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Sammanfattning 
 
HIV (humant immunbristvirus) är en sjukdom som bryter ned kroppens immunförsvar och utan 

bromsmedicin är risken stor att drabbas av den sekundära fasen, AIDS. Sjukdomen, som globalt 

innefattar cirka 33 miljoner virusbärare, har inget botemedel, vilket leder till att många människor 

avlider av sjukdomen. Eftersom det finns så många HIV-smittade människor, är sannolikheten stor att 

sjukvårdspersonalen möter dessa patienter inom de olika delarna av sjukvården. Förståelsen för hur 

dessa patienter upplever en vårdrelation med sjukvårdspersonal är viktig för att kunna ge dessa 

patienter en god vård. Syftet med studien är att beskriva HIV/AIDS-positiva patienters upplevelser av 

vårdrelationen med sjukvårdspersonal. I detta examensarbete inom vårdvetenskap gjordes en 

systematisk litteraturstudie efter Evans (2002) modell, där vetenskapliga artiklar av kvalitativ design 

analyseras vilket är en metod för att finna ny kunskap som besvarar syftet. Resultatet kan delas in i 

tre olika teman; upplevelser av trygghet, upplevelser av att inte bli bekräftad och upplevelser av att 

känna avvisning och skam. Det förekommer att HIV-positiva patienter antingen blir vägrade vård eller 

att de själva väljer att inte söka vård på grund av sjukdomen och att sjukvårdspersonal undviker fysisk 

kontakt. Alla HIV-positiva patienter är inte missnöjda med vården, vilket redovisas i studien. 

Diskussionen utgår från Katie Erikssons (1987; 1990; 1994; 1995) teori om vårdlidande och tar upp 

olika orsaker till varför vårdlidande uppstår med fynden i resultatet som utgångspunkt. Författarna 

föreslår att ökad kunskap ska införas på alla vårdnivåer för att ge en ökad medvetenhet, vilket ger 

patienterna trygghet.  

 

Nyckelord: HIV/AIDS, upplevelser, möte, vårdande relation, patientperspektiv, Katie 

Eriksson 

 

Abstract  

 

HIV (human immunodeficiency virus) is a disease that depletes the body's immune system and 

without disease-modifying drug is there a big risk to develop AIDS. The disease, which includes 

globally about 33 millions carriers of the virus, has no cure which means that many people die from 

the disease. Since there is a large amount of virus carriers there is a big probability to meet these 

people in every part of the unity of care. The understanding for those people with this disease 

experiencing caring relationship is important to be able to give these people a good care. The aim of 

this study is to describe HIV/AIDS-positive patients experiences of the caring relationship with 

healthcare workers. In this writing of degree in the science of nursing a study of systematic literature 

after Evans (2002) model when scientific articles of qualitative design  were analyzed, which is a 

method to find new knowledge which answers the aim. The result generates (in) three different 

themes; experiences of security, experiences of not being confirmed and experiences of feeling refused 

and shame. It occurs that HIV-positive patients either is refused care or that they avoid to seek care 

because of the disease and that healthcare workers avoid physical contact with the patients. Not 

everyone of the HIV-positive patients are dissatisfied with the care which is reported in this study. The 

discussion assumes from Katie Eriksson's (1987; 1990; 1994; 1995) theory of suffering care and 

penetrates different reasons why suffering care occurs based on the findings of the result. The authors 

suggest that more knowledge should be inserted in every level of care to give an increased awareness 

which gives the patients a feeling of security.  

 

Key words: HIV/AIDS, experiences, meeting, caring relationship, patient perspective, Katie 

Eriksson 
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1. INLEDNING 

Efter en inblick i hur en HIV-positiv patient bemöttes av vården på 1980-talet väcktes vårt intresse 

för hur HIV/AIDS-positiva upplever sjukvården i dagens samhälle. På åttiotalet sågs det av 

samhället som en sjukdom full av skam och med en myt om att de drabbade grupperna enbart var 

homosexuella män och narkomaner. I dagens samhälle har utvecklingen kring homosexualitet 

framskridit till en accepterad grupp människor i kontrast till hur det var på 1980-talet då det förelåg 

en stor skam kring deras sexualitet. Möjligen är det så att det fortfarande föreligger en del 

värderingar kvar i tankarna kring HIV och AIDS, även om kunskaperna ökat och mängden smittade 

är mycket större än vad det var för tjugo år sedan. Valet av ämne för examensarbetet i 

Vårdvetenskap var naturligt eftersom intresset hos författarna för hur dessa patienter upplever 

vårdrelationen med sjukvården, är stort.  

Det är viktigt att belysa HIV-smittade människors upplevelser för att ge en ökad inblick för 

vårdpersonal. Förhoppningen är att detta arbete eventuellt kan ge ökad kunskap om man som 

sjukvårdspersonal skulle känna sig osäker inom dessa områden. Eftersom HIV/AIDS är en sjukdom 

som sprids globalt, är chansen stor att människorna som bär detta virus stöts på inom alla områden 

av sjukvården. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva HIV/AIDS-patienters upplevelse av 

vårdrelationen mellan dem och vårdpersonalen och på så sätt visa vårdpersonal vikten av att se 

personen bakom sjukdomen och undvika att genom diagnosen skapa sig en förutfattad mening.  

 

2. BAKGRUND  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Vårdpersonal 

Med vårdpersonal avses personal med legitimation för yrket inom hälso- och sjukvården, personal 

som medverkar i arbetet inom hälso- och sjukvård av patienter och är verksam på sjukhus eller 

andra vårdinrättningar samt den som även biträder en legitimerad yrkesutövare (SFS, 1998:531). I 

denna uppsats avses vårdpersonal samtliga personer inblandade i hälso- och sjukvården så som 

exempelvis sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, barnmorskor, kuratorer, yrkesutövare inom 

paramedicin (sjukgymnaster, arbetsterapeuter etc) och sekreterare.  

 

 

2.1.2 Patient 

 
I följande text används termen patient, som avser en person som på grund av sjukdom eller 

likvärdigt tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården i sammanband med vård, behandling, 

omvårdnad eller råd (Nationalencyklopedin, 2009).  

 

 

2.2 HIV och AIDS  
 

2.2.1  Historia och epidemiologi   
 
Världen över smittas dagligen cirka 7 400 personer av HIV, vilket blir cirka 2,7 miljoner personer 

per år. HIV-infektionen och AIDS beskrevs första gången i USA 1981. Grupper som tidigt 

associerades med smittan var homosexuella och bisexuella män samt intravenösa missbrukare. 
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Under epidemins början på 1980-talet förekom det även att människor med blödarsjuka och 

blodtransfusionerade patienter blivit smittade, dock var det innan givarens blod testades för viruset 

innan transfusionen. Under de senaste åren har överförd smitta bland heterosexuella blivit vanligare, 

ökningen är störst i de sexuellt mest aktiva åldersgrupperna (Ericson & Ericson, 2005). I Sverige 

har, till och med den 30 september 2008, totalt 8 370 fall av HIV rapporteras och av dessa lever 

cirka 5 000 i Sverige idag. Under 2007 rapporterades 541 nya fall, vilket är en kraftig ökning 

jämfört med tidigare år (Smittskyddsinstitutet, 2008). Regeringen (2008) meddelar att det i dagens 

läge är cirka 33 miljoner människor i världen, som lever med diagnosen HIV. Dagligen dör cirka 5 

500 personer världen över under den sekundära fasen (AIDS).  

 

 
2.2.2 Smittspridning  

Enligt svensk smittskyddslagstiftning är HIV-infektionen anmälningspliktig och räknas som 

allmänfarlig (Nationalencyklopedin, 2009). Nio av tio fall av HIV-smittande äger rum i u-länder. 

De vanligaste smittvägarna är genom heterosexuella samlag och genom mor till barn (Ericson & 

Ericson, 2005). Även delning från stickande föremål och blodtransfusion förekommer, då genom att 

mottagaren får i sig blod eller vävnad från en smittad person (Smittskyddsinstitutet, 2008). De flesta 

HIV/AIDS-sjuka lever idag i Afrika, Karibien, Latinamerika och USA, där fattigdomen ses som den 

bidragande orsaken till utbredningen av viruset. Smittspridningen sker snabbast bland den fattiga 

befolkningen på grund av dålig hälsovård, otillräcklig tillgång till kondomer, bristande kunskap - 

samt påtvingade samlag. Ökningen har de senaste åren stabiliseras något i dessa länder men istället 

ser man att allt fler smittas i Sverige. Sedan 1984 har HIV-tester varit tillgängliga i Sverige och den 

vanligaste och billigaste metoden att fastställa HIV-infektionen är att påvisa antikroppar i blod. 

Detta kan påvisas några veckor efter smittotillfället (Ericson & Ericson, 2005).   

 

2.2.3  Symtom  
 
Humant immunbristvirus (HIV) innebär att en särskild sorts vita blodkroppar i blodet förstörs, 

vilket bidrar till ett försämrat immunförsvar (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Sjukdomen uppträder 

på olika sätt från person till person, somliga med snabbt övergående, lindriga symtom. Symtomen 

kan exempelvis vara feber, halsont och svullna lymfkörtlar, vilket ofta associeras till en förkylning 

och därmed tas ofta dessa symtom inte på allvar. Symtomen beror på det sänkta immunförsvaret, 

som inte längre kan upprätthålla ett försvar mot olika infektioner. En annan del av de som blivit 

smittade förblir symtomfria och viruset ligger då latent i kroppen vilket betyder att det kan dröja 

många år till dess att viruset ger symtom, som då ses som den sekundära fasen. Den sekundära 

fasen i HIV-infektionen, AIDS, beskrivs som en ständig kamp att överleva, främst på grund av 

infektioner som drabbar organsystemen, så som luftvägar, mag-tarmkanalen, nervsystemet och 

huden. AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome, vilket på svenska betyder förvärrat 

immunbristsyndrom), drabbar alla HIV-smittade inom cirka tio år, om den smittade inte får 

bromsmedicin (Ericson & Ericson, 2005).  

 

2.2.4 Behandling 

Under 1990-talet hände det mycket inom forskningen för HIV, då bland annat antivirala medel och 

bromsmediciner togs fram (Moberg, 2000). Med begreppet bromsmedicin menas läkemedel som 

minskar mängden cirkulerande virus och som därmed fördröjer sjukdomsutvecklingen 

(Smittskyddsinstitutet, 2008). En kombination av två olika antivirala läkemedel började ges till 
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HIV-patienterna vilket bromsade upp sjukdomsförloppet och gav i viss utsträckning högre 

livskvalitet hos vissa av dessa personer (Moberg, 2000). Dessa bromsmediciner ger dock många 

biverkningar såsom diabetes, hjärtkärlsjukdomar samt att kroppens utseende kan förändras. Mycket 

forskning kring HIV-virusets botemedel pågår men än idag är gåtan hur HIV-positiva ska kunna 

botas inte löst (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  Något botemedel mot HIV/AIDS-infektionen finns 

inte, däremot behandling som inriktas på att bromsa sjukdomens förlopp, genom att lindra symtom, 

förlänga de symtomfria perioderna, förlänga överlevnadstiden, hejda den sekundära fasen av 

sjukdomen samt minska risken att drabbas av följdsjukdomar (Ericson & Ericson,2005). HIV-

viruset läker aldrig ut spontant, utan den smittade förblir bärare av viruset livet ut 

(Smittskyddsinstitutet, 2008).  

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie kommer att speglas genom Katie Erikssons teori (1990), där värdegrunden i 

vårdvetenskapen utgörs av Caritasmotivet samt den etiska grunden för vårdandet. Detta är ett 

uttryck för omtanke och kärlek till sin medmänniska. Caritasmotivet karaktäriseras av kärleken som 

ligger till grund för motivationen till att vårda.  

 

 

2.3.1 Vårdandet som tro, hopp och kärlek 

 
I det praktiska vårdandet innebär Caritasmotivet att hjälpa människan med det hon behöver i en 

anda av tro, hopp och kärlek som utgör den grundläggande styrkan hos människan. Tro, hopp och 

kärlek utgör upplevelsen av att människan är i utveckling och leder till en upplevelse av hälsa. 

Dessa tre grundpelare, tro, hopp och kärlek, ger människan kraft att leva, att uppleva mening i livet 

och därmed kunna möta livet både med sjukdom och hälsa. Tro handlar om att våga tro på sig själv, 

att man räcker till för både för sig själv och för andra. Det är självförtroendet som gör att man vågar 

(Eriksson, 1995). Det väsentliga är att tro, vilket utgör en grund till trygghet och kraft. Hoppet växer 

fram ur tron och är sammanfogat med vad människan upplever som meningsfyllt. Upplevelsen av 

det meningsfulla ger även människan livsvilja och kraft att gå vidare. Hoppet ses som förhoppning 

(Eriksson, 1987). Kärleken är den kraft som utgör vårdandet i vården och kärleken förmedlas 

genom att vårdare är nära och visar ömhet. Genom att förmedla kärleken bekräftas människan som 

människa. Kraften i kärlek hör samman med tron och hoppet, vilka sammanfattar vårdandets kärna 

(Eriksson, 1995). Vårdandet handlar inte enbart om att skapa åtgärder för behandling. Det 

förutsätter att människor möts och skapar en vårdgemenskap. Då vårdaren verkligen går in i en 

vårdande relation med patienten och vill lindra patientens lidande, skapas denna gemenskap 

(Eriksson, 1990).  

