV i samhället. En rädsla för de negativa konsekvenser i form av 

social isolering från familj och vänner, påföljder på arbetsplatser och inom vården som kan 

orsakas av att obehöriga blir medvetna om deras HIV-status (ibid.). 

 

Vårdpersonal som talar högt om andra människors HIV-status i väntrum beskrivs (Cambell et 

al., 2011). Andra har blivit avskedade då vårdpersonal kontaktat arbetsgivare om deras 

anställdes positiva HIV-status (Zhou, 2007). Upplevelser av misstro till fullständig sekretess 

påvisas även i erfarenheter kring kommunikation mellan vårdpersonal. Kelly et al. (2013) 

lyfter i sin studie fram en händelse där patienten erfarit hur flera i personalgruppen, vilka inte 

var delaktiga i hennes vård, blivit underrättade om hennes HIV-status utan hennes tillåtelse. 

En känsla av kontroll efterfrågas, över när och till vem patienters HIV-status avslöjas. Detta 

anses vara möjligt genom kommunikation, då vårdpersonal frågar om tillåtelse att dela 

information om dem samt förklara i vilket syfte det är av betydelse för vederbörande att veta 

(ibid.).  Kelly et al. (2013) beskriver även att på vilket vis vårdpersonalen underrättar varandra 

om att patienten är HIV-positiv spelar en betydande roll i hur patienten upplever mötet. 

Studiens beskriver hur en patient uppmärksammat hur vårdpersonal viskat och gestikulerat till 

varandra för att förklara att hon var HIV-positiv (Kelly et al., 2013). Kvinnan fick känslan av 
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att det blev en obekväm situation, till slut bad vårdpersonalen att sluta viska och istället tala 

högt till varandra (ibid.).  

Att bli respekterad  

I möten där vårdpersonalen visar intresse för den enskilda människan och en vilja att lyssna, 

finns tid och rum att lyfta fram tankar och känslor. Möjligheten skapas då för eventuella 

problem och frågeställningar att framträda (Cambell et al., 2011; Kelly et al., 2013; Kuteesa et 

al., 2012). Det uppskattas när vårdpersonalen tar sig tid att lyssna (Cambell et al., 2011).   

 

Vikten av att vårdpersonalen visar förståelse för de unika behov som kan finnas hos 

människor som lever med HIV betonas av Kelly et al. (2013). Flera studier beskriver hur 

dessa unika behov kan te sig, bland annat hur viktigt det är för människor som lever med HIV 

att ha så få antal vårdpersonal inblandad i sina kontakter med vården (Kelly et al., 2013; 

Zhou, 2007). Upplevelser av tillit återfinns även i de relationer och möten där patienten 

känner en form av personlig kontakt med vårdpersonalen, där de kan kalla varandra vid namn 

(Kelly et al., 2013). Liknande illustrationer beskriver upplevelser av att ses som en värdefull 

del i sin vård vilket ger en känsla av tillhörighet och stöd, kantad av respekt och förståelse 

(Liamputtong et al., 2009; Reeves & Arnold, 2006). Tillsammans bildar människor med HIV 

och vårdpersonalen ett team, “After all, you’re on the same team, the team that is against your 

disease” (Reeves & Arnold, 2006, s. 34). 

 

Möten som omges av vänlighet och respekt från vårdpersonal upplever åtskilliga människor 

som lever med HIV som positiva erfarenheter från vården (Cambell et al., 2011; Kelly et al., 

2013; Kuteesa et al., 2012). En grundläggande vänlighet i bemötandet och känslan av att bli 

förstådd är en bidragande del till dessa positiva upplevelser (ibid.). Erfarenheter och känslor 

av att bli sedd som den människa man är och inte enbart som sin HIV-diagnos beskrivs i ett 

flertal studier. Där patienter uppskattar möten med vårdpersonal som visar intresse för deras 

liv och en vilja att lära känna dem som person (Cambell et al., 2011; Kelly et al., 2013; 

Reeves & Arnold, 2006). På så vis upplever de möjligheten till att deras personliga behov 

tillgodosedda samt att deras vård och behandling blir individanpassad (Guenter et al., 2010; 

Reeves & Arnold, 2006). Hur dessa möten kan yttra sig beskrivs i varierande vårdkontext. 

Kelly et al. (2013) lyfter fram hur viktigt kvinnor som lever med HIV upplever det är att deras 

HIV-diagnos inte tillåts ta över fokus i mödravården. Hur betydelsefullt det är för dem att bli 

bemött som gravid i första hand samt att de får uppleva att deras graviditet är normal i de 
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avseende som det är möjligt (Kelly et al., 2013). Guenter et al. (2010) beskriver hur patienter 

upplever ett stöd från vårdpersonal kring hela sin livssituation. Det kan exempelvis handla om 

att läkare skapar möjligheter till engagemang i stödgrupper eller volontärarbete för att 

undvika återfall i drogmissbruk (ibid.).  

 

Människor som lever med HIV beskriver hur framstående ett handslag upplevs när de möter 

vårdpersonal (Cambell et al., 2011). Att hälsa genom att ta i hand är en social och kulturellt 

respekterande hälsning i Zimbabwe som möjliggör för sjuksköterskor att visa att de ej är 

rädda för fysisk kontakt med människor som lever med HIV. Handslag är därför framträdande 

i frågan om positivt upplevda möten (ibid.)   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva upplevelser av möten mellan människor som lever med HIV och 

vårdpersonal därav ansågs en kvalitativ ansats vara mest lämplig för litteraturstudien (Friberg, 

2012
b
). En allmän litteraturöversikt ger en bild av forskningsläget inom det valda området 

(Friberg, 2012
a
). På så vis kan denna litteraturstudie lägga en grund till eventuell vidare 

forskning. Det systematiska tillvägagångssättet enligt Friberg (2012
a
) låg till grund för 

studien. Följsamheten till metoden speglar litteraturstudiens trovärdighet. 

