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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: HIV är en virusinfektion som tidigare varit förknippad med 

injektionsmissbruk och homosexualitet. Infekterade patienter kommer ofta i kontakt med 

vårdpersonal som genom sitt bemötande kan förorsaka patienten ett onödigt lidande. 

Syfte: Att belysa HIV-patienters perspektiv på kontakten med vårdpersonal. Metod: En 

systematisk sökning, kritisk granskning och en analys av artiklar gjordes för att 

avslutningsvis presentera ett resultat. Resultat: Flertalet patienter kände sig 

nedvärderade och respektlöst bemötta i vårdsituationer. Patienterna upplevde att 

vårdpersonal förmedlade en känsla av skam vilket ansågs bero på rädsla hos vårdpersonal 

relaterat till oro över smittspridning. Det visade sig även att ett fåtal patienter upplevde 

ett likvärdigt bemötande. Slutsats: En framträdande del av HIV-patienters lidande har sin 

grund i upplevelser av att bli nedvärderad och ovärdigt bemött i mötet med vårdpersonal .  

En ökad medvetenhet om egna föreställningar och en ökad förmåga att sätta sig in i HIV-

patienternas livsvärld, hos vårdpersonal, verkar vara en framkomlig väg att lindra lidande 

vid HIV. 
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INLEDNING 
 

HIV-humant immunbristvirus är ett virus som leder till en kronisk smittsam sjukdom som 

blev känd i början av 80-talet hos homosexuella män. Smittvägen för sjukdomen var då 

okänd och det saknades adekvat behandling. Människor med homosexuell läggning och 

missbrukarproblematik har i samhället ofta förknippats med sjukdomen och setts som 

syndarbockar trots att de numera inte är överrepresenterade som smittbärare (Kallings, 

2005). Detta tidiga samband mellan missbruk, homosexualitet och HIV riskerar att bli till 

föreställningar om HIV-infekterade människor och kan påverka bemötandet i 

vårdsituationer. Mullins (1996) menar att vårdpersonal upplever en rädsla för att smittas 

av HIV-infektionen. Rädslan och eventuella föreställningar om sjukdomen kan leda till 

ett onödigt lidande för patienten. Numera finns bromsmediciner men ingen bot mot 

sjukdomen och patienterna förblir kroniska smittbärare. Enligt Kemppainen, O`Brien och 

Corpuz (1998) är det viktigt att bli medveten om sina föreställningar i mötet med andra 

människor för att etablera en god relation. I samband med egna erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning uppfattade vi att det fortfarande förkommer föreställningar 

kring sjukdomen. Det riskerar att påverka vårdrelationen negativt, vilket kan leda till ett 

lidande för patienterna.  

 

BAKGRUND 

HIV- humant immunbristvirus 
 

HIV är en världsomfattande infektion som påverkar immunförsvaret och ca 40 miljoner 

människor i världen har diagnosen HIV (Läkemedelsverket, 2005). Det första kända 

fallet som rapporterades var 1980. En homosexuell man sökte för en rad olika symtom 

som visade sig ha ett samband till ett sänkt immunförsvar, dock förblev diagnosen okänd. 

En kort tid efter rapporterades fyra liknade fall där de drabbade var homosexuella män. 

Efter att ca 26 fall rapporterats förknippades sjukdomen till människor med homosexuell 

läggning. Sjukdomen kallades till en början för GRID (gay related immuno deficiency) 

och begreppet HIV kom inte förrän senare. En kort tid efter de första rapporterade fallen 

upptäcktes även ett samband mellan sjukdomen och injektionsmissbruk. I dagsläget är 
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varken homosexuella eller injektionsmissbrukare överrepresenterade bland HIV 

infekterade människor (Kallings, 2005). HIV orsakas av ett retrovirus, vars egenskaper är 

att lagras i kroppens arvsmassa vilket medför ett livslångt sjukdomstillstånd med livslång 

behandling (Iwarson, 2007). Behandling ska påbörjas när infektionen ger symtom och 

består av antiretrovirala medel. Behandling har förbättrat prognosen för de drabbade 

avsevärt, synnerhet i Sverige. En gynnsam behandling kräver en välinformerad patient 

som förstår vikten av att följa läkemedelsrekommendationen. Terapisvikt, 

resistensutveckling och andra allvarliga biverkningar kan förekomma vid behandlingen. 

Vårdkontakten väntas vara livslång då det smittsamma viruset aldrig försvinner ur 

kroppen (Läkemedelsverket, 2005). 