 

 

2.3.2 Lidande  

Människan kan uppleva ett välbefinnande trots ett sjukdomstillstånd. Lidandet handlar inte enbart 

om att iaktta ett symtom, utan även om en inre, djupare process (Eriksson, 1998). Vårdlidande 

(benämns även som ett själsligt eller andligt lidande) uppstår, när vårdaren kränker en patients 

värdighet. Genom att kränka en individ fråntas människans möjlighet att helt och fullständigt vara 

människa. Detta leder till att människans möjligheter att använda sina hälsoresurser reduceras. 

Kränkning av en människas värdighet kan ske genom direkta och medvetna åtgärder som till 

exempel ignorans vid tilltal eller nonchalans i bemötandet mot patienten. Kränkning kan även ske i 



 

4 

 

mer abstrakta situationer genom en bristande etisk hållning eller genom att inte ge en människa en 

plats i ett sammanhang eller grupp (Eriksson, 1994).  

 

Oftast är det människor som förorsakar varandra lidande, som då ses som ett dolt lidande som kan 

ske helt omedvetet. Ett lidande hos en annan individ åstadkommes genom den andres värdighet 

kränks samt att denne inte bekräftas som en fullvärdig människa. Även upplevelsen av att inte vara 

välkommen då man som individ kommer med förväntningar skapar ett lidande. Känslan av att inte 

vara välkommen i en interaktion med människor, oberoende av om det handlar om en enskild 

konkret situation eller om livet i helhet, fråntar människan hopp och livsglädje (Eriksson, 1994).  

 

Ett annat lidande som Eriksson (1994) poängterar är sjukdomslidande, som uppstår när sjukdom 

eller behandling åstadkommer ett lidande för patienten och då främst genom att patienten upplever 

smärta, både ren fysiskt smärta samt de konsekvenser som smärtan för med sig, i form av 

upplevelser. Sjukdomslidande förknippas med människans livshållning och följaktligen med 

livslidandet. Ett livslidande uppstår, när människan står framför ett lidande som påverkar hela 

människans livssituation. Livslidande kan beskrivas som ett hot mot människans fullständiga 

existens och även som en förlust av möjligheten att slutföra olika sociala uppdrag. Livslidande är ett 

lidande som relaterar till allt vad det innebär att leva samt att vara människa bland andra människor. 

  

 

2.3.3 Vårdrelationen 

 

Eriksson (1995) beskriver den vårdrelationen som är grunden i vårdandet och för vårdprocessen. I 

alla möten där en människa kommer i kontakt sjukvården finns en vårdrelation, oavsett om det 

handlar om en kortare eller längre sjukhusvistelse. Det är i vårdrelationen som människan på ett 

äkta sätt kan förmedla sin kärlek och på så sätt skapa en god vårdande relation. Då kan patienten 

göra uttryck för sina behov, begär och problem för att få hjälp av sjukvården med dessa, vilket gör 

att patienten kan känna sig trygg. Vårdrelationen är alltid sjukvårdspersonalens ansvar att 

upprätthålla. Det krävs dock en ömsesidighet från både vårdare och patient och att både patient och 

vårdare ger och tar för att relationen ska fungera. Patienten måste våga låta vårdaren hjälpa denne 

för att givandet och tagandet ska fungera och vårdaren får aldrig tvinga sig på patienten utan att 

denne gett sitt godkännande, först då kan vårdrelationen upprätthållas på en god nivå.    

 

 

2.3.4 Kropp, själ och ande 

 

Människan beskrivs, som enligt vårdvetenskapen är en mångdimensionell varelse, som en 

integration av kropp, själ och ande. Människan är alltid en helhet och består alltid av dessa tre 

dimensioner. En dimension kan aldrig vara mer central än någon annan del. Människan blir 

komplett genom ett samspel med andra människor och miljö och kan inte fungera utan detta 

samspel. Kroppen är den fysiska dimensionen, den konkreta som människan använder för att ta 

kontakt med miljön. Själen beskrivs som människans förmåga att tänka, känna och att fatta beslut. 

Själen är något mer abstrakt än vad kroppen är. Anden i människan berör existentiella ämnen och 

reflekterar över sakers betydelse men behöver inte innebära en gudstro (Eriksson, 1987).  

 

2.4 Lagar och författningar för vårdpersonal 

 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har som mål att en god hälsa och vård på lika villkor skall 

ges till alla människor. Vården skall bygga på respekt för alla människors lika värde, den enskilda 

människans värdighet samt självbestämmande och integritet för alla patienter. En god vård innebär 
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att den skall tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt, samt främja goda kontakter 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Enligt [HSL] (SFS, 1998: 531) skall den individ som tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Patienten skall ges individuell sakkunnig information om sitt hälsotillstånd eller 

behandling och skall även visas respekt och omtanke. HIV-infektionen är enligt Smittskyddslagen 

(2004:168) en allmänfarlig sjukdom. Som bärare av sjukdomen har man rätt till professionell vård 

samt stöd. Smittskyddsåtgärder skall användas, vilka bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt på respekt för alla människors integritet och lika värde.  

 

 
2.5 Tidigare forskning  

 
Viljan bland sjuksköterskor att vårda en HIV-positiv patient är bristfällig. Allt för många 

sjuksköterskor känner en rädsla och oro inför sjukdomen, vilket ledde till att de intervjuade 

sjuksköterskorna valde bort att utföra viss omvårdnad för patienterna, till exempel att bada eller 

torka upp avföring från en HIV-positiv. Viljan att vårda patienter med HIV skiljer sig mellan olika 

Europeiska länder (Välimäki et al., 2008).  I Storbritannien är studier gjorda som visar att 

vårdpersonal har en stark empati och engagemang i vårdandet av människor som lever med 

HIV/AIDS (Hodgson, 2006). Samtidigt ser många vårdare på HIV-positiva som objekt och därmed 

skapas ett lidande (Välimäki et al., 2008). Ljung (2002) fastställer att utifrån de HIV-positivas 

perspektiv måste de smittade inte bara måste förhålla sig till sjukdomens fysiska konsekvenser utan 

även hantera de värderingar som förknippas med sjukdomen. Detta leder ofta till att de smittade 

upplever att de måste försvara sig själva och sjukdomen, när det gäller hur andra betraktar dem. 

Souminen et al. (2009) visar att sjuksköterskestudenter, i bland annat Finland, hade lättare för att 

vårda en HIV-positiv om studenten kände någon med smittan och därför hade en bättre attityd mot 

dessa patienter. 

I en studie från Kina visar Chen Wei-Ti, Han Mei och Holzemer (2004) att hälften av de 177 

intervjuade sjuksköterskorna undvek kontakt med HIV-smittade patienter på grund av att de tänkte 

på säkerheten. De var rädda för att själva bli smittade eller att föra smittan vidare till sina familjer. 

Till stor del visades dessa attityder bero på bristande kunskaper i ämnet. Breault och Polifroni 

(1992) påvisar att en viss rädsla finns hos sjuksköterskorna, som vårdar HIV/AIDS-patienter. 

Resultatet visar dock på olika typer av känslor hos sjuksköterskorna i studien, där vissa kände ilska 

och ett obehag att vårda HIV-positiva samtidigt som andra sjuksköterskor kände sympati för dem. 

Dessutom förekom det sjuksköterskor som klandrade HIV-patienterna för deras livsstil. Även 

Robinson (1998) påvisar resultat där vårdpersonal hade en fördomsfull inställning till HIV/AIDS-

positiva på grund av deras livsstil, exempelvis drogberoende, och sexualitet. Vårdpersonalen 

uttryckte en oro, obehag och ovilja för att vårda dessa patienter. Van Wissen och Woodman (1994) 

menar att somliga deltagare i deras studie uttryckt en önskan om att man som vårdpersonal själv ska 

få bestämma, om man vill vårda en HIV-patient eller inte. Gerbert et al. (1991) menar att negativa 

attityder finns hos vårdpersonal, som vårdar HIV/AIDS-positiva patienter och majoriteten av 

vårdpersonalen avböjde att vårda dessa patienter. Knussen och Niven (1999) visar att vårdpersonal, 

som har små erfarenheter av människor som lever med HIV och AIDS, har allt mer negativa 

attityder inför vårdandet. McCann (1997) beskriver vårdpersonal, i detta fall sjuksköterskor och 

läkare, som har erfarenhet av att vårda HIV/AIDS-smittade personer anser att det krävs en icke 

dömande attityd kring vårdandet med dessa patienter samt att det är viktigt att acceptera att alla 

individer är unika. Vårdpersonalens bemötande mot dessa HIV/AIDS-patienter har visats antingen 

vara på ett diskriminerande sätt, som ett sätt att visa sin avsky, eller så var viljan att vårda dessa stor 

och en stark empati visades dem  
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Bektaş och Kulakaç (2007) visar data på att kunskapsnivån kring HIV är relativt låg och att det bör 

finnas mer information om HIV och AIDS i alla läroplaner, vilket bör underlätta för personer som 

lever med smittan. Det är ingen självklarhet att en ökad kunskap i ämnet leder till att HIV-positiva 

får ett bättre bemötande men det skulle göra livet mer socialt om vårdare inte hade felaktiga 

kunskaper om sjukdomen. Vikten av att vårda utan egna värderingar kring patienten bör 

uppmuntras, för att attityden mot HIV-patienter ska förbättras.  

Li, Scott och Li (2008) visar hur de kinesiska sjuksköterskestudenternas kunskaper om HIV ser ut 

och där påvisas inte bara enorma brister och stora missförstånd angående bland annat virusets 

smittspridning utan även deras bristande attityder. Resultatet visades bli att studenterna var obefogat 

oroade och uppskrämda för att vilja vårda en patient med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna 

ansåg - trots deras bristande attityder och kunskaper kring ämnet - att patienterna med HIV förtjänar 

samma goda vård som andra men om de fick välja ville de själva inte vårda HIV-smittade patienter. 

Studien understryker att landet är i ett stort behov av evidensbaserad kunskap och en högre kvalitet 

inom området krävs för att kunna skapa bättre attityder hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Även Petro-Nustas, Kulwicki och Zumot (2002) påvisar fakta om bristande 

kunskap, i detta fall främst hos sjuksköterskestudenter i Jordanien, vilka även visades vara mycket 

oroade över HIV-viruset. Studenterna säger sig själva ha mycket information om smittspridning av 

HIV-viruset men när frågor sedan ställs för att sätta kunskapen på prov, råder stor förvirring, till 

exempel tror många att genom att jobba eller studera ihop med en HIV-positiv skulle man kunna 

smittas. En internationell ändring i läroplanen föreslås, vilken ska ligga som bas för kunskaperna 

kring HIV-viruset och dess spridning.  

Mahat och Eller (2009) menar att sjuksköterskestudenter i Nepal visar en stor brist på kunskap och 

felaktig attityd mot patienter med HIV/AIDS. Läroplanen för sjuksköterskeprogrammet måste 

därför utarbetas för att innehålla adekvat och kulturellt relevant information om HIV och AIDS och 

även exempel på hur attityden ska förbättras. Souminen et al. (2009) menar att respekt, en äkta 

dialog och ett försiktigt tillmötesgående mot patienten ökar chanserna för  att uppnå patientens 

välbefinnande och att upprätthålla deras hälsa, även om de lider av en kronisk sjukdom. Bodenlos et 

al. (2007) visar fakta på att det finns en tydlig koppling mellan en god vårdande relation och 

hälsosamma beteenden, som i detta fall betyder att patienten sällan uteblir från läkarbesök för sin 

HIV-sjukdom, vilket resulterar i förbättrad hälsa. HIV är en sjukdom som kräver stora emotionella 

styrkor och författarna menar att ett stort socialt nätverk kan underlätta för den HIV-smittade. 

Elford och Bukutu (2007) studie från London mellan åren 2004-2005 uppvisar utifrån ett 

patientperspektiv att de HIV-smittade patienterna upplevde att de blev diskriminerade genom att de 

kände att de blev ”stämplade” på grund av deras sjukdom, somliga påvisade även att 

diskrimineringen var direkt relaterat till vårdpersonal. Studien poängterar att det finns stora brister i 

hur HIV-smittade personer blir bemötta, det professionella förhållningssättet saknas och likaså att få 

samma respekt som alla individer som är i behov av vård  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Diagnosen HIV blev känd i början på 1980-talet och har sedan dess blivit ett växande problem och 

en stor orsak till att människor världen över avlider.  Från epidemins början kopplades sjukdomen 

främst till homosexuella män och missbrukare men i dag drabbas även övriga ”grupper” av 

människor av sjukdomen, då främst på grund av bristande information och kunskap om sjukdomens 

spridning och karaktär. Brister i vårdpersonals attityd och bemötande mot HIV-positiva patienter 

har påvisats. Och ofta upplever vårdpersonal en oro och obehag i dessa sammanhang (Robinson, 

1998; Chen Wei-Ti, Han Mei & Holzemer, 2004), vilket leder till kränkning och stigmatisering av 



 

7 

 

dessa patienter. Forskning påvisar även att sjukvårdspersonal har en fördomsfull inställning till 

HIV-positivas livsstil och sexualitet (Robinson, 1998; Breault & Polifroni, 1992). Bristande 

attityder sammankopplas med en knapphändig kunskap kring HIV-virusets smittspridning, vilket 

generar en större oro hos vårdpersonalen (Bektaş & Kulakaç, 2007; Chen Wei-Ti, Han Mei & 

Holzemer, 2004; Li, Scott & Li, 2008). Då spridningen av HIV-viruset ökar, blir följden att vi 

kommer att möta dessa patienter i vården allt oftare. Trots att Hälso- och sjukvårdslagen beskriver 

att varje individ skall få sakkunnig information om sin sjukdom och behandling samt att man ska 

visa patienten respekt för människans självbestämmande och integritet, påvisas ändå 

sjukvårdspersonal som inte följer dessa riktlinjer. Negativa attityder från vårdpersonal mot HIV-

positiva patienter har påvisats i tidigare forskning, frågan är då hur dessa patienter upplever 

vårdrelationen till vårdpersonalen.   