 

De sökord som tillämpades i den egentliga litteratursökningen omfattade möjligtvis inte alla 

de specifika sökord som tillhör ämnet. Relevanta artiklar kan på grund av detta ha fallit bort. 

Sökorden identifierades med strävan att finna relevanta sökord i förhållande till de begrepp 

som innefattades i studiens syfte. Därav har litteratursökningen med stor sannolikhet 

uppbringat de artiklar som finns tillgängliga och relevanta för studiens syfte. Ambitionen var 

att beskriva upplevelser av möten med vårdpersonal från människor som lever med HIV i 

nutid därför gjordes en tidsavgränsning i litteratursökningen. Detta kan ha inneburit att 

relevant forskning exkluderats och eventuellt haft påverkan på studiens tillförlitlighet. 

Litteratursökningen i PsycInfo var ej möjlig att genomföra med avgränsningar på grund av 

tekniska fel. Författaren säkerställde därför att artiklarna från den litteratursökningen 

uppfyllde studiens urvalskriterier innan de kom att analyseras. Tillämpning av ett större antal 

databaser i litteratursökningen kunde möjligen uppbringat ett större urval av vetenskapliga 



 

14    

artiklar. Valet gjordes dock av författaren att lägga vikt vid de databaser där kunskaperna och 

vanan av artikelsökning var bredare, för att presentera en mer tillförlitlig studie. Antalet 

artiklar som studien baserats på kan bedömas vara få. Fokus lades på att beskriva det som 

framkommit i litteratursökningen genom valda sökord och sök strategier (Friberg, 2012
a
). 

Studiens resultat anses spegla den forskning som finns tillgänglig. 

 

Författaren var ensam under processen, vilket kan ha inneburit risk för selektivt urval av 

artiklar (Friberg 2012
a
). Dock presenteras olika sidor av ämnet i resultatdelen, vilket stärker 

studiens verifierbarhet. Särskilt förvånansvärt var de erfarenheter som beskrevs där bevarande 

av den personliga integriteten och bibehållen sekretess spelade en betydande roll för hur 

människor som lever med HIV upplevde möten med vårdpersonal. 

 

I urvalsprocessen av de vetenskapliga artiklarna upplevdes i vissa fall svårigheter att urskilja 

om forskningen var ur ett patientperspektiv samt om de innehöll möten i vårdkontext av 

någon form. Ett antal av artiklarnas metod- och resultatdel lästes därför igenom innan de 

eventuellt valdes ut för vidare analys. Detta för att inte missa material som svarade till 

studiens syfte på grund av otydlig titel eller abstract samt för att säkerställa ett tillförlitligt 

resultat. Författarens språkliga kunskaper kan även ha haft inverkan på översättning samt 

tolkning av de engelska texterna, vilket möjligen påverkat studiens tillförlitlighet. Samtliga 

artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten sammanställdes i artikelöversikter, vilket 

ger en bild av analysen och stärker studiens tillförlitlighet, se bilaga 2. Kvalitetsgranskning av 

artiklarna genomfördes med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013, s. 206) mall 

”Checklista för kvalitativa artiklar”, se bilaga 3. Återigen avspeglar ett systematiskt 

tillvägagångssätt studiens trovärdighet. Risken att kvalitetsgranskningen inte utförts utan att 

subjektiva aspekter bör tas i beaktning då författaren genomfört denna ensam. Strävan har 

dock varit att kvalitetsgranskningen ej skulle färgas av subjektiva influenser. 

 

Studiens resultat speglas i de kategorier som framkommit efter genomarbetad analys. De 

framarbetade koderna placerades flera gånger och vid olika tillfällen i kluster för att slutligen 

skapa kategorier. Detta för att säkerställa ett verifierbart material där kategorierna i studiens 

resultat stämde överens med studiens syfte. Det faktum att författaren genomfört analysarbetet 

ensam bör tas i beaktan då det finns en risk att studiens neutralitet påverkats. Risken att 

författarens förförståelse speglas i resultatet finns, då det fanns föreställningar kring hur 

människor med HIV upplever möten med vårdpersonal. Författarens förförståelse skrevs dock 
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ner innan studien genomfördes, som ett sätt att förhålla sig till denna under processen och en 

möjlighet att påvisa i förhållande till studiens tillförlitlighet. Friberg (2012
a
) menar att det är 

av vikt under hela processen att reflektera kring det egna synsättet och vara kritisk kring 

tillvägagångssätt och skrivande. Litteraturstudien har kontinuerligt granskats av kritiska 

vänner. Författaren har dessutom erhållit handledning vid individuella handledningstillfällen 

samt vid grupphandledningstillfällen där litteraturstudien granskats, vilket stärker studiens 

verifierbarhet.  

 

Fördelningen mellan män och kvinnor i den forskning som ligger till grund för litteratur-

översikten är relativt jämn, 79 män och 86 kvinnor. I ett åldersspann mellan 20-80 år.  

Det skall dock tas hänsyn till att ett stort antal informanter (n=53) föll bort i dessa beräkningar 

då demografisk data ej redovisades i en av studierna. Det fanns variation i tiden informanterna 

levt med HIV. En del var nyligen diagnostiserade, andra hade levt med HIV över 20 år eller 

eventuellt längre. Dessa variationer och fördelningar kring demografisk data stärker studiens 

tillförlitlighet, då flera aspekter inbegrips i studien. Studiens resultat grundar sig på 

upplevelser av möten med vårdpersonal. Vårdpersonal inbegriper flera professioner inom 

hälso- och sjukvårdspersonal, därav är det inte möjligt att utläsa andelen möten med 

sjuksköterskor som skildrats. Det är betydelsefullt att beakta denna aspekt kring studiens 

överförbarhet, då resultatet sedermera diskuteras i förhållande till sjuksköterskans profession. 

 

Ambitionen var att studien skulle spegla ett globalt perspektiv av hur människor som lever 

med HIV upplever möten med vårdpersonal. Följande länder representeras i den forskning 

som ligger till grund för litteraturstudien; Zimbabwe, Canada, Nordirland, Uganda, Thailand, 

Kina samt USA. Denna fördelning kan diskuteras då resultatet var för avsikt att överföras till 

allmänsjuksköterskan yrkesutövning i Sverige. Upplevelser av möte i vården betraktas dock 

som ett fenomen vilket är oberoende av nationalitet. Likheter i resultatet samt framkomna 

kategorier tyder på att utvalda delar av resultatet är överförbart till svensk vårdkontext. Det 

bör dock tas i beaktning att förankringen till Sverige vad det gäller sjukvårdssystem, kultur 

och levnadsförhållande skiljer sig från det ursprung resultatet speglar av upplevelser från 

människor som lever med HIV. I Sverige förväntas det exempelvis inte att vårdpersonal 

skäller ut patienter eller att strukturella förutsättningar som tillgång till behandling är element 

vilka påverkar upplevelser av möten med vårdpersonal. Dock anses gemensamma delar i 

upplevelser hos människor som lever med HIV, som betydelsen av att bevara den personliga 

integriteten samt upplevelserna av att vara smittsam och dömd, vara viktiga element 
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överförbara till svensk vårdkontext. En överföring av resultatet till en större population 

upplevs även vara möjlig, till människor som lever med andra typer av blodsmitta. Studiens 

resultat beskriver upplevelser av möten med vårdpersonal i varierande vårdsammanhang, 

därav anses resultatet vara överförbart till olika vårdkontext.  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var ett beskriva hur människor som lever med HIV upplever 

möten med vårdpersonal. Ett par centrala fynd påvisades i resultatet; upplevelser av att bli 

sedd för den man är samt den betydande rollen av bevarande av den personliga integriteten, 

vilka kommer att diskuteras framgent.  

 

Människor som lever med HIV ställs många gånger emot sin sjukdom, individen bakom och 

dennes liv tillåts inte komma fram i mötet med vårdpersonal. De känslor och upplevelser som 

uppstår kommer till uttryck på olika vis samt i varierande omfattning, det är dock en stor brist 

i det professionella förhållningssättet hos vårdpersonal som påvisas i studiens resultat. 

Upplevelser av att bli dömd och diskriminerad av vårdpersonal förekommer, vilket kan 

kopplas an till stigmatisering. Stigmatisering är fenomen som påverkar individer, vilka av 

någon anledning anses vara avvikande eller negativt annorlunda enligt samhällets sociala 

normer (Goffman, 2011). Enligt Goffmans stämplingsteori (2011)  är det den sociala 

situationen som avgör vem som är stigmatiserad och vem som inte är det. I mötet har 

sjuksköterskan således möjlighet att påverka hur människor som lever med HIV upplever 

interaktionen och graden av stigma. Erfarenheter hos en individ, vilket är de mest självklara 

och alldagliga men som vi oftast inte ser eller tänker på, beskriver Buber (2005) som den enda 

rätta vägen att finna svaren på vad det innebär att vara människa. Det är en prövning för 

människor som infekterats av HIV, då de utsätts för ett plötsligt stigma (Goffman, 2011).  

De tampas med känslor och erfarenheter från livet innan de infekterades samt upplevelser från 

livet att leva med HIV. Således bär de på erfarenheter från tiden med och utan stigma 

(Goffman, 2011). Det är därför av vikt som sjuksköterska att i mötet med människor som 

lever med HIV skapa möjligheter för dessa erfarenheter att framträda. I möten där 

vårdpersonal visar intresse för den enskilda individen samt då människor som lever med HIV 

upplever att det tas tid för att lyssna till dem, skapas tid och rum att lyfta fram tankar och 

känslor. Genom erfarenheter kan sjuksköterskan få ta del av och skapa en förståelse kring de 

unika behov som kan finnas hos människor som lever med HIV.  
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Ett trevligt bemötande anses inte ha ett pris i ett möte med en annan människa, om det så är 

ett möte av professionell eller vardaglig karaktär. Att vara trevlig och se till den vi möter 

kräver inga ekonomiska eller strukturella förutsättningar, därmed inte sagt att det kan 

innebära ansträngningar eller påverka individerna i mötet. Det handlar om etiska aspekter, att 

värna om och respektera de människor vi möter och om hur mötet mellan vårdpersonal och 

människor som lever med HIV inte skall göra skada. Studiens resultat visar att människor 

som lever med HIV uppskattar möten där vårdpersonal bejakar och visar en vilja att lära 

känna dem som person, inte genom deras sjukdom (Cambell et al., 2011; Kelly et al., 2013; 