 

 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva HIV/AIDS-positiva patienters upplevelser av vårdrelationen med 

vårdpersonal.  

 

 

5. METOD 

 
Detta arbete består av en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär att kritisk granska och sammanställa litteratur inom det valda ämnet eller problemområde. 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att åstadkomma en slutsats av det funna materialet. 

Resultatet bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar av kvalitativ ansats. Segesten (2006) beskriver 

att med kvalitativa studier som utgångspunkt i resultatet kan en bättre förståelse fås för patienters 

upplevelser, som betraktas vara adekvat för problemställningen. Forsberg och Wengström (2008) 

poängterar att artiklarna skall sammanfogas och målet är att få fram ny kunskap som då blir svaret 

på denna studies syfte. För att en systematisk litteraturstudie skall kunna genomföras krävs det ett 

flertal studier av god kvalitet som underlag för de kommande bedömningarna och slutsatserna i 

arbetet. 

 

 

5.1 Litteratursökning 

 
De valda artiklarna till denna litteraturbaserade studie söktes under slutet av augusti till september 

2009 i databasen Cinahl och ELIN@MÄLARDALEN, som är en sökmotor för artiklar i olika 

databaser. Fokus på artiklarnas ursprungsland har varit i Västvärlden, och då främst USA, 

Australien och Europa. Sökorden som använts under sökprocessen är; nurs*, patient*, relation*, 

HIV, AIDS, experienc*, stigma*, perspec*, health*, expect* och discrim* i många olika 

kombinationer. Resultatet av sökningarna visade att många artiklar var av kvantitativ ansats och 

därför tillkom sökordet qualitative, för att kunna finna fler artiklar som var av kvalitativ ansats. 

Sökorden uppstod allt eftersom sökprocessen pågick, genom att bland annat finna nyckelord i bra 

artiklar samt att genom ordböcker och lexikon leta efter synonymer för att utöka antalet ord i 

sökningarna. Att kombinera sökorden i olika kombinationer med titel och nyckelord visades vara 

det mest effektiva (Se bilaga 1). Vidare har ett så kallat flödesschema (Polit & Beck, 2004) använts 

för att söka ytterligare artiklar ur de funna artiklarnas referenslistor.  
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5.2 Urval  

 
Inklusionskriterierna för det valda materialet, vilket även styrde urvalet av data, var att artiklarna 

skulle vara vetenskapliga, kvalitativa, ha ett västerländskt perspektiv, publicerade inom ramen av 10 

år, skrivna på engelska samt vara aktuella och relevanta för studiens syfte.  När en intressant artikel 

fångats upp lästes först artikelns titel för att se om den stämde med litteraturstudiens syfte. Om 

titeln var relevant lästes och granskades artikelns sammanfattning/abstract för att få en tydligare 

bild av studiens innehåll. Många studier valdes här bort, så kallade exklusionskriterier (Friberg, 

2006), på grund av att de var av kvantitativ ansats eller berörde folkgrupper i bland annat Afrika, 

Thailand, Indien, Kina, Brasilien och Argentina, vilket inte är relevant för denna litteraturstudies 

resultat.  

 

De artiklar som verkade givande för den kommande litteraturstudien studerades med hjälp av att 

granska studiens kvalitet genom att till exempel undersöka om problemen i studien är tydligt 

beskrivna, om syftet är väl formulerat och vad resultatet visade. Granskningen i varje artikel gick 

noggrant genom bakgrund, problem, syfte, metod, vårdvetenskaplig förankring och resultat 

(Friberg, 2006). De artiklar som uppfyllde studiens syfte, granskades noggrant i deras hållbarhet 

och validitet för att få en klar bild om rimligheten i informationen och tolkningarna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Ytterligare ett inklusionskriterie (Friberg, 2006) för att artiklarna skulle vara 

relevanta för litteraturstudien var att samtliga artiklar hade en tydlig teoretisk utgångspunkt för att 

kunna fastställa att studien var ur ett patientperspektiv. Artiklarna skulle förmedla upplevelser av 

vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal i vårdsituationer och vara ur ett västerländskt 

perspektiv. Vidare skulle de funna artiklarnas resultat besvara denna studies syfte. Totalt är det elva 

(11) vetenskapliga artiklar som analyserats i det kommande resultatet (Se Bilaga 2). 

  

 

5.3 Analys 

 
Materialet som används i resultatet har analyserats med hjälp av Evans (2002) modell som består av 

att (1) samla ihop och lokalisera resultaten av studierna, vilket gjordes genom att numrera varje 

artikel för att enkelt kunna lokalisera dem. Alla artiklar lästes ett flertal gånger för att skapa en 

helhet av artiklarnas innehåll för att i nästa steg (2) kunna identifiera nyckelfynd i varje enskild 

artikel som var relevant för denna studies syfte. Nyckelfynden som valdes ur artiklarnas resultat 

bestod av hela och delade meningar som översattes från originalspråket som var engelska, somliga 

citat användes även som nyckelfynd men då på originalspråket. De nyckelfynden som valdes var 

meningar/citat som framträdde tydligast i artiklarna samt det som ansågs vara utav intresse och 

relevans för studiens syfte. Även meningar som från en början kändes mindre relevanta för studien 

fick efter hand större betydelse för studiens resultat. När nyckelfynden var identifierade märktes de 

med bokstäver i kronologisk ordning tillsammans med artikelns nummer för att få en klar struktur 

och ordning på de påträffade fynden. Vidare (3) diskuterade författarna, om och huruvida de funna 

nyckelfynden gemensamt kunde skapa en god helhet. Med hjälp av citaten och de hela/delade 

meningarna som hade skapat nyckelfynden resonerade författarna hur de kunde relateras till 

varandra genom att försöka se skillnader och olikheter mellan dem och därigenom kategorisera 

dem. Till en början var detta mycket problematiskt men slutligen lyftes sju subteman fram som 

ansågs vara relevanta och abstraherade tillhörande nyckelfynd. Vid denna punkt hade nyckelfynden 

sammanfogats till olika stycken med tillhörande löpande text, där likheter och skillnader var tydligt 

strukturerade. De subteman som skapats ansågs som ett hjälpmedel för att kunna öka förståelsen av 

fenomenet och gav en god överblick av resultatets innehåll. Somliga nyckelfynd bedömdes att passa 

in under flera subteman och de har därmed placerats in där de hade störst relevans. Med dessa 

subteman som utgångspunkt formades tre teman. Innan dessa teman upplevdes som tillfredställande 
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för studien gjordes ett flertal omstruktureringar, genom att gå igenom texten som hade skapats 

utifrån nyckelfynden för att försöka se tydligare samband och olikheter. Slutligen (4) 

sammanställdes ett gemensamt resultat för de olika artiklarna som blev en beskrivning av 

fenomenet; HIV/AIDS patienters upplevelser av vårdrelationen med vårdpersonal, utifrån de skapta 

teman och subteman. Citat från artiklarna användes i resultatet för att få en djupare förståelse för 

fenomenet som undersökts. Ett exempel ur analysarbetet kan ses i Figur 1.  

 

Fig. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Etiska överväganden 

 
De vetenskapliga artiklar som användes har granskats för att säkerställa att deltagarna ställt upp av 

fri vilja, haft möjlighet att avbryta sitt deltagande om de så önskat och fått vara anonyma. Under 

granskning och analys av funna studiers resultat förblev tolkningen objektiv (Polit & Beck, 2008). 

Då citat används är dessa överförda på originalspråk alternativt direktöversätta vid användning av 

kortare fraser. Denna studie är skriven med författarnas ord för att undvika plagiering.   

 

 

6. RESULTAT 

 
Denna litteraturbaserade studies resultat kommer att redovisas genom tre teman med tillhörande 

subteman (Se Figur 2). Den översta nivån är studiens teman och den nedre nivån är subteman. 

Teman för resultatet är följande: Upplevelser av trygghet, Upplevelser av att inte bli bekräftad och 

Upplevelser av avvisning och skam. Dessa teman är organiserade utifrån de mest framträdande 

fynden i de artiklar som har granskats och analyserats och sedan abstraherats till temanivå.  

 

 

 

 

 

Nyckelfynd Subtema Tema 

(6,c) Upplevde att de blev utfrysta.   

 

 

Ignorans och 

Nonchalans 

 

 

 

Upplevelser av 

avvisning  

och skam 

(7,m) Upplevde ignorans.  

(1,e) Upplevelser av att de blev ignorerade av 

personalen i vissa vårdsammanhang och i 

bemötande. 

(1,j) Trots att patienterna bad om hjälp 

ignorerades deras behov och uppmärksamhet 

av personalen.  

(7, o) Upplevde att personalen var kalla och 

reserverade mot dem. 

(6, a) Upplevde att de inte togs på allvar.  

(11, d) Upplevde att personalen argumenterade 

mot dem, var respektlösa och ignorerade dem.  
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Fig. 2.  

 

 

6.1 Upplevelser av trygghet 

 
6.1.1 Förtroende, stöd och bekräftelse  

 

I vårdrelationen med sjuksköterskan är det viktigt, utifrån patientens perspektiv, att sjuksköterskan 

tillför en känsla av trygghet, accepterande och tilltro till patienten (Witt Sherman & Ouellette, 

2001). Detta kunde ses i Sanders (2008) studie där vissa patienter upplevde förtroenden till 

personalen i form av stöttning i vårdandet. En patient beskrev hur sjuksköterskan fick honom att 

känna och uppleva att han inte skulle skylla sig själv för att han drabbats av HIV-infektionen. 

Mannen beskriver: ”…as if to say, Don´t be blaming yourself for what happened, we all make 

mistakes” (Surlis & Hyde, 2001, s. 72). Detta ledde till en ökad tilltro till sjuksköterskan och en 

känsla av bekräftelse. En annan deltagare berömde sjuksköterskorna på avdelningen för att de 

behandlade patienterna med respekt: “They treat them as a normal patient and that´s the way I felt, 

like a normal patient” (Surlis & Hyde, 2001 s. 72). Detta genererade i känslor som att bli behandlad 

med respekt och värdighet. 

 

Ett flertal patienter upplevde att HIV-smittan medförde att de fick en god kontakt med 

vårdpersonalen och de diskussioner som uppstått dem emellan upplevde patienterna som ett gott 

stöd (Sanders, 2008). Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen (2007) beskrev ett fåtal deltagare som 

enbart hade positiva upplevelser av vårdpersonalen, där diskriminering tydligt var frånvarande. I 

Kemppainen, O’Brien och Corpuz (1998) studie upplevde en del patienter en stor uppskattning till 

den goda vård de fått. ”When the nurse is like this (helpful), I really try to show my appreciation. I 

sure grinned at her.” (s.334). Detta är ett tecken från denna patient som tyder på god omvårdnad och 

Upplevelser av att 

inte bli bekräftad 

Upplevelser av 

avvisning och skam 
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trygghet 
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där patienten även är delaktig i att skapa en god vårdande relation. Kemppainen et al. (1998) 

redovisar att 33 AIDS-patienter av 118 deltagare upplevde att de fått ett mycket bra bemötande i 

omvårdnadssituationer med vårdpersonal. Deltagarna gav uppmärksamhet till sjuksköterskorna, 

skämtade och log tillbaka mot sjuksköterskorna. Dessa 33 patienter litade fullständigt på vårdarnas 

kompetens. Sanders (2008) menar att en god vårdrelation är viktig för att upprätthålla hälsosamma 

beteenden och bota ohälsa hos HIV-patienter. Kemppainen et al. (1998) belyser att patienter som 

upplevde en god delaktighet och interaktion med vårdaren, ansåg att vårdrelationen hade utvecklats 

och gynnats till en viktig del i livet och hjälpt patienterna med både privata och vårdrelaterade 

problem.  

 

Kemppainen et al. (1998) visar att patienternas beteende mot vårdaren ofta handlade om en direkt 

spegling av vårdarens beteende gentemot det, vilket kan utspelas i samspelet mellan vårdare och 

patient. ”The nurse treated me with respect so I reacted toward her like she´s the nurse and I´m the 

patient. I gave her respect back” (s. 336). Ansvaret om en god vårdrelation ligger dock hos 

vårdpersonalen men det förekom ofta att patienterna försökte vara vårdpersonalen till lags och vara 

noga med att göra det som de blev ombedda att göra för att uppnå en god vårdrelation. Att få vara 

delaktig i sina beslut angående vård och behandling ses som en viktig aspekt i vårdrelationen. 

Flertal patienter väntade hellre på en annan vårdare istället för att få vård av en person som den 

visste att den inte trivdes med. 

 

 

6.2 Upplevelser av att inte bli bekräftad  

 
6.2.1 Kränkning  

 
Patienter har ofta speciella förväntningar, när de ska träffa till exempel läkare eller sjuksköterskor 

(Sanders, 2008). Dessa handlar många gånger om att sjuksköterskan skall vara professionell, ha rätt 

kompetens samt skapa goda vårdrelationer (Witt Sherman & Ouellette, 2001), vilket deltagarna i 

Schilder et al. (1998) inte tycktes uppfyllas. Detta resulterade i att patienterna upplevde att de blev 

diskriminerade av vårdpersonal samt hela sjukvårdssystemet. Upplevelsen av att patienterna kände 

sig kränkta grundades bland annat på icke verbala antydningar från vårdpersonalen, vilket beskrevs 

att personalen inte hade ögonkontakt med de HIV-smittade patienterna (Schilder et al., 1998). 