Reeves & Arnold, 2006). Det finns olika typer av stigmatisering men samtliga stigma har en 

gemensam komponent; den stigmatiserade individen strävar efter att bli accepterad i den 

sociala miljön (Goffman, 2011). När vårdpersonal tar på sig handskar för att mäta ett 

blodtryck eller bär förkläde och munskydd för en ultraljudsundersökning projiceras och 

adderas känslorna av att vara avvikande i jämförelse med andra patienter. Det finns en risk att 

människor som lever med HIV eventuellt upplever stigma även om sjuksköterskan tillämpar 

basala hygienrutiner på ett korrekt vis eller inte medvetet stigmatiserar individen, på grund av 

att de lever med återkommande upplevelser av stigmatisering. När vårdpersonal möter 

människor som lever med HIV på ett mer personligt plan och i vissa fall visar sin egna 

sårbara sida, infrias känslor av förtroende och tillit (Reeves & Arnold, 2006). Det är denna typ 

av möte vilka Buber (1990) illustrerar som mellanmänskliga möten. Ett möte där vi möter den 

andre som ett personligt väsen och kommunicerar precis som vi är (ibid.). Studien visar att i 

möten där människor med HIV blir sedda som en person, upplever de känslor av vara en 

värdefull del i sin vård samt känslor av tillhörighet. Det kan handla om engagemang från 

vårdpersonalen kring deras livssituation eller en enkel gest som att hälsa på patienter med ett 

handslag.  ICN etiska kod för sjuksköterskor (2014) menar att sjuksköterskan ska verka för att 

alla patienter bemöts och vårdas på lika villkor, på ett respektfullt vis där det även värnas om 

patientens integritet. Dessa etiska principer brister bevisligen på flera håll runtom i världen. 

Det är intressant att bejaka hur till synes små saker det är som skapar upplevelser hos 

människor som lever med HIV av att vara avvikande, samtidigt som det är lika simpla saker 

som kan göra att mötet istället upplevs i positiv anda. Människor som lever med HIV förtjänar 

precis som andra patientgrupper att bli accepterad och respekterad som enskild individ i 

mötet.  
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Jonas Gardell har givit fokus till debatten kring den utsatthet människor som lever med HIV 

blivit drabbade av, både förr och idag. Gardell (2013
b
) menar att Sveriges lagstiftning är 

världens strängaste smittskyddslag. HIV-infektionen klassas i Sverige som en anmälnings- 

och smittspårningspliktig sjukdom (Grillner, 2015). Enligt smittskyddslagen är människor 

som lever med HIV skyldiga att lämna information om infektionen till andra människor, där 

de kan komma i kontakt på ett sådant vis att finns risk för smittoöverföring (SFS 2004:168, 

kap. 2, 2 §). Människor som lever med HIV upplever känslor av oro och osäkerhet kring 

huruvida vårdpersonal bibehåller sekretess kring deras HIV-status. Bevarande av den 

personliga integriteten var av betydande vikt för människor som lever med HIV i mötet med 

vårdpersonal. Misstro och brist på kontroll över när och till vem individen avslöjas till är 

ytterst påfrestande för den stigmatiserade individen (Goffman, 2011). I mötet hanterar 

stigmatiserade människor de sociala spänningar som uppstår samtidigt som de tampas med att 

kontrollera informationen om sig (ibid.). Det finns föreställningar hos människor som lever 

med HIV att läkare är skyldiga att anmäla till myndigheter att patienten har HIV eller 

rapportera kring en eventuellt ifrågasatt livsstil, som drogmissbruk eller prostitution. Studien 

lyfter fram patienters rädsla för att läkare skall utnyttja sin ställning och makt för att 

underminera dem och drar sig således undan kontakt med vården. Det handlar enligt 

Goffmans stämplingsteori (2011) om strategier för att undvika sammanhang där individen kan 

råka blottställa sig och bli utsatt för stigmatisering. Gardell (2013
b
) lyfter fram det komplexa 

förhållande mellan det faktum att det i Sverige är straffbart att inte uppge sin HIV-status 

samtidigt som människor än idag blir stigmatiserade på grund av sin HIV- status. Människor 

som lever med HIV tvivlar att avslöja sin status på grund av rädslan för det stigma som det 

kan innebära. Än en gång blir människor som lever med HIV dömda, istället för att få hjälp 

och råd menar Gardell (2013
b
).  

 

Känslor av trygghet upplevs av människor som lever med HIV då ett mindre antal 

vårdpersonal är involverad i vården. Då det innebär en typ av kontroll kring informationen 

kring individen och möjligheten att utveckla en relation till den vårdpersonal de möter, vilket 

kan reducera känslorna av misstro som Goffmans stämplingsteori (2011) påvisar. Hur 

sjuksköterskan talar om patienter, även mellan kollegor, är av enorm vikt för dessa individer. 

Det vilar således ett ansvar hos sjuksköterskan som möter människor som lever med HIV. 

Socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskriver att 

sjuksköterskan skall arbeta för omvårdnad som värnar om patientens integritet och värdighet. 
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Samt ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper patienten innehar för att bidra till en 

helhetssyn på individen. Sjuksköterskan är på så vis ålagd att verka för att involvera patienten 

och arbeta för att skapa en förståelse för de unika behov som kan finnas hos människor som 

lever med HIV. Upplevelser av samhörighet, en teamkänsla, där man tillsammans arbetar mot 

samma mål att främja patientens hälsoprocesser hör samman med uppfattningen att det som är 

viktigt för individen sätts i fokus och därmed kan behandling och vården bli individanpassad 

(Guenter et al., 2010; Reeves & Arnold, 2006).  

Slutsats 

Studien påvisar hur följsamheten till utvecklingen av kunskaperna kring HIV, från att ha 

betraktas som en dödlig smitta till att idag ses som en kronisk infektion, brister på flera håll i 

mötet med vårdpersonal. Studien lyfter sjuksköterskans möjligheter att i mötet med 

människor som lever med HIV påverka så att individens känslor av utanförskap samt 

inskränkande av självbestämmande och den personliga integriteten reduceras.  Genom att 

utveckla det professionella bemötandet gentemot patienter med HIV och därmed 

omvårdanden kan sjuksköterskan vara med och verka för att kontakt med sjukvård inte skall 

upplevas som sammanhang ihopkopplade med stigmatisering. Den värdefulla kunskap som 

speglas i upplevelserna av människor som lever med HIV är verktyg för sjuksköterskan att 

tillämpa i sin yrkesutövning, där samhällets syn och smittskyddslagen parallellt kan utvecklas. 

På ett vis där möten skapas med rättigheterna för människor som lever med HIV att få vård på 

lika villkor bejakas, de blir sedda för den person de är.   

Förslag till vidare forskning 

Forskning kring upplevelser av möten mellan människor som lever med HIV och 

vårdpersonal ur ett patientperspektiv fanns vara begränsad. Ett behov av vidare forskning 

kring fenomenet identifieras, framför allt i en europeisk samt svensk kontext. Hur människor 

som lever med HIV i Sverige upplever möten med sjukvårdspersonal är idag en obesvarad 

fråga, men av största vikt i ett led att skapa en större förståelse för dessa människor samt 

skapa möjligheter att möta deras unika behov och erfarenheter. Framför allt för att 

åstadkomma upplevelser av att människor som lever med HIV blir sedda för den de är i mötet 

med vårdpersonal.  
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Expertise and 

the Doctor-

Patient 

Relationship 

The objective 

is to provide 

insight into 

the meaning 

of physician 

expertise and 

its influence 

on the 

experience 

and 

negotiation 

of care by 

people living 

with HIV.  

Efter initial rekrytering 

tillämpades snöbollsurval. 

 

 48 informanter, 20-64 år 

(35 män & 13 kvinnor)   

Informanterna hade levt med 

HIV olika länge, tidsintervall 

framgår ej. 

 

Kvalitativ intervjustudie. 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer.  

Framgår ej om intervjuerna 

var enskilda eller i grupp.  

Informanter rekryterades via 

annonser i lokaltidning samt på 

medicinska kliniker. Bortfall 

framgår ej.  

 

Intervjuerna (60-90 min) hölls i 

en serie av fyra tillfällen med ca 8 

månaders intervall, mellan år 

2002-2006. Intervjuguide 

tillämpades. Enligt grounded 

theory tradition, analyserades 

gjordes innehållsanalys av det 

transkriberade intervjumaterialet. 

Författarna diskuterade fram 

teman i grupp. 

Flera patienter upplevde att de 

förväntades följa läkarnas råd utan 

att ifrågasätta. En oro för att 

bemötas av negativa dömande 

beskrevs. 

  

Dynamiken mellan patient och 

läkare utmanades då en del 

människor som lever med HIV 

beskrev en rädsla för att läkare 

skulle utnyttja sin makt. Andra 

återgav en bild där läkarna till-

sammans med sin expertis gjorde 

patienterna delaktiga i beslut kring 

deras hälsa.  

Trovärdighet Studiens metod 

och resultat anses spegla delar av 

syftet. Snöbollsurval bedöms ha 

uppbringat ett större antal 

informanter med varierande 

demografisk data, vilket stärker 

trovärdigheten. 

Tillförlitlighet, Verifierbarhet 

Otydligt formulerat syfte samt 

metoddel. Oklart av vem 

intervjuerna genomfördes. Låg 

tillförlitlighet och verifierbarhet. 

Överförbarhet Studien anses 

vara överförbar till populationer 

med kronisk sjukdom.  

* Endast de delar av resultatet som motsvarade litteraturöversiktens syfte har tagits med.  



 

    

Författare 
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År 

Titel Syfte  Urval 
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Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kelly, C., 

Alderdice, F., 

Lohan, M., & 

Spence, D.  

 

Nordirland 

 

2013 

‘Every 

pregnant 

woman needs 

a midwife’—

The 

experiences 

of HIV 

affected 

women in 

maternity 

care. 

The objective 

is to explore 

HIV positive 

women's 

experiences of 

pregnancy and 

maternity 

care, with a 

focus on their 

interactions 

with 
midwives. 

 

Ändamålsenligt urval av 

kvinnor som besökte 

mödrahälsovård i Region 

Belfast. 

 

10 informanter, 25-45 år. 

Informanterna hade innan 

eller under sin graviditet testat 

positivt för HIV. 

 

Kvalitativ intervjustudie, 

individuella djupgående 

intervjuer.  

Tillfrågades av sin läkare att 

träffa forskaren. 9 kvinnor föll 

bort. 

 

22 st intervjuer genomfördes 

totalt under 2008-2009, (ca 60-90 

min). Kvinnorna intervjuades vid 

flera tillfällen under deras 

graviditet fram till 6-8 veckor 

efter förlossningen. Antalet 

intervjuer per informant varierade 

beroende på de startade 

intervjuerna. Majoriteten av 

intervjuerna hölls hemma hos 

informanterna. 