”...never looked me in the eye. I still don’t know what his face looks like, which is not a crime, [but 

it] sends unfriendly signals. Or at least, cold signals.” (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007, 

s. 960). Deltagarna upplevde att personalen blev nervösa, irriterade, arga eller påvisade rädsla för att 

arbeta med patienterna (Schilder et al., 1998). Enligt Rintamaki et al. (2007) upplevde patienterna 

ett förakt mot dem på grund av att vårdpersonal talade till dem med grova och bryska toner.  

 

Deltagarna i Zukovski och Thorburns (2009) studie beskriver hur personalen vägrade vårda dem 

eller skickade dem vidare för att få vård: ”He wouldn´t treat me once I told him I was HIV + and I 

got really mad and told him so” (s. 271). Det var även vanligt att patienterna fick påflugna frågor 

om hur de blivit smittade, vilket uppfattades som att vårdpersonalen enbart ställde frågorna av eget 

intresse och nyfikenhet utan relevans för ämne vilket ledde till att patienterna kände sig kränkta. 

 

Ett antal intervjupersoner hade någon gång känt sig utsatta och behandlade som en mindre värd 

människa (Sanders, 2008). En HIV-smittad kvinna som sökte vård i samband med sin graviditet 

ifrågasattes av vårdpersonalen, varför hon skulle föda fler barn. Personalen sa till kvinnan att de 

ansåg att hon skulle steriliseras, vilket ledde till att kvinnan kände sig skyldig och gav upphov till 

känslor av att hon inte var något värd (Lawless, Kippax, & Crawford, 1996): 
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… I was basically not given a choice to keep the child and I suppose in retrospect I 

probably wouldn’t have but I felt I wasn’t given a choice… I had um the pre-med and the 

surgeon came in, and I never met him before, and he said to me, and I was in the 

contaminated room all separate so I couldn’t tell my friends what was going on. And he 

said “um are you going to have you – you’re having your tubes tied aren’t you as well 

because if you don’t, don’t ever expect to be treated in this hospital again…” (Lawless et 

al., 1996, s. 1374).  

 

Citatet belyser den kränkning som förekommer bland HIV-positiva. En patient berättar om 

vårdpersonal som skrämt patienten genom att säga att denne ska dö, att de skulle ta över patientens 

liv samt att denne kunde känna sig förlorad på grund av HIV-diagnosen (Rintamaki et al., 2007). 

 

 

6.2.2 Maktlöshet och frustration  
 
När patienterna upplevde bristande respons från vårdpersonal i vårdrelationen, kunde ilska uppstå 

mot personalen. Patienterna kunde bli verbalt eller fysiskt aggressiva mot personalen, vilket kan 

illustreras i citatet. “When a nurse has an attitude, I says angry things to hurt them like `you damn 

retard…people like you shouldn`t be allowed to be in nursing'.” (Kemppainen et al., 1998, s.334). 

Det ilskna beteende mot personalen anser patienterna berodde på personalens brist på 

uppmärksamhet och även på att sjukdomen skapar frustration. Zukovski och Thorburn (2009) visar 

att känslomässiga följder av att patienterna kände sig förolämpade av vårdpersonal kunde uttrycka 

sig som ilska, förkastande av andras tankar, motverkan och skam och även känslor som att känna 

sig löjlig och att skämmas. Blake, Jones Taylor, Reid och Kosowski (2008) menar att social 

isolering och att delaktigheten med andra uteblev var också känslor som utlösts av vårdrelationen 

med vårdpersonalen. 

 

Att röja tystnadsplikten genom att till exempel prata högt inne på en patientsal där många hör, att 

sätta klistermärken på journalen så att exempelvis anhöriga kan se att det är något speciellt med den 

journalen genererar även det i ilska. En deltagare berättar: ”I found confidentiality was a big thing, I 

found confidentiality was broken… The big thing that I had about the hospital was the big red 

sticker on the chart. That goes with the terrotory, God I hade red.” (Surlis & Hyde, 2001, s. 74). Att 

märka journalen uppfattades som oerhört frustrerande av patienten. Kemppainen et al. (1998) citerar 

följande: ”My own mind shut off the nurse. I don’t need anything like that at this point in my 

illness. I closed her out” (s. 336). Detta belyser hur sjuksköterskans ansvar i vårdrelationen speglar 

patientens beteende mot denne. Patienterna berättade vidare om att de försökt vara så delaktiga som 

möjligt i sin egenvård och hjälpt personalen så mycket som möjligt utan att lägga sig i deras arbete. 

Det är även lättare att göra som man blir tillsagd utan att ifrågasätta för att då inte riskera att 

förolämpa vårdpersonalen, menar patienterna. 

 

I Rajabiun et al. (2007) studie var dock patienterna kritiska mot det som kunde varit en vårdrelation 

men som uteblev på grund av bristande engagemang och att vårdpersonalen tog allt initiativ själva 

till vad som är rätt och fel, utan att fråga patienten. En deltagare berättar: ”They never ask what you 

want” (Sherman & Ouellette, 2001, s. 91). Även Schilder et al. (1998) beskriver patienter som 

upplevt att de inte kände sig accepterade och att vårdpersonalen inte varit uppmärksamma på 

patientens känslor, vilket resulterade i att vårdtiden uppfattades som en utmaning. 
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6.2.3 Att inte bli sedd som människa bakom sjukdomen   
 
I analysen framkom att HIV-smittade patienter ofta upplevde att de inte blev tagna på allvar 

(Schilder et al., 1999; Surlis & Hyde, 2001; Sanders, 2008). Såväl Surlis och Hyde (2001) som 

Schilder et al. (1998) påvisar att HIV-smittade patienter upplevde att de inte blev accepterade för 

dem de är, de kände att de blev behandlade annorlunda på grund av att vårdpersonal inte såg deras 

känslor. Patienter beskrev hur de ville att vårdpersonalen skulle vara mer tillmötesgående och inte 

behandla patienterna som att det var deras eget fel att de blivit smittade. Zukovski och Thorburn 

(2009) belyser en kvinnlig patient som berättar hur hon upplevde att vårdpersonalen såg henne 

enbart som en diagnos. ”.../.../, they saw me as an HIV patient. That's why it's so important for me 

to assert, again, I reiterate, I'm somebody's sister, I'm somebodys friend.” (s. 273), vilket ledde till 

att kvinnan kände sig fördömd. 

 

Om vårdpersonal behandlar patienten som en sjukdom och inte ser individen bakom den, tillåts inte 

patienterna själva att vara delaktiga i beslut angående vården och efterfrågar inte personalens åsikter 

(Witt Sherman & Oullette, 2001). En man beskrev hur en sjuksköterskas höga och hänsynslösa 

tonläge riktades mot hans AIDS-diagnos snarare än mannen bakom diagnosen, vilket efterlämnade 

känslor av att mannen kände sig mindre värd och skuldbelagd. De HIV-smittade patienterna 

beskrev att de vill bli behandlade som vem som helst med en kronisk sjukdom samt få upprätthålla 

sin självkänsla, respekt och värdighet. ”Just accept me and give me some respect. Don’t treat me 

like the last one on the food chain.” (Rintamaki et al., 2007, s. 42). Deltagarna ansåg att deras 

värdighet blev hotad i vårdrelationen med vårdpersonalen (Blake et al., 2008). Patienterna upplevde 

även besvärade blickar, irritation och upprörande tal som patienterna kopplade till att personalen 

blev nervösa av att vårda en HIV-positiv (Rintamaki et al., 2007). Enligt patienterna kännetecknas 

en bra sjuksköterska av en person som är uppmärksam på patientens behov (Witt Sherman & 

Ouellette, 2001), något som patienterna upplevde inte uppfylldes, vilket kunde ses i att patienterna 

efterfrågade en mer vårdande sida hos sjuksköterskor som vårdar HIV-positiva. Samtidigt 

poängterade de att som patient är man i ett extra känsligt och i ett utsatt läge (Surlis & Hyde, 2001). 

 

 
6.3 Upplevelser av avvisning och skam 

 
6.3.1 Stigmatisering  

 

För att inleda subtemat och påvisa hur en HIV-positiv kan uppleva hur omgivningen ser på 

sjukdomen och för att ge en grund för begreppet stigmatisering citeras följande: ”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.” 

(Zukovski & Thorburn, 2009, s. 272). I analysen framkom känslan av att bli stigmatiserad markant 

bland personer med HIV som vårdats på sjukhus (Surlis & Hyde, 2001; Rintamaki et al., 2007; 

Schilder et al., 1998; Zukovski & Thorburn, 2009; Blake et al., 2008).  Ett tydligt belägg på detta 

kan ses i följande citat. ”If you are pos, you got it from sex, that´s the highest probility, therefore, 

you are a slut” (Zukovski & Thorburn, 2009, s. 270). Vissa patienter undvek att berätta om sin HIV-

diagnos för vårdpersonal på grund av rädslan att bli stigmatiserade (Sanders, 2008).  

 

I Zukovski och Thorburns (2009) studie hade 11 av 16 stycken deltagare upplevt att de blivit 

stigmatiserade i form av att bli orättvist behandlade, diskriminerade samt brist på respekt i samband 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Surlis och Hyde (2001) menar dock att alla patienter inte 

upplevde samma grad av stigma på grund av att patienterna upplevde att vårdpersonalen behandlade 

alla på olika sätt. Lawless et al. (1996) belyser att beteenden som diskriminering och stigmatisering 

resulterar i känslor som att skylla sig själv, skuldbeläggning och skam.  Rintamaki et al. (2007) 
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beskriver att patienternas upplevelser av hån och förakt som tydliga uttryck för stigma, en HIV-

positiv man beskriver:  

 
I hade a negative thing from a dentist. He was gonna pull a tooth and he gave this sort of 

smug, superiorty thing about ”I´ve got HIV”. A smirk was part of it. He said, “so, hoe did 

you catch it?” Now far a lot of people , that´s gay sex. That shouldn´t be any of his 

business. The smirk told me as much as his question. Now I can´t be sure – I think I got it 

from an unclean hypodermic needle, but it´s none of his business. (s. 962-963). 

 

De upplevde att grunden till känslan av att bli stigmatiserad var ignoransen från personalen mot 

patienterna, vilket ledde till att patienterna inte fick den uppmärksamhet de bad om. I sin tur ledde 

detta till att patienterna plågades psykiskt, blev arga och förbittrade över den vård de fick 

(Rintamaki et al., 2007).  

 

 

6.3.2 Vårdpersonal undvek fysisk kontakt 

 

Zukovski och Thorburn (2009) citerar i sin undersökning deltagare som upplevt att vårdpersonalen 

undvek hudkontakt: ”They act scared to touch you. They put on gloves right away – just to touch 

your skin – like they don't know how HIV is spread that way.” (s. 271). Deltagarna berättar om 

personal som vägrade röra vid dem och även använde vad deltagarna tyckte var onödiga skydd. 

Även Blake et al. (2008) berättar om upplevelser hos patienter, där vårdpersonal tagit på fler 

handskar åt gången enbart för att undersöka patienten, vilken kan 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” (s. 44).  Även deltagarna i Zukovski & Thorburns (2009) studie upplevde att vårdpersonalen 

undvek att hålla deras händer. 

 

Schilder et al. (1999) beskriver att patienterna upplevde att vårdpersonalen visade fördomar mot 

dem som resulterade i att de blev utfrysta samt att de upplevde att de inte blev tagna på allvar. Ett 

exempel kan ses i Rajabiun et al. (2007) studie där en man sökte vård hos en läkare i ett annat 

ärende än på grund av sin HIV-infektion. Läkaren ville inte på några villkor röra vid mannen, när 

han berättade att han var HIV-positiv: 

 
When I went to the hospital, I told them I was HIV…he (the doctor) said, `So you are 

HIV and you use Crystal (meth).` `Yes.` And he looked down on me. And so he caused 

me a complex…he didn´t want to touch me… (s.24). 

 

Patienterna kände sig frustrerade och felaktigt behandlade på grund av avhållsamheten från fysisk 

kontakt samt upplevde att de fick obehagliga blickar av vårdpersonalen (Blake et al., 2008).  

 

 

6.3.3 Ignorans och nonchalans 

 
Patienterna ansåg att en del sjuksköterskor visade dåliga attityder mot dem, vilket beskrevs genom 

att personalen argumenterade mot dem, inte respekterade deras behov eller oro, var nedlåtande eller 

hotfulla, ignorerade patienterna, lyssnade inte och lämnade dem, när de frågade efter något 

(Sherman & Ouellette, 2001). Trots att patienterna bad om hjälp, ignorerades deras behov av 

uppmärksamhet av personalen (Rintamaki et al., 2007). Generellt upplevde patienterna att de någon 

gång hade blivit ignorerade av vårdpersonal, både i bemötandet och i omvårdnadssituationer, vilket 

kan styrkas genom citatet.”Well they tell me they´re going to get some information and they´ll be 

back…/…/ They just shun med, ignore me, they don`t answer my calls” (Zukovski & Thorburn, 
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2009, s. 271). Patienterna själva trodde att ignoransen mot dem berodde på att vårdpersonalen hade 

en irrationell rädsla för infektionen och därtill även bristande förståelse för smittspridningen och 

dess karaktär (Rintamaki et al., 2007). Surlis och Hyde (2001) citerar en deltagare: ”Some of them 

used to give out to us; “We haven’t got time for you, there´s more sicker people than you. “” (s. 71). 