 

Enskilda innehållsanalyser av det 

transkriberade intervjumaterialet 

gjordes av samtliga författare. 

Anonyma recensenter har 

granskat studien.  

Hur möten inom mödravården 

upplevdes av kvinnorna 

illustrerades relatera till 

barnmorskornas kunskaper och 

tidigare erfarenheter av omvårdnad 

av människor som lever med HIV. 

Samt hur empati och förståelse för 

kvinnans unika behov tog sig i 

uttryck.  

 

Att bli bemött som en ”normal 

människa” och när barnmorskan 

inte lät HIV-sjukdomen överskugga 

graviditeten värderas högt.  

 

Flera kvinnor lyfte fram vikten av 

konfidentialitet, kommunikation 

och kontinuiteten i vården. För att 

bibehålla kontroll över vilka i 

hälso- och sjukvårdspersonalen som 

var medvetna om deras HIV-status. 

Trovärdighet  

Design och metod stämmer väl 

överens med studiens syfte. Trots 

litet urval gav metoden djup kring 

ämnet och speglades över tid, 

vilket bedöms stärka studiens tro-

värdighet.  

Tillförlitlighet 

Väl beskriven analys, där 

informanternas trygghet 

betonades vilket anses höja 

studiens tillförlitlighet.  

Verifierbarhet 
Anonyma recensenter har 

granskat studien, vilket stärker 

verifierbarheten.  

Överförbarhet Liten 

urvalsgrupp, därav är studien inte 

överförbar till en större 

population av gravida HIV 

positiva kvinnor.  

 

Kuteesa, M., 

Seeley, J., 

Cumming, R., 

& Negin, J.  

Uganda 

2012 

Older people 

living with 

HIV in 

Uganda: 

Understandin

g their 

experience 

and needs. 

This article 

examines the 

medical care 

experiences of 

older 

Ugandans 

living with 

HIV. 

Ändamålsenligt urval av  

HIV-positiva äldre (>50 år) 

som besöker öppenvården där 

studierna genomfördes.   

 

40 informanter, 50-80 år (20 

män och 20 kvinnor). 

Ingen av informanterna var 

nyligen diagnostiserad med 

HIV.  

 

Kvalitativa 

observationsstudier, 

djupgående individuella 

narrativa intervjuer samt 

fokusgruppintervjuer.  

56 personer tillfrågades om 

deltagande av icke medicinsk 

personal, av dem deltog 40 

personer.  

 

Fyra fokusgruppintervjuer med 6 

deltagare/-grupp (2h) hölls. 

Sexton individuella intervjuer (1-

1,5h). Observationsstudierna av 

interaktioner ägde rum 45 

min/dag femton dagar i följd. 

Samtlig datainsamling skedde på 

klinikerna och leddes av erfarna 

personer.  

 

Handskrivna anteckningar låg till 

grund för analys. Tematisk 

analys, en deskriptiv studie.  

Hälso- och sjukvårdspersonal 

beskrevs förvänta sig följsamhet i 

medicinering, trots att de inte sett 

till patientens livssituation och 

behov.  

 

Respektfullt bemötande 

tillsammans med förståelse och 

ärlighet illustrerades som en 

relation där patienterna vågade ta 

upp sina behov och frågor.  

Trovärdighet Ändamålsenligt 

urval anses vara lämplig, dock 

nåddes endast regelbundna 

besökare i öppenvården. Studien 

bedöms vara trovärdig då 

metoden inbegriper flera aspekter 

av syftet och patientperspektivet.  

Tillförlitlighet Erfarna personer 

genomförde datainsamling, dock 

skrevs det handskrivna 

anteckningar vilket kan ha 

påverkat tillförlitligheten.  

Verifierbarhet Framgår ej att 

studien blivit kritiskt verifierad av 

andra. Överförbarhet Studien 

anses även kunna överföras till 

yngre människor med HIV. 
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Liamputtong, 

P., Haritavorn, 

N., & 

Kiatying-

Angsulee, N. 

 

Thailand 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV and 

AIDS, stigma 

and AIDS 

support 

groups: 

Perspectives 

from 

women living 

with HIV and 

AIDS in 

central 

Thailand 

In this paper, 

communtiy 

attitudes 

toward 

women living 

with HIV and 

AIDS at the 

present time 

from the 

perspectives 

of women in 

Thailand are 

examined. 

Ändamålsenligt urval, 

därefter på grund av 

känsligheten i denna typ av 

studie så tillämpades även 

snöbollsurval.  

 

26 informanter, 20-40 år 

(samtliga kvinnor) 

Hur länge informanterna levt 

med HIV framgår ej. 

 

Kvalitativ observationsstudie 

samt djupgående individuella 

intervjuer. 

 

 

Respondenter rekryterades via 

annonsering på sjukhus och via 

personliga kontakter från tidigare 

projekt. Thailändska kvinnor med 

HIV som deltagit/deltog i kliniska 

prövningar samt drogberoende 

kvinnor som deltagit i 

vaccinförsök tillfrågades. Bortfall 

framgår ej. 

 

Intervjuerna (1-2h) hölls på 

thailändska, spelades in och 

transkriberades. Anteckningar 

från observationerna användes i 

analysen av intervjuerna. 

Innehållsanalys med 

fenomenologisk ansats 

genomfördes. Studien har 

granskats av en kritisk vän.   

Vardagen för kvinnor som lever 

med hiv och aids i Thailand kantas 

av stigmatisering och 

diskriminering. Inom familj, jobb, 

samhälle, sjukvården.  