Schilder et al. (1998) menar att dessa bemötanden gav upphov till att de HIV-smittade upplevde att 

de blev nonchalerade och ignorerade i vårdrelationen med vårdpersonal. Detta ledde i sin tur till att 

flertal patienter avböjde att söka vård. Inte förrän följdsjukdomar uppstod som lunginflammationer, 

sepsis och andra infektioner, sökte de vård. 

 

Lawless et al. (1996) beskriver att när patienter känner sig dömda eller misstrodda leder det till att 

de undvek medicinsk hjälp, vilken de verkligen behövde.  Zukovski och Thorburn (2009) skriver att 

deltagare berättat att vårdpersonal vägrat att vårda dem och även sänt dem vidare till annan instans 

för att få vård. Sanders (2008) redogjorde i deras studie att om vårdpersonalen uppfattades som 

dömande eller av låg standard, sökte sig deltagarna till en annan klinik. Lawless et al. (1996) 

belyser att många patienter har även utvecklat strategier för att slippa diskriminering genom att byta 

vårdinrättning för att hitta ett ställe där de trivdes.  

 

 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

 
Resultatet visar att HIV/AIDS-smittade patienter hade erfarenheter av upplevelser i form av att de 

inte blev bekräftade i vårdrelation som skapades med vårdpersonal, som utvisades i upplevelser av 

kränkning, maktlöshet och frustation, samt att vårdpersonal inte såg människan bakom sjukdomen 

(Schilder et al., 1998; Rintamaki et al., 2007; Kemppainen et al., 1998). I analysen framkom även 

upplevelser av att de HIV/AIDS-smittade upplevde skam och avvisning, vilket syntes tydligt i form 

av ignorans, nonchalans, stigmatisering och upplevelser av att vårdpersonal undvek fysiskt kontakt 

med dem (Surlis & Hyde, 2001; Rintamaki et al., 2007; Schilder et al., 1998; Zukovski & Thorburn, 

2009; Blake et al., 2008; Sherman & Ouellette, 2001). Upplevelser av förtroende, stöd och 

bekräftelse till vårdaren uppkom i vårdandet (Sanders, 2008; Kemppainen et al., 1998). Flertal 

HIV/AIDS-smittade patienter var kritiska till deras delaktighet i vården angående val av vård och 

behandling (Rajabiun et al., 2007) samt att de inte kände sig accepterade för dem de var vilket 

resulterade i att vårtiden upplevdes som en utmaning för patienterna (Schilder et al., 1998).  

 

 

7. DISKUSSION 

 
Diskussionen består av en metoddiskussion, resultatdiskussion samt en etikdiskussion. De 

viktigaste fynden i resultatet diskuteras utifrån det teoretiska perspektiv som beskrevs i bakgrunden, 

genom författarnas egna reflektion kring resultatet och den valda metod som använts.  

 

7.1 Metoddiskussion  

 
Detta arbete har skrivits som en systematisk litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv. Syftet med 

denna litteraturstudie är att öka förståelsen för fenomenet som i denna studie är HIV/AIDS-smittade 

patienters upplevelser av vårdrelationen med vårdpersonal. Genom att sammanställa tidigare 

publicerad forskning har författarna försökt skapa en ny helhet, vilket i sin tur förhoppningsvis skall 

kunna leda till en praktiskt användbar kunskap (Friberg, 2006). Att genomföra en empirisk studie 

hade varit att föredra på grund av att det skulle vara lärorikt för författarna att själva möta dessa 

patienter och skapa en egen förståelse för deras upplevelser samt att kunna ställa specifika frågor 
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som dykt upp under arbetets gång. Dock är en empirisk studie enligt Friberg (2006) inte att 

rekommendera på grundnivå. En god empirisk studie med bra kvalitet är svårt att genomföra inom 

tidsramen för examensarbetet. Vidare beskriver Forsberg (2006) att om många studenter skulle 

genomföra en empirisk studie skulle det leda till en belastning för personal och patienter, vilket inte 

skulle vara etiskt hållbart. Den valda metoden har dock fungerat bra, eftersom artiklarna var av bra 

kvalitet samt att de tillsammans besvarat studiens syfte. Valet att denna uppsats skulle besvara 

syftet med utgångspunkt av kvalitativa artiklar gjordes redan vid studiens början. Författarna visste 

redan då att det var upplevelser som skulle undersökas, då kvalitativa studier lämpar sig bäst. 

 

De artiklar som använts har varit utav kvalitativ ansats, där fokus har varit på HIV/AIDS-patienters 

upplevelser av en vårdrelation med vårdpersonal, oavsett hur personerna har blivit smittade. Ett 

flertal artiklar poängterade dock uppkomsten till sjukdom och patienternas sociala eller sexuella 

identitet (transsexuella, bisexuella, gravida kvinnor, intravenösa missbrukare etc.) speglades i 

vårdrelationen med vårdpersonal, vilket inte var till intresse för denna studies syfte. Majoriteten av 

de elva artiklarna som används till resultatet har illustrerat patienter smittade med HIV och dess 

upplevelser i relation till en vårdrelation med vårdpersonal. Fyra artiklar har belyst upplevelser hos 

både patienter med HIV och med AIDS. Eventuellt kan en svaghet föreligga på grund av detta men 

eftersom det uppkom svårigheter med att finna bra artiklar med fokus enbart på patienter med HIV, 

ansåg författarna att valet att belysa både HIV- och AIDS-patienters upplevelser var det mest 

optimala. Dock kan eventuellt upplevelserna av vårdrelationen med sjukvårdspersonalen skilja sig 

om patienten har HIV eller AIDS, vilket skulle kunna vara till en svaghet för studien men möjligen 

är det så att eftersom många studier innefattat både patienter med HIV och AIDS så skiljer sig inte 

deras upplevelser allt för mycket. De sökord som användes under sökprocessen kan uppfattas som 

vinklade för att fånga upp negativa upplevelser hos dessa patienter men eftersom resultatet även 

påvisar positiva upplevelser anser författarna att resultatet är korrekt. Sökorden arbetades fram 

under arbetets gång då författarnas förförståelse för ämnet var att dessa människors upplevelser bör 

vara negativa.  

 

Studien har ett perspektiv från västvärlden, vilket gör det möjligt för studien att även rikta sig till 

den svenska sjukvården, på grund av att Sverige tillhör västvärlden och därmed kan liknande 

värderingar och normer finnas inom samhället. Eventuellt hade studien varit till större intresse för 

den svenska sjukvården, om studier funnits från Sverige, vilket författarna efter mycket sökande 

tyvärr inte fann. Det var även relativt svårt att finna bra kvalitativa artiklar från Västvärlden med 

fokus på tidsramen som från en början var 10 år. HIV-viruset är en relativ ”ung” sjukdom och 

därmed ville författarna finna artiklar inom ramen av 10 år för att få den mest aktuella kunskapen 

inom området. Under sökprocessen påträffades få artiklar med ursprung från Västvärlden och inom 

ramen av 10 år och därmed finns tre (3) artiklar med i analysen som är från 1998 och 1996, vilket 

inte skiljer sig märkvärt från tidsramen. Dock kan årtalen göra att eventuella skillnader finnas i 

patienternas upplevelser, något som kan upplevas som en svaghet för resultatet. Dessa tre artiklar 

analyserades och granskades extra noggrant och trots årtalet för publicering ansågs materialet 

fortfarande ha en aktualitet och vara av intresse för studien. I sökprocessen påträffades även många 

artiklar från Afrika, vilka valdes bort på grund av att människors liv och värderingar eventuellt kan 

skiljas på grund av att prevalensen för HIV är så hög där. Afrika är ett land som har präglats av stor 

fattigdom under många år vilket lett till att den Afrikanska sjukvården generellt inte är lika 

utvecklad och avancerad som i västvärlden och därför inte går att jämföra. Detta skapade motivet 

för författarnas val av att utesluta artiklar från Afrika i resultatet. I bakgrunden finns dock 

vetenskapliga artiklar som innefattar länder från Asien och Jordanien som belyser vårdpersonals 

upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. Författarna är medvetna om att detta kan ses som 

en svaghet i arbetet men valet var att välja dessa artiklar till bakgrunden från utvecklingsländer för 
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att få en bredd på bakgrunden men att exkludera studier gjorda i Afrika. De använda artiklarna har 

skapat ett bra och tydligt bevis på problemet som har lett fram till denna studies syfte.   

 

I de funna nyckelfynden i relation till dess subtema och tema har egna tolkningar gjorts, vilket leder 

till att om en liknande studie skulle ha gjorts med andra författare skulle tolkningarna kunna se 

annorlunda ut vilket även skulle leda till andra teman och subteman men resultatet förbli det 

samma. I analysen formades huvudteman och subteman utifrån studiernas resultat enligt Evans 

(2002) modell. Under analysförandet hade författarna svårigheter att finna och formulera bra teman, 

vilket kan ha berott på författarnas förförståelse för fenomenet, vilket kan ses som en svaghet i 

arbetet under analysförandet. Detta medförde svårigheter för författarna att hitta täckande och bra 

benämningar på teman och subteman. Till en början av analyskapitlet uppkom även svårigheter att 

sammanfoga alla artiklar till en helhet. Med tiden såg författarna sambanden mellan de valda 

artiklarna och kunde koppla dem samman och skapa en god helhetsbild, vilket kan ses i att de valda 

artiklarna speglar fenomenet på ett bra och väsentligt sätt.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion  
 
7.2.1 Lidande som orsakas av att tro, hopp och kärlek uteblir 

 

Att vistas på sjukhus bör betyda att patienten då kan slappna av, känna sig omhändertagen och trygg 

genom personalens professionalism, vilket även de HIV/AIDS-positiva deltagarna i de analyserade 

studierna poängterat (Kemppainen, 1998; Surlis & Hyde, 2001; Sanders, 2008). Tyvärr ser 

verkligheten inte alltid ut så. Att istället mötas av tvivelaktiga blickar, antydningar från personalen, 

ignorans, dömande kommentarer och att personalen vägrar ta i patienten leder till att den platsen, 

sjukhuset, som egentligen ska symbolisera trygghet istället blir till en miljö av otrygghet och 

lidande. Enligt Eriksson (1995) bör sjukvården utgå från att vårda enligt Caritasmotivet, i en anda 

av tro, hopp och kärlek. Enligt de fynd som framkom i denna studies analys är avsaknaden av detta 

betydande. Eriksson (1987) menar att det väsentliga är att tro, eftersom det utgör en trygghet i 

vårdandet. Frågan är hur patienten ska kunna tro då denne blir ignorerad och avvisad samt att 

vårdpersonalen undviker fysisk kontakt. Om en patient utsätts för detta, borde den naturliga 

reaktionen vara att man slutar att tro, vare sig det är en religiös tro eller en tro på att människan i 

grunden är god. Som Eriksson (1987) menar så ska tron utgöra grunden för trygghet, vilket i detta 

fall innebär att tryggheten saknas. I folkmun sägs det att hoppet är det sista som lämnar människan 

och enligt Eriksson (1987) växer hoppet fram ur tron. Vad händer då tron fattas, försvinner hoppet 

då? Eriksson (1987) menar att hoppet är sammankopplat med det som människan upplever 

meningsfyllt i livet, vilket skulle kunna vara att få känna trygghet i sin omgivning och i detta fall i 

sjukvården. Det meningsfulla i livet ger människan kraft att kämpa och gå vidare, vilket 

förmodligen blir problematiskt, då hoppet uteblir i den vård där patienten upplever ett lidande, 

eftersom tron, hoppet och kärleken uteblir. Eriksson (1995) menar vidare att kärleken är det som 

utgör vårdandet i vården och förmedlas genom att vårdaren ger närhet och ömhet. Tidigare 

forskning har påvisat att viljan bland sjuksköterskor att vårda en HIV-positiv patient varit bristande, 

då många sjuksköterskor kände en oro och rädsla inför sjukdomen, vilket bland annat ledde till att 

vårdpersonal undvek och valde bort att utföra viss omvårdnad för patienterna (Välimäki et al., 

2008), vilket genererar i att HIV/AIDS patienter inte får den goda vård som de förtjänar och även 

som de har rätt till. Då patienten upplever att vårdpersonalen undviker att röra vid dem, är 

sannolikheten stor att den fysiska kontakten faktiskt uteblivit. Författarna anser att sanningen ligger 

i betraktarens ögon, upplever patienten det så, är det som oftast så och enligt Eriksson (1995) så 

uppfattas verkligheten olika från person till person. När patienten har uteslutits från närheten och 

ömheten från vårdaren, vilket betyder att varken tro, hopp eller kärlek finns i vården och detta leder 
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till ett vårdlidande. Eriksson (1995) menar att kraften i kärlek hör ihop med tro och hopp och 

tillsammans utgör dessa vårdandets kärna. Av de generella resultatfynden att döma, så uteblir 

vårdandets kärna i ovanstående patienters upplevelser. Detta kan även relateras till tidigare studier 

där somlig vårdpersonal såg på HIV/AIDS-patienter som ett objekt vilket ledde till att ett lidande 

frambringades för patienten (Välimäki et al., 2008). Meningen med vården är att linda patientens 

lidande, inte att orsaka ett lidande för patienten.   

 

I resultatet framkom markant fler negativa än positiva upplevelser av vårdrelationen med 

vårdpersonal. Upplevelser som var tydliga bland deltagarna i de analyserade studierna var 

stigmatisering, ignorans, nonchalans, kränkning, att vårdpersonal undviker fysisk kontakt samt olika 

känslor som uppkom i samband med vårdandet. Då tidigare forskning (Välimäki et al., 2008; Chen 

et al., 2004; Breault & Polifroni, 1992; Robinson, 1998; Knussen & Niven, 1999; Li, Scott & Li, 

2008; Petro-Nustas et al., 2002) har påvisat att vårdpersonal och sjuksköterskestudenter har en 

negativ syn på HIV/AIDS-patienter och är rädda för att komma i kontakt och vårda dem, är det inte 

konstigt att patienterna upplever många fler negativa aspekter än positiva i interaktionen mellan 

patienten och vårdare. Resultatets generella fynd påvisar Erikssons (1994) begrepp vårdlidande, 

vilket kan ses i det lidande som vården i dessa fall åstadkommer. Att som deltagare i de analyserade 

studierna uppleva fördömelse, kränkning, maktutövning eller att vara tvungen att söka vård på annat 

ställe på grund av personal som vägrar till vård är några exempel som leder till ett vårdlidande, det 

obefogade lidandet. Till exempel då sjukvårdspersonal tagit på sig ett flertal handskar då denne 

skulle röra vid patienten (Zukovski & Thorburn, 2009), vårdpersonal som undvek ögonkontakt med 

patienterna (Schilder et al., 1998) eller då en gravid kvinna blev ifrågasatt varför hon skulle föda 

fler barn och vårdpersonalen ansåg att hon borde steriliseras (Lawless et al., 1996). Eriksson (1994) 

menar att varje människa som utsätts för ett lidande orsakat av vården upplever det på sitt sätt. Vad 

de ovanstående exemplen har gemensamt är att människans värde har förorsakats på grund av att 

vårdpersonalen behandlat dem på ett opassande sätt. 

 

När människans upplevelse av sig själv som en hel person hotas, lider människan. Det kan 

förknippas med att personen tror att man varken kan leva upp till de egna förväntningarna eller 

omgivningens, som en följd av sitt sätt att vara, av sjukdom eller av kroppsskada. Lidande beskrivs 

som den mest centrala upplevelsen i patientens värld (Eriksson, 1994). Att skapa ett större lidande 

än det som sjukdomen kan föra med sig, är på grund av brister hos vårdpersonal. Brister i 

personalens kompetens, professionalism och skapandet av vårdande relationer kan undertrycka 

påståendet av att ett större och onödigt lidande skapas för människan. Bektas och Kulakac (2007) 

studie påvisar att vårdpersonal har en knapphändig kunskap om HIV/AIDS sjukdomens karaktär 

och smittspridning, vilket kan vara orsaken och uppkomsten till att ett större lidande än vad själva 

sjukdomen för med sig frambringas. Eriksson (1994) har delat in begreppet vårdlidande under olika 

kategorier som alla leder till ett vårdlidande. Dessa behandlas under följande kategorier: 

fördömelse, kränkning av patientens värdighet, maktutövning och utebliven vård. 

 

 

7.2.2 Lidande som orsakas av fördömelse 

 
Ett viktigt fynd i resultatet var att personalen inte såg till människan bakom diagnosen (Zukovski & 

Thorburn, 2009; Rintamaki et al., 2007). Genom att fördöma en annan människa och inte se till 

dennes helhet åstadkommer vårdpersonal ett lidande. Vidare beskrivs att människans kall är att inte 

fördöma utan att förlåta och förstå (Eriksson, 1994). Författarna anser att detta är en av de viktigaste 

aspekterna i en vårdrelation. Med en fördömande attityd gentemot patienten blir det svårt att ge 

patienten den goda vård människan förtjänar, vilket leder till ett vårdlidande. Av denna studie 

påvisades upplevelser av att vårdpersonalen hade fördomar samt att patienterna inte blev 



 

19 

 

accepterade för dem de var (Schilder et al., 1998). Detta skulle kunna undvikas genom att inte ha 

förutfattade meningar och fördomar kring människor som stöts på inom sjukvården. Det är viktigt 

att kunna förstå och förlåta människors handlingar och att alla är värda en andra chans. Samtidigt är 

det svårt att släppa alla värderingar och förutfattade meningar som alla människor har, vare sig de 

vill eller inte, men det är något som bör eftersträvas i alla lägen.  

 

Somliga HIV-smittade upplevde att deras värdighet försvann genom att se människan enbart som en 

diagnos (Blake et al., 2008; Surlis & Hyde, 2001).  Genom att vårdpersonalen inte såg till patientens 

behov, uttryck och känslor skapades upplevelser som att bli nonchalerad (Witt Sherman & 

Ouellette, 2001; Rintamaki et al., 2007). Enligt Eriksson (1994) kan nonchalerande av en patient 

uttrycka sig som fördömelse och straff. Straffet kan påvisas genom att vårdpersonal undviker 

ögonkontakt samt att de använder sig av ett högt och bryskt tonläge mot patienterna vilket 

Rintamaki et al., (2007) beskriver. Författarna anser att detta kan tyda på en bristande kompetens 

och professionalism hos vårdpersonal som trots besitter en treårig akademisk yrkesutbildning inom 

kunskapsområdet, där grundtanken bygger på att behandla alla människor lika samt visa denne 

respekt och upprätthålla en professionell hållning.    

 

 

7.2.3 Lidande som orsakas av kränkning av patientens värdighet 

 
Enligt Eriksson (1994) är kränkning den vanligaste orsaken till ett lidande åstadkommet av vården. 

Begreppet kränkning grundar sig ofta i att patienten känner sig värdelös, exempelvis att vårdare ser 

på patienterna på olika sätt och tillskriver dem olika värde. En typ av kränkning som de HIV-

positiva patienterna upplevde, var att vårdpersonal ställde intima och icke relevanta frågor 

(Zukovski & Thorburn, 2009) som upplevdes som nyfikenhet från vårdpersonalen. Kränkning av 

patientens värdighet kan även utspela sig i form av mer abstrakta förhållanden (Eriksson, 1994). 

Detta påvisas då patienterna inte blev bekräftade och därmed inte får vara delaktiga i vården, vilket 

resulterade till att vårdtiden blev en utmaning (Schilder et al., 1998). Likaså i Rintamaki et al. 

(2007) studie beskriver patienterna att de ville bli behandlade som vilken människa som helst med 

en kronisk sjukdom och även få upprätthålla sin självkänsla, respekt och värdighet. Författarnas 

egna tankar kring att patienter upplevde att de inte blev tagna på allvar och sedda som enbart en 

diagnos med HIV/AIDS och därmed blev ”stämplade” för någon de inte ansåg sig vara (Elford & 

Bukutu, 2007), är något som känns helt oacceptabelt. Tanken på att själv bli drabbad av infektionen 

och veta att vårdpersonal behandlar en som att man inte var något värd, utan just bara en diagnos 

full med skam och fördomar är något som verkligen skrämmer. I Souminen et al. (2009) studie 

beskrivs det att sjuksköterskestudenter i Finland hade lättare att vårda en HIV-positiv patient om de 

kände någon som bar på smittan och därmed visade de en bättre attityd mot dessa patienter. Enligt 

författarna skall inte detta spela någon roll, vårdpersonals personliga och privata erfarenheter skall 

inte spegla deras bemötande och agerande gentemot en HIV/AIDS smittade patient. Istället skall 

vårdrelationen präglas av en professionell upprätthållelse som skall visas i att alla patienter får 

samma goda vård och bemötande. Eriksson (1994) klarlägger att genom att inte bli sedd eller att bli 

sedd som någon man inte vill vara, framstår en kränkning av patienten som även framkallar känslor 

hos patienten i form av skam, skuld och förtvivlan. Vårdaren bär ansvaret för att patienten ges 

möjlighet att uppleva sin fulla värdighet samt förhindra dessa former av kränkning. Resultatet i 

denna studie visar dock på en verklighet som är annorlunda, en total motsats till ovanstående 

teorier. Det är vårdaren som har en yrkesroll och skall främja hälsa och välbefinnande och istället 

påvisas bevis för att vårdaren både medvetet och omedvetet motarbetar patientens upplevelser av en 

god och säker vård.   
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7.2.4 Lidande som orsakas av maktutövning  

 
I resultatet framkom upplevelser av att patienterna kände att de blev behandlade annorlunda på 

grund av att vårdpersonal inte såg deras känslor (Schilder et al., 1998), vilket kan förenas med 

Erikssons (1994) teori om att vårdpersonal utövar makt genom att inte ta patienten på allvar. Detta 

leder till att patienten får en känsla av maktlöshet. Samtidigt kan patienternas upplevelser av att inte 

bli bekräftade eller tagna på allvar, kopplas till att vårdpersonal var rädda för att vårda en HIV-

smittad patient. Eftersom vårdpersonalen tänkte på sin säkerhet, var de rädda för att själva bli 

smittade eller att föra smittan vidare till sina familjer (Chen Wei-Ti et al., 2004), vilket författarna 

anser beror på bristande kunskap i hur smittspridningen sker. Känslor av maktlöshet är en form av 

vårdlidande, det lidande som går att undvika. Ofta är vårdaren automatiskt den som besitter makten, 

eftersom denne finns för att hjälpa patienten, en makt som vårdaren inte kan rå för men som går att 

lägga åt sidan för att undvika en maktprövning mellan patient och vårdare. Vidare beskrivs att 

maktutövning även kan ses i att vårdaren inte går in i patientens tankevärld och dennes känslor 

(Eriksson, 1994). Kvinnan som Lawless et al. (1996) beskrev som blev påtvingad av 

sjukvårdspersonalen att göra en sterilisering på grund av att hon var HIV-positiv, är även det en 

maktutövning som aldrig får förekomma inom vården. Ett annat exempel på maktutövning är då 

patienter blivit skrämda genom att vårdpersonal sagt att de på grund av HIV-infektionen skulle dö 

och att deras liv var över (Rintamaki et al., 2007). Det förekom även patienter som undvikit att 

ifrågasätta vårdpersonals handlingar med rädsla om att en konflikt ska uppstå (Kemppainen et al., 

1998), vilket skulle kunna leda till makt hos personalen då dessa kan göra som de själva vill utan att 

ställa en fråga till patienten. Det är oerhört viktigt att som vårdare visa patienten att makten ligger 

hos båda, att avskriva sig makten genom att fråga patienten vad denne vill och att även ge förslag på 

saker som patienten själv får bestämma. Detta kan till exempel vara att fråga patienten när denne 

känner för att göra en undersökning, äta lunch eller duscha istället för att bestämma att patienten ska 

göra detta vid en speciell tidpunkt. Det är lätt att råka bestämma saker över patientens huvud och 

därför bör patienten i möjligaste mån frågas och få ha ett självbestämmande. Dock kan det vara 

svårt att låta patienten får bestämma allt själv, somliga saker måste ske på speciella tider som till 

exempel större undersökningar eller medicinering. Författarna anser att genom att visa patienten 

genom relativt små handlingar att denne har ett självbestämmande så avsäger sig vårdaren den makt 

som automatiskt inträder med yrkesrollen.    

 

 

7.2.5 Lidande som orsakas av utebliven vård 

 

Eriksson (1994) beskriver att utebliven vård kan bero på en bristande kunskap att se och bedöma 

vad patienten behöver. Såväl sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter har bristande kunskap och 

påvisar inte bara enorma brister och missförstånd om sjukdomen och dess smittspridning, utan de 

har även bristande attityder mot dessa HIV/AIDS-smittade patienter ( Li, et al., 2008; Petro-Nustas 

et al., 2002; Mahat & Eller, 2009; Chen Wei-Ti, et al., 2004), vilket kan leda till en utebliven vård. 

Den uteblivna vården är alltid sammankopplad med kränkning av patienten och den maktutövning 

som tidigare beskrevs. Deltagarna i Schilder et al. (1998) studie upplevde nonchalans i 

vårdrelationen med vårdpersonal, vilket ledde till att patienterna avböjde att söka vård eller dröjde 

tills dess att följdsjukdomar dök upp, vilket kan resultera i ett vårdlidande. Det förekom även att 

patienter blev ignorerade av vårdpersonalen samt att uppmärksamheten som patienterna bad om 

uteblev, vilket ledde till att patienterna plågades (Rintamaki et al., 2007). Patienter har även upplevt 

att de blivit fråntagna rätten att få vård, på grund av att vårdpersonal vägrat vårda en HIV/AIDS-

positiv patient (Rajabiun et al., 2007). 

 



 

21 

 

Den uteblivna vården innebär alltid att patientens värdighet kränks och är ett sätt för sjukvården att 

utöva makt mot den maktlösa patienten (Eriksson, 1994). Att ignorera och nonchalera en patient 

som är i behov av en god och trygg vård leder alltid till en maktutövning där vårdaren visar sin 

personliga åsikt om patienten. Patienten drabbas genom att dels bli maktlös och dels genom att bli 

kränkt och förlora sin värdighet. Alla människor har bra och dåliga dagar men om en vårdare har en 

dålig dag och visar detta till patienterna genom en bristande attityd, att nonchalera patienter innebär 

det en oetisk maktutövning. Det är inte professionellt riktigt att visa patienterna hur vårdaren mår 

eller vad för tankar denne har om patienten och ska enligt författarna, oavsett situation, alltid 

undvikas. Då uniformen för yrket tas på bör vårdarens egna tankar, värderingar och privata 

omständigheter försvinna. 

 

Dessa ovanstående fyra kategorier leder, antingen var för sig eller en kombination av dem, till ett 

vårdlidande och under dessa kategorier finns exempel som tyder på att vårdlidande förekommer 

bland HIV/AIDS-positiva patienter. Eriksson (1994) poängterar: ”Att uppleva att man har ett 

egenvärde, även som patient, är av grundläggande betydelse för hälsoprocesserna. Alla former av 

kränkning av patientens värdighet innebär ett lidande.” (s 88). Eftersom studiens resultat påvisat att 

många HIV/AIDS-positiva patienter upplever vårdrelationen som kränkande och som att egenvärdet 

är förintat är det viktigt att belysa att dessa människor upplever ett vårdlidande. 