Samhället ser kvinnorna som bärare 

av HIV-viruset. I möten inom 

sjukvården ges exempel på hur 

patienter blivit ifrågasatta och 

upplevt att personal talat illa om 

dem. Samt hur sjukvårdspersonal 

skrämt upp dem sagt att de inte 

kommer överleva sin sjukdom.  

 

Trovärdighet Studiens design 

och metod anses lämplig i 

förhållande till syftet. Beaktandet 

av känsligheten kring typen av 

studie bedöms öka 

trovärdigheten.  

Tillförlitlighet Tillvägagångssätt 

vid intervjuerna och analys 

upplevs något kortfattad, ger 

ingen bild av förmåga eller 

följsamhet i intervjuerna. Vilket 

påverkar tillförlitligheten.  

Verifierbarhet Kritisk vän 

granskat studien.  

Överförbarhet Studien anses ej 

kunna generaliseras till större 

population eller till män. Dock 

ges en värdefull inblick i hur 

vardagen ser ut för kvinnor som 

lever med HIV i Thailand.  

Reeves, P., & 

Arnold, G. 

 

USA 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empowermen

t: The 

Evolving 

Nature of the 

Relationship 

Between 

HIV/AIDS 

Patients and 

Their 

Physicians. 

The purpose 

of 

this study was 

to investigate 

how patient 

empowerment 

affects the 

traditional 

medical 

relationship 

between 

patients with 

HIV/AIDS 

and their 

physicians. 

Ändamålsenligt urval med 

hjälp av ASO (AIDS service 

organization).  

 

14 informanter, 33-55 år (9 

män och 5 kvinnor)  

Informanterna hade levt med 

HIV 1,5–16 år.  

 

Kvalitativ intervjustudie, 

individuella intervjuer.  

HIV-positiva personer under 

behandling, vilka identifierade sig 

som en individ med egenmakt 

tillfrågades om deltagande. En 

person föll bort.  

 

Semi- strukturerade intervjuer (90 

min) genomfördes under en 6 

månadersperiod. Uppföljnings-

intervjuer via telefon/e-mail 

gjordes om något ansågs behöva 

klargöras i vad som sagts. 

 

Efter sex månaders arbete med 

materialet där innehållsanalys 

gjorts, resulterade i 3 

huvudteman. Kollegor till 

författarna har konsulterats kring 

resultat och tema.  

Att känna egenmakt upplevdes ha 

betydelse i förhållandet mellan 

läkare och patient. Upplevelser av 

att läkarna håller sig mer ajour och 

ser patienten som någon som vill 

vara delaktig och ta hand som sin 

hälsa beskrivs då egenmakt erfars. 

 

Läkare som är ärliga med sin 

kunskap kring HIV uppfattas ge 

tillit och förtroende. Att till-

sammans skapa ett team som 

arbetar tillsammans, där både 

medicinska kunskapen men också 

patientens kunskap om sin egen 

kropp och liv värderas av flera 

patienter. När läkare lyssnade och 

mötte behov kände flera patienter 

en tillit och förtroende till läkaren.  

Trovärdighet Studiens ända-

målsenliga urval anses påverka 

resultatet, då egenmakt och 

delaktighet förespråkas. Metoden 

bedöms lämplig i förhållande till 

syfte.Tillförlitlighet Resultatet 

speglar fenomenet över tid och 

uppföljningsintervjuer 

genomfördes vid behov, vilket 

stärker tillförlitligheten. Analys-

arbetet redovisas även tydligt.  

Verifierbarhet Tema anses 

spegla studiens syfte. Under 

analys studien har granskats av 

kollegor. Överförbarhet Studien 

anses inte överförbar till en större 

population, med tanke på urvalet.  

Bedöms studie dock ge bild av 

studerat fenomenet.  



 

    

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 Vyavaharkar, 

M.,  

Moneyham, 

L., & Corwin, 

S. 

 

USA 

 

2008  

 

Health Care 

Utilization:  

The 

Experiences 

of Rural HIV-

positive 

African 

American 

Women. 

This study 

explored 

perceptions 

and 

experiences of 

HIV-positive 

rural African 

American 

women 

regarding 

availability, 

accessibility, 

and quality of 

health care 

and social 

services. 

Bekvämlighetsurval av 

afroamerikanska kvinnor, 

boende i mindre städer 

(<50 000 invån.). Via två 

organisationer samt tidigare 

studie.  

 

22 informanter, 26-63 år. 

(samtliga kvinnor) 

Informanterna hade levt med 

HIV mellan 1-20år. 

 

Kvalitativ studie, 

fokusgruppintervjuer. 

 

Bortfall framgår ej. 

Fokusgruppintervjuerna hölls av 

en erfaren medlem av 

forskningsgruppen, år 2005, i 

lokaler som samarbetande 

organisation bistod med. 5-10 

deltagare/ fokusgrupp. En 

intervjuguide med semi 

strukturerade samt öppna frågor 

tillämpades. Samtalen spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

 

Innehållsanalys gjordes initialt 

enskilt, därefter sammanställdes 

resultaten och en tredje person 

validerade analysarbetet.  

Flertalet kvinnor i denna studie 

upplevde vården och beskrev flera 

möten som speglade missnöje till 

hälso- och sjukvårdspersonalen i 

deras bemötande och attityder. 

Någon gav en bild av att bli 

misstrodd samtidigt som de 

upplevde att en del läkare ”gissade” 

kring frågor om HIV på grund av 

okunskap.  