 

  

7.2.6 Lidande som orsakas av att den mångdimensionella människans helhet uteblir 

 

Då vårdpersonal utesluter att se människan bakom sjukdomen, uteblir den mångdimensionella 

människans helhet (Eriksson, 1987). Vårdaren ser bara till den fysiska delen av människan, vilket 

innebär att själen och anden utesluts helt. Risken är stor, att ett lidande samhörigt med vården 

uppstår. En kvinnlig deltagare berättar om en händelse då vårdpersonalen enbart såg henne som en 

diagnos (Zukovski & Thorburn, 2009). Hon ville därför belysa att hon även är någons syster och 

någons vän, utöver den fysiska kroppen och diagnosen. Kvinnan upplevde ett lidande och ville 

förtydliga för vårdpersonalen, att hon - förutom en kropp - också består av en själ och en ande. 

Detta kan relateras till Ljung (2002) där det beskrivs att HIV-smittade patienter inte bara måste leva 

med sjukdomens fysiska konsekvenser som i sig skapar ett sjukdomslidande, utan de smittade måste 

även hantera de värderingar som förknippas med sjukdomen.   

 

I resultatet framkom det även att patienter upplevt att vårdaren tagit på sig ett extra par handskar 

(Zukovski & Thorburn, 2009), förmodligen med rädsla för att själva bli smittade. Vårdaren glömde 

samtidigt bort att denna patient, utöver kroppen, har en själ som upplever känslor och en ande som 

kan uppfatta detta som att bli tillintetgjord. Författarna har blivit aktsamma på att, då en patient 

vårdas, aldrig glömma bort den mångdimensionella människan. När begreppen kropp, själ och ande 

finns i bakhuvudet hos vårdaren, är det lätt att komma ihåg att inte bara behandla kroppen, utan 

även det mer abstrakta hos patienten.  

 

 

7.2.7 Att förebygga ett vårdlidande 

 

Eftersom analysen av de olika studierna främst resulterade i negativa upplevelser läggs den största 

tyngdpunkten på dessa. Dock är det viktigt att belysa att inte alla patienter upplevt vården som 

enbart negativ. Dels framkom patienters upplevelser av att vården gav en känsla av trygghet och 

förtroende, dels kände ett flertal patienter sig nöjda med den vård de fått. Eriksson (1994) menar att 

genom att bekräfta människans värdighet vårdas patienten utifrån dennes individuella behov och på 

så vis undviker vårdpersonalen att kränka patienten. Den patient (Surlis & Hyde, 2001) som beskrev 
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lyckan över att sjukvårdspersonalen visat respekt och lyhördhet genom att säga att de inte dömer 

denne genom HIV-smittan, fick uppleva att bli bekräftad och inte fördömd, motsatsen till 

kränkning, vilket generar i en god vård. Att kunna känna sig trygg i vårdpersonalens kompetens och 

även få ett gott bemötande (Kemppainen et al., 1998) leder till att makten som vårdpersonal 

oundvikligen alltid har, sätts åt sidan, den spelar ingen roll i en god vårdrelation och vårdlidandet 

förebyggs. Vårdandet handlar inte enbart om att bota en diagnos eller symtom, det innebär att skapa 

en vårdgemenskap mellan vårdare och patient, som skapas genom vårdarens initiativ, då vårdaren 

går in i relation och vill lindra patientens lidande (Eriksson, 1990). Detta även kan kopplas samman 

med Souminen et al. (2009), som understryker att chanserna för att patienterna skall kunna uppleva 

ett välbefinnande samt att upprätthålla sin hälsa trots att patienten lever med en kronisk sjukdom, 

krävs det att vårdpersonal visar respekt och upprätthåller en äkta dialog. 

 

En tanke som har varit genomgående under analys och resultat är hur de HIV/AIDS-smittade 

patienterna kan uppleva dessa negativa aspekter i en vårdrelation med vårdpersonal, trots att lagar 

och författningar tydligt finns beskrivet hur varje patient skall visas respekt och värdighet. Denna 

studies resultat skapar även en tankeställare för författarna. I resultatet beskrevs flertalet negativa 

beteenden från vårdpersonal, vilket skapar en mängd negativa upplevelser hos patienterna. Genom 

att belysa detta problem har en större kunskap skapats hos författarna, vilket utan tvivel kommer att 

finnas i åtanke som blivande arbetande sjuksköterskor. Författarna har även ökat sin medvetenhet i 

att sträva efter en jämn och god vård för alla individer, vilken skall prägla den vård författarna vill 

upprätthålla.  Eriksson (1990) menar att det är vårdarens ansvar att skydda patientens värdighet 

samt rätten till att vara människa. Att inte respektera den unika, genuina människans sätt att forma 

sitt liv, är att inte respektera människan. En god vård handlar om det som är gott för människan. Det 

goda behöver inte alltid betyda frihet från lidande och smärta utan den goda vården är det som i en 

aktuell situation skapar optimala möjligheter för patienten i ett helhetsperspektiv med fokus på den 

levda historien, det vill säga här, nu och i framtiden. Eriksson (1994) belyser att för att kunna 

bekräfta människans värdighet i vårdandet krävs det att som vårdare ge varje patient en individuellt 

anpassad vård. Som vårdare krävs det att våga vara olika inför patienter olikheter och samtidigt 

bekräfta människans helhet i alla situationer. 

 

 

7.2.8 Betydelsen av god vårdrelation 

 

Eriksson (1995) menar att i alla möten där en människa kommer i kontakt med sjukvård så uppstår 

en vårdrelation. I denna kan patienten ge uttryck för sina behov, begär och problem och på så sätt få 

hjälp av sjukvårdspersonalen. Författarna menar att det i dessa fall, som studiens resultat påvisar, 

uppstår en vårdrelation men som dock inte är av god karaktär. Det finns inget utrymme för 

patienten att uttrycka sina önskningar om hjälp, eftersom vårdpersonalen ignorerar patienten. Detta 

leder till att patienten inte får det stöd och den trygghet som denne är värd. Vidare krävs det av både 

patient och vårdare att dessa ger och tar i vårdandet för att en ömsesidig vårdrelation skall bevaras. 

Detta kan även relateras till Bodenlos et al. (2007) studie, som visar fakta på att det finns en tydlig 

förbindelse mellan en god vårdrelation och hälsosamma beteenden, vilket kan ses i att patienterna 

sällan uteblir från ett läkarbesök på grund av sin HIV/AIDS-diagnos, vilket sin tur kan relateras till 

en förbättrad hälsa. Då patienter försökt att vara vårdpersonalen till lags för att undvika en dispyt, 

(Kemppainen et al., 1998) anser författarna att detta betyder att det finns en obalans i givandet och 

tagandet. Patienten ger mer än att ta för att undvika konflikt och vårdaren tillåter detta genom att ta 

mer än att ge. Detta gör att patienten förmodligen får en förhoppning om att få en god vårdrelation 

men som i slutändan blir en obalans, eftersom ansvaret om att upprätthålla en god vårdrelation 

ligger hos vårdpersonalen (Eriksson, 1995). Kemppainen et al. (1998) belyser deltagare som ansåg 

att det var viktigt att få vara delaktiga i sin vård, vilket påvisar hur viktig båda parter i 
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vårdrelationen är. Om inte vårdaren ger av sin närhet och uppmärksamhet samt att de inte tar 

initiativ till att låta patienten vara delaktig i vården, uppstår inte den goda relationen. Ett lysande 

exempel på en god vårdrelation är då Kemppainen et al. (1998) skriver om patienter som upplever 

en närhet till vårdaren, som de beskriver som mycket betydelsefull och som utvecklats till en viktig 

del i sina liv. Genom att få patienten att uppleva vårdandet som en viktig del i deras liv, har en god 

vårdrelation uppstått. Hodgson (2006) påvisar att somliga vårdpersonal har en mycket stark empati 

och engagemang i vårdandet av människor som lever med HIV/AIDS, vilket är en bra grund för en 

god vårdrelation. 

 

 

7.2.9 Förslag på vidare forskning 

 

Många artiklar av intresse var utförda i västvärlden, dock fanns inte en enda artikel av intresse gjord 

i Sverige, vilket skulle ha varit mycket intressant. Det vore väsentligt att göra liknande studier i 

Sverige som belyser HIV/AIDS-smittade patienters upplevelser av vårdrelationen med vårdpersonal 

och även vårdpersonalens upplevelser av att vårda HIV-patienter. På grund av att det finns få 

artiklar som är inom ramen av 10 år tillbaka i tiden och att forskningen kring HIV-virusets 

spridning etc. hela tiden går framåt bör det även göras mer forskning kring ämnet i hela västvärlden, 

eftersom majoriteten av artiklarna med motsvarande syfte är förankrade i Afrika. Kunskapsnivån 

hos såväl sjukvårdpersonal som studenter bör även ses över för att undersöka om detta har effekt på 

hur patienter upplever vårdrelationen till sjukvårdspersonalen.  

 

 

7.3 Etikdiskussion 

 
Eftersom de analyserade studierna ofta belyst de negativa upplevelserna hos deltagarna är det oklart 

om resultatet är tillförlitligt. Ofta blir kvalitativa studier vinklade på grund av att forskarna lägger 

viss tyngdpunkt på de fynd som de finner intressanta för studiens syfte. Därför är det svårt att 

genom en litteraturbaserad studie veta om det funna resultatet är tillförlitligt. Dessutom kan den nya 

slutsats som denna studie resulterat i eventuellt ha blivit påverkat av att det är två författare som 

analyserat hälften av de analyserade studierna vardera. Dock ges en större och bredare syn på dessa 

studier, eftersom det i efterhand har omarbetats och analysen upprepats för att få ett så objektivt 

resultat som möjligt, vilket leder till en ökad trovärdighet. Eftersom ett antal av de analyserade 

studierna belyser deltagarnas sexuella eller sociala läggning är det svårt att avgöra om dessa studiers 

resultat blir annorlunda på grund av att deltagarna exempelvis var transexuella etc. Citat ur de 

analyserade studierna har använts med försiktighet då det engelska språket inte är författarnas 

modersmål och på så vis kan misstolkas och sättas utanför sitt sammanhang. 

 

 

8. SLUTSATSER  
 
Syftet var att belysa HIV/AIDS-positiva patienters upplevelser av vårdrelationen med 

sjukvårdspersonal, vilket författarna anser är besvarat. Många människor upplevde sin situation som 

kränkande och att de inte fick den vård de förtjänade. Att leva med en stigmatiserad sjukdom leder 

ofta till ett vårdlidande där patienten ofta avstod från att söka vård, lämnade diagnosen därhän då de 

sökte vård för att slippa kommentarer och frågor eller att patienten blev ignorerad av 

vårdpersonalen och att vården då uteblev. I resultatet framkom även att patienter ofta var försiktiga 

med att ifrågasätta vad sjuksköterskan sa eller gjorde för att undvika en konflikt, vilket ger en 

maktposition till personalen som i största mån bör undvikas. Det är alltid vårdarens ansvar att bygga 

upp och bibehålla en vårdrelation, speciellt vid tillfällen då man som patient är extra känslig och i 
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ett utsatt läge. Det är viktigt att de positiva upplevelserna i form av förtroende, stöd och bekräftelse 

skall framträda och lyftas upp som en viktig aspekt angående hur den optimala vårdrelationen med 

vårdpersonal bör vara.  Mer kunskap om hur patienter med HIV/AIDS upplever vårdrelationen med 

vårdpersonal anser författarna bör införas på alla vårdnivåer samt inom alla vårdrelaterade 

yrkesprogram, då en ökad medvetenhet hos vårdpersonal ger trygghet och säkerhet, både för 

patienter och för personal. De fördomar och negativa attityder som kretsar runt sjukdomen bör 

ventileras och bearbetas med arbetskamrater och/eller med studiekamrater för att skapa en bättre 

förståelse för dessa patienter samt att de skall bli behandlade som vilken människa som helst med 

en kronisk sjukdom. Förhoppningen för framtiden är att alla människor får samma goda vård och 

bemötande trots sin sociala identitet och diagnos.  
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Bilaga 1; Matris över sökprocess

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar 

090908 Elin hiv (titel) stigma* 

(nyckelord). 

 169 1 

090908 Elin Aids (titel), patient* 

(nyckelord), hiv* 

(nyckelord) 

 52 1 

090914 Elin hiv (titel) relation* 

(nyckelord), 

qualiatative. 

 9 2 

090908 Cinahl  Hiv (titel), relation* 

(nyckelord), patient* 

(nyckelord) 

Linked full text, 

peer reviewed 

26 1 

090908 Cinahl   hiv(titel), stigma*, 

experienc*. 

Linked full text, 

peer reviewed 

95 1 

090915 Elin  aids (titel), 

nurs*(nyckelord). 

 68 1 

090915 Cinahl Hiv, qualitative*, 

experienc* 

Linked full text, 

peer reviwed 

200 1 

090914 Cinahl Hiv(titel), 

relation*(nyckelord), 

patient*(nyckelord).  

Linked full text, 

peer reviwed 

104 1 

090912 Cinahl  Hiv(titel) 

health*(nyckelord) 

discrim*(nyckelord) 

Linked full text, 

peer reviwed 

10 1 

0908031 Elin  Hiv(titel) 

qualitative*(nyckelord) 
 73 1 
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Bilaga 2; Matriser över använda artiklar till resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare. 

Årtal. 

Tidskrift. 