 

Flera exempel beskriver även hur 

kvinnor blivit nekade 

undersökningar och vård på grund 

av deras HIV-diagnos. Brist på 

omsorg, intresse och stöd speglar 

fler kvinnors uppfattning om att de 

inte behandlas lika som andra.  

Trovärdighet  

Litet urval undersökt och vald kan 

ha påverkat studien, då eventuellt 

alla sidor kring ämnet inte 

kommit fram. Gruppdiskussioner 

är beroende av gruppdynamik, 

någon kan ha tystats, andra pratat.  

Tillförlitlighet Ovanstående 

aspekter diskuteras dock, vilket 

stärker tillförlitligheten.  

Verifierbarhet En tredje person 

validerade framarbetade tema och 

analysarbetet.  

Överförbarhet Studien anses ej 

överförbar till andra större 

populationer. Ger dock inblick i 

upplevelser av vård, som kan 

bidra till förbättra vård och för att 

tydliggöra frågor kring 

diskriminering och stigmatisering, 

av vårdgivare.  

Zhou, Y R. 

 

Kina  

 

2007 

 

 

 

 

  

“If you get 

AIDS… You 

have to 

endure it 

alone”: 

Understandin

g the social 

constructions 

of HIV/AIDS 

in China 

This paper 

explores how 

HIV/AIDS, as 

a social 

construct, is 

understood by 

these 

individuals in 

the context of 

their daily 

encounters. 

Fem av informanterna 

rekryterades genom 

bekvämlighetsurval av 

författaren och personal via 

hälsonätverk i Beijing, 

resterande sexton genom 

snöbollsurval. 

 

21 informanter, 21-46 år (15 

män och 6 kvinnor). 

Informanterna hade levt med 

HIV11 mån – 9,5 år. 

 

 

Kvalitativ intervjustudie, 

individuella intervjuer. 

 

 

En pilotstudie genomfördes 2003.  

 

Informanterna fick välja lämplig 

plats för intervjuerna, vilka hölls 

på mandarin (3h). 15 intervjuer 

spelades in, resterande togs 

anteckningar under tiden på 

begäran av informanter. Intervju-

guide tillämpades. 

 

En innehållsanalys gjordes av det 

transkriberade intervjumaterialet 

samt anteckningar. Först när 

resultaten skrevs översattes 

materialet till engelska för att inte 

förlora innebörden i beskrivna 

upplevelser. Resultatet granskades 

av anonyma recensenter.  

Resultatet påvisar en form av 

hierarki inom stigmatisering av 

HIV/AIDS. Huruvida man ses som 

skyldig eller oskyldig, beroende på 

vilket vis man blivit smittad av 

HIV. Flera upplevelser av att bli 

förhörd och dömd av sjukvårds-

personal framkommer.  

 

En överdriven försiktighet kring 

t.ex. bruket av handskar och 

munskydd beskrivs. Rädslan för att 

sjukvårdspersonal skall bryta sin 

sekretess och de eventuella negativa 

konsekvenserna beskrivs av flera 

människor som lever med HIV. En 

del vittnar om att bli nekade sjuk-

vård på grund av sin HIV-status.  

Trovärdighet Design och urval 

anses spegla studiens syfte och ge 

ett varierat urval.Tillförlitlighet 

Pilotstudie genomförd innan 

studie. Skrivna anteckningar kan 

ha påverkat datainsamling, dock 

väl beskrivning av tillväga-

gångssätt vid både datainsamling 

och analys. Vilket stärker 

tillförlitligheten. Verifierbarhet 

Studien är granskad av anonyma 

recensenter. Överförbarhet Låg 

överförbarhet till en generell 

kontext, på grund av liten 

urvalsgrupp. Anses dock bidra 

med värdefull förståelse och 

insikt i vikten av anti-

diskriminerande bemötande.  

 

http://muse.jhu.edu.ezproxy.hkr.se/journals/journal_of_health_care_for_the_poor_and_underserved/v019/19.1vyavaharkar.html#bio1
http://muse.jhu.edu.ezproxy.hkr.se/journals/journal_of_health_care_for_the_poor_and_underserved/v019/19.1vyavaharkar.html#bio1
http://muse.jhu.edu.ezproxy.hkr.se/journals/journal_of_health_care_for_the_poor_and_underserved/v019/19.1vyavaharkar.html#bio1


 

Bilaga 3 

Kvalitetsbedömning    

Checklista för kvalitativa artiklar    Forsberg och Wengström (2013). 

● Har syftet tydligt beskrivits?  

● Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

● Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusionskriterier och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

● Var genomfördes undersökningen? 

● Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

● Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

● Är undersökningen lämplig? 

● Etiskt förhållningssätt och godkännande (tillägg från författarna).  

● Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen 

skedde)?  

● Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes, etc.)?  

● Ange datainsamlingsmetod:  

                     o Ostrukturerade intervjuer 

                     o Halvstrukturerade intervjuer 

                     o Fokusgrupper 

                     o Observationer 

                     o Video-/bandinspelning 

                     o Skrivna texter eller teckningar 

● Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

● Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  



 

    

● Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

● Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

● Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

● Är resultaten åtförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

● Är de teorier och tolkningar som presenteras beroende på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)  

● Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

● Stöder insamlade data forskarens resultat?  

● Har resultaten klinisk relevans?  

● Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

● Finns risk för bias?  

● Vilken slutsats drar författarna?  

● Håller du med om slutsatserna? (om nej, varför inte?) 

 

Skall artikeln inkluderas? 