Titel Syfte Metod Resultat 

Surlis, S., & 

Hyde, A. (2001). 

Journal of the 

association of 

nurses in aids 

care 

HIV-positive 

Patient´s 

Experiences of 

Stigma During 

Hospitalization 

Att undersöka 

HIV-positivas 

upplevelser av 

sjukvårdstiden 

och speciellt på 

upplevelserna 

av vården från 

sjuksköterskor 

 

Kvalitativ. HIV/AIDS 

positiva som hade 

upplevelser/erfarenheter 

av att vara patient på ett 

Irländskt sjukhus någon 

gång efter att de fått 

diagnosen HIV. 10 

deltagare, 3 kvinnor och 7 

män med åldern mellan 

29 – 50 år. Djupa 

intervjuer gjordes under 

April – Maj 1998. 

Huvudtemat i intervjuerna 

handlade relaterades till 

patienternas positiva och 

negativa 

upplevelser/erfarenheter 

av sjukvården. 

Patient perspektiv 

Upplevelser av att få 

stigmatiserade attityder 

från sjuksköterskan. Alla 

deltagare upplevde inte en 

kritisk och kränkande 

attityd från vårdaren. En 

smittad man beskriver att 

han tyckte att den del av 

personalen var till en stor 

support under sjukhus 

vistelsen, de sa bl.a. ”att 

de ej skulle skylla sig 

själva, vi alla gör misstag” 

Studien fann att ibland 

kan förtroendet från 

patients sida till 

sjuksköterskan bli 

kränkande avsiktligt eller 

oavsiktligt.  

Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Kemppainen, J. 

K., Brien,L.O., 

&  Corpuz, B. 

(1998). 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies.  

The behaviors of 

AIDS patients 

toward their 

nurses.  

 

Att identifiera 

patienters 

respons på 

sjuksköterskor

nas 

vårdhandlinga

r 

 

Kvalitativ. 83 män och 35 

kvinnor med HIV/AIDS 

från två sjukhus i norra 

Kalifornien. Patient 

perspektiv. 

Intervjuer och 

observationer.  

Både patienter och 

personal. En systematisk, 

öppen –sluten design.  

 

En del i studien 

uppfattade en positiv 

respons till SSK och 

inlevelse/intresse i deras 

egen vård., somliga 

ansåg att de fick delta i 

vården. En del patienter 

var arga på grund av sin 

diagnos och ett negativt 

bemötande av personal 

och uppträde på ett 

aggressivt sätt till 

sjuksköterskan.   
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Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Zukoski A. P., 

& Thorburn, S. 

(2009). AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs.  

Experiences of 

Stigma and 

Discrimination 

among Adults 

living with HIV 

in a Low 

Prevalence 

Context: A 

qualitative 

Analysis.  

 

Att beskriva 

hur människor 

som lever med 

HIV upplever 

stigmatisering 

och 

diskriminering 

i deras 

vardagliga liv 

och i vård 

sammanhang.   

Kvalitativ.16 HIV 

positiva personer som 

lever i områden med låg 

prevalens av sjukdomen i 

USA. Djupa intervjuer 

gjordes för att beskriva 

deltagarnas upplevelser 

angående stigma och 

diskriminering i det 

sociala livet samt inom 

hälso- och sjukvården. 

Deltagarna var över 18 år. 

Patient perspektiv 

Inom hälso- och 

sjukvården upplevde 

de HIV smittade 

specifika upplevelser; 

bl.a. upplevde de att 

vårdpersonalen var 

rädda för dem, samt att 

de kände att 

personalen försökte 

hindra behandling pga. 

sjukdomen. 11  av de 

16 deltagarna 

upplevde att de blev 

stigmatiserade eller att 

kände att  de blev 

orättvist behandlade. 

  

Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Rajabiun,S., 

Mallinson, K., 

Mccoy, K., 

Coleman, S., 

Drainoni, M.L., 

Rebholz, C., & 

Holbert, T.  

 (2007). AIDS 

PATIENT CARE 

and STDs.  

”Getting my 

back on Track” 

The Role of 

outreach 

interventions in 

engaging and 

reataining 

people living 

with HIV/AIDS 

in Medical Care.  

 

Undersöka 

deltagarnas 

upplevelser 

inom HIV 

sjukvården från 

patientens 

perspektiv.  

Kvalitativ. Inre djupa  

intervjuer mellan Juni 

04-Juni 05. 76 

HIV/AIDS smittade 

personer deltog, från 7 

städer I nordvästra, 

mellersta och 

nordligaste delarna av 

USA. Patient perspektiv.  

Deltagarnas förmåga att 

acceptera sjukdomen 

påverkades av deras 

engagemang i HIV-

vården.  Många undvek 

att ta kontakt med 

vården pga. att de inte 

ville veta av sin 

sjukdom. Många 

upplevde en kamp 

mellan mental smärta, 

stigma och 

diskriminering. 

Relationen mellan 

patient och vårdare var 

under kritik från många 

deltagare. 
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Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Schilder, A.J., 

Laframboise, 

S.,  

Hogg, R., 

Trussler, T., 

Goldstone, I., 

Schechter, 

M.T., 

O´Shaughnessy, 

M.V.(1998). 

Journal of the 

Gay and 

Lesbian 

Association.  

”They Don´t 

See Our 

Feelings.” The 

Health Care 

Experiences of 

HIV of HIV 

positive 

Transgendered 

Persons.  

 

Att belysa 

förhållandet 

mellan social 

identitet och vård 

erfarenheter och 

användningen av 

HIV terapi hos 

transsexuella. 

Kvalitativ. Grounded 

teori. 10 transsexuella 

personer som var HIV 

positiva och använda 

drog injektioner i 

Kanada. Fokus på 

gruppen var att 

sammanträda 

information på 

deltagarnas 

upplevelser/erfarenhet

er med hälsovårdens 

framförande. Patient 

perspektiv.  

 

Hälsovårdens 

framförande: Generellt 

kände transsexuella 

personer att de blev 

diskriminerade i deras 

interaktion med 

hälsovårds systemet. 

Ett resultat av 

diskrimineringen ledde 

till att deltagarna ej tog 

kontakt med 

hälsovården tills 

sjukdomen ledde till 

varbildning, 

lunginflammationer 

etc. som tvingade dem 

att söka vård.  

Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Lawless, 

Kippax, 

Crawford. 

(1996). Social 

Science Med.  

Dirty, Diseased 

and undeserving: 

The positioning of 

HIV positive 

women. 

 

Att granska hur 

de rådande 

dispyter utformat 

för HIV/AIDS 

drabbade kvinnor 

som lever med 

HIV/AIDS, 

oberoende av 

deras sexuella och 

narkotikaanvända

nde historia.  

Kvalitaiv.27 

intervjuer med 

kvinnor som lever 

med HIV/AIDS. 

Banden var 

ljudinspelade och 

transkriberande. 

Kvinnorna bodde i 

Sydney, Australien. 

Patient perspektiv.  

 

Beskrivandet av 

kvinnornas upplevelser 

i interaktion till 

professionell 

vårdpersonal, beskrev 

att många kände sig 

diskriminerande. Alla 

kände att de hade 

blivit negativt 

behandlade av 

vårdpersonal. På grund 

av dessa känslor antar 

många att de ej sökte 

vård pågrund av 

vårdpersonalens 

bemötande. 
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Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Blake,B.J,Jo

nes Taylor, 

G.A., Reid, 

P., & 

Kosowski, 

M. (2008) 

Journal of 

the 

American 

Academu of 

Nurse 

Practitioners

. 

Experiences of 

women in 

obtaining human 

immunodeficien

cy virus testing 

and healthcare 

services. 

Att beskriva 

kvinnors 

personliga 

erfarenheter om 

HIV-testning 

och sjukvården i 

Texas. 

Kvalitativ. Gruppintervjuer 

som ljudinspelades och 

transkriberades. 

HIV-positiva och 

högriskgrupper HIV-

negativa kvinnor. Patient 

perspektiv. 

 

 

Kvinnor med HIV 

berättade om flertalet 

situationer som kantats 

av respektlöshet och 

förutfattade meningar. 

Deltagarna förklarade 

att de ville leva med 

samma respekt som 

andra med en kronisk 

sjukdom får. Skam och 

förnedring då nära och 

kära fått reda på att de 

fått HIV.  

 

  

Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Schilder, A.J.,  

Kennedy, C., 

Strathdee, 

S.A., 

Goldstone, I.,  

Hogg, R.S., 

O`Shaughness

y, M.V. 

(1999). 

Journal of the 

Gay and 

Lesbian 

Medical 

Association.  

” A lot of 

Things I Hide”: 

Understanding 

Disclosure in 

the care of HIV-

positive 

Bisexual Men. 

 

Att beteckna 

förhållandet 

mellan den 

sociala 

identiteten och 

upplevelser av 

vården från 

bisexuella män. 

Kvalitativ. 10 bisexuella 

män med HIV i Kanada. 

Inspelade intervjuer där 

fokus ligger på 

upplevelser från 

hälsovårdens framförande, 

antivirala terapier, social 

identitet och den sociala 

miljön. Patient perspektiv.  

Generellt hade männen 

upplevt diskriminering 

eller att de blev uteslutna 

i interaktioner med 

sjukvårdssystemet, (vilket 

en del trodde berodde på 

homofobi).  Vilket ofta 

ledde till männen avledde 

att gå till sjukvården. De 

ansåg även att de upplevt 

att vårdpersonal hade 

fördomar mot dem, de 

kände sig utfrysta, samt 

att deras behov inte togs 

på allvar.  
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Författtare,Å

ratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Sanders, L.B. 

(2008). 

Journal of the 

Association in 

AIDS Care.  

Women's Voices: 

The Lived 

Experience of 

Pregnancy and 

Motherhood After 

Diagnosis With 

HIV. 

Att utforska 

upplevelsen av 

att välja att 

bära ett barn 

efter 

diagnosen 

HIV. 

Kvalitativ. Intervjuer som 

spelades in genom 

ljudupptagning. 

Deltagarna var över 18 år 

med diagnos HIV. De var 

gravid eller hade fått ett 

barn efter att ha fått 

diagnosen. En screening 

skedde per telefon med 

deltagarna innan för att 

säkerställa att denne hade 

fått diagnosen och hur 

barnet mådde. Patient 

perspektiv.  

 

En del av kvinnorna var 

ambivalenta angående att ha 

ett till barn och de potentiella 

hälsoriskerna som det 

medförde med diagnosen. En 

deltagare förklarar hur det är 

att komma in i mödravården 

på sjukhuset leder till känslor 

som stigmatisering. En 

kvinna beskriver att hon bara 

vill veta vad hennes läkare 

tänker om henne som HIV-

positiv och gravid så hon kan 

hitta en annan. Deltagare 

beskriver att de känt stöd från 

personal inom hälso- och 

sjukvård, familj och vänner.  

Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Witt Sherman, 

D., & 

Oullette, S. C. 

(2001). 

Journal of the 

association of 

nurses in 

AIDS care 

Patients Tell of 

Their Images, 

Expections, and 

Experiences With 

Physicians and 

Nurses on an 

AIDS-Designated 

Unit.  

 

Att undersöka 

dynamiken 

mellan 

vårdpersonal 

och patienter. 

Samt att låta 

patienten 

komma till tas 

när det gäller 

deras 

uppfattningar, 

föreställningar, 

och 

förväntningar 

på 

vårdpersonale

n. 

Kvalitativ. Patient 

perspektiv. 

Observationer av 

HIV/AIDS patienter och 

personal I fyra månader 

på specialiserade aids 

avdelningar i New York, 

USA. Sedan gjordes 

intervjuer med patienter 

och personal. 14 

manliga patienter, 3 

kvinnor (+ 1 

transsexuell kvinna) 

ålder mellan 30-66. 15 

Sjuksköterskor och 5 

psykologer. 

Sjuksköterskor och 

psykologer kännetecknades 

som annorlunda när de 

vårdade patienter som en 

diagnos mer än som en 

person med smärta. 

Vårdpersonalen 

uppmärksammade inte till 

människans basala behov 

eller visade respekt i den 

vårdande relationen, som 

ledde till att patienterna 

visade förbittring och ilska. 

Rösten från dessa patienter 

undertrycker vikten av att 

koppla kompetens, 

professionalism och en 

humanist vård från 

vårdpersonal för att ersätta 

osäkerhet till säkerhet, 

misstro till tilltro.  
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Författtare, 

Åratal, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Rintamaki, 

L.S., Scott, A.  

M., Kosenko, 

K.A., & 

Jensen R. E. 

(2007) AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs.  

Male Patient 

Perceptions of 

HIV Stigma in 

Health Care 

Contexts 

Att undersöka 

upplevelser 

och 

uppfattningar 

hos dessa män 

i 

hälsosammanh

ang. 

 

Kvalitativ. 50 amerikanska 

manliga militärveteraner 

som lever med diagnosen 

HIV. Två steg; semi-

strukturerade fokusgrupper 

angående deltagarnas 

upplevelser av stigma och 

diskriminering av 

hälsovårdspersonal, andra 

steget: enskilda intervjuer 

inom samma ämne. 

Patient perspektiv.  

En del deltagare 

rapporterade enbart 

positiva erfarenheter av 

sjukvårdens bemötande. 

Andra upplevde mer 

indirekta anklagelser och 

påhopp från 

sjukvårdspersonal. 

Exempel på beteende; 

obekvämlighet, ignorans, 

rädsla, förakt, 

utanförskap. Upplevde 

även bristande 

ögonkontakt, fysiskt 

distansilska/irritation, 

nervositet/rädsla, panik.  

 

    