 

Smittspridning vid HIV 

 

Viruset smittar genom så kallad blodburen smitta. Det innebär att viruset smittar via 

kroppsvätskor och blod från en HIV-infekterad patient (Iwarson, 2007). En blodburen 

smittväg för vårdpersonal är via nålstick och skärskador och ca 80 % av den svenska 

sjukvårdspersonalen beräknas ha minst ett tillbud, där de sticker sig på en nål eller får en 

skärskada under sin yrkeskarriär (Smittskyddsinstitutet, 2009). Enligt Iwarson (2007) 

uppkommer symtom på HIV oftast efter två till tre veckor. Snabbt övergående feber, 

halsont med svullna lymfkörtlar och utslag är några symtom som kan tyda på HIV. Det 

kan dröja flera år innan personen blir sjuk av HIV-infektionen men eftersom patienten 

aldrig blir fri ifrån viruset förblir smittan livslång. 

 

 

Att leva med en smittsam sjukdom 
 

En känsla av skam har ett samband med lidandet och kan innebära att en person tar 

avstånd från andra människor eller situationer (Kristoffersen & Breievne, 2005). Personer 

med HIV kan uppleva en känsla av skam då de drabbats av infektionen och det talas inte 

högt om att människor dör av sjukdomen (Kallings, 2005). Enligt Eriksson (1994) kan en 

människa uppleva en känsla av skam som grundar sig i ett lidande. Kristoffersen och 

Breievne (2005) beskriver att lidandet involverar hela människan och begreppet 
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innefattar en persons upplevelse av psykiska, fysiska eller andliga/existentiella 

situationer. Tankar om sig själv eller andra individer påverkas av en persons lidande och 

kan resultera i upplevelser av ett lägre människovärde, övergivenhet, meningslöshet och 

avskildhet. När människan drabbas av en fysisk sjukdom beskriver Lindwall (2004) att 

kroppen fungerar som förvar till sjukdomen. Det leder till ett lidande då sjukdomen tar 

över hela människan. Vidare menar Lindwall (2004) att en livslång infektion resulterar i 

ett livslångt lidande.  

Omvårdnadsteori – Den lidande människan  
 

Lidandeteorin av Katie Eriksson (1994) valdes då vi anser att det finns en risk att HIV-

infekterade patienter lider på grund av vårdpersonalens förhållningssätt. Lidandet 

beskrivs utifrån olika former vilket då ses som centralt för studien.  

 

Eriksson (1994) belyser att lidandet är en del av livet. Lidandet är unikt och specifikt för 

den enskilda individen och skyddar människan från att bli apatisk. Lidandet kan ge hälsan 

ny mening eftersom möjligheter kan upptäckas genom lidandet. Begreppen lust och 

lidande kan användas i motsats till varandra och har betydelse för vår syn på hälsa och 

ohälsa. Att hjälpa människor i sitt lidande, samt hjälp att lindra lidandet är omvårdnadens 

överordnade mål. Lidandet beskrivs som en central del i patientens upplevelser och 

förklaras utifrån tre olika perspektiv, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande förklaras till största del genom att patienten upplever fysisk smärta. Det 

kan även upplevas genom själslig och andlig smärta som kan uppkomma genom 

förnedring och skam som människan upplever relaterat till sjukdomsbilden. Patienter 

utsätts många gånger för skam och förnedring i relation till sjukdom och behandling. 

Denna skam och förnedring kan bero på att patienten känner sig misslyckad eller att inte 

vara kapabel att medverka i sin egen vård. Det fysiska lidandet är förknippat till en 

speciell del av kroppen vilket medför att människans uppmärksamhet fokuseras på 

smärtan istället för att försöka hantera lidandet. Livslidande är enligt Eriksson (1994) det 

lidande som uppkommer i förhållande till det liv vi lever. Att befara ett hot mot ens 

existens kan medföra ett onödigt livslidande. Plötslig förändring av livssituationen kan 

medföra att människan kan behöva finna ett nytt meningssammanhang och en människa 
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som tidigare varit hel kan nu känna sig splittrad. När människan blir i behov av vård kan 

det på grund av brister inom omvårdnaden uppstå ett lidande. 

 

Eriksson (1994) menar att lidandet som grundar sig på bristande vård, behandling eller 

utebliven vård kallas vårdlidande. Om brister hos vårdgivarna uppmärksammas är 

möjligheten stor att lidandet minskar. Brister inom vården ökar patientens lidande och det 

kan även bidra till att sjukdomsbilden hos patienten förvärras. Om patienten mister 

kontroll över situationen kan det leda till en känsla av ovärdighet. Vårdlidandet orsakas 

av att vårdpersonal har otillräcklig kunskap om människans lidande och sker oftast 

omedvetet. För att minska lidandet fodras en strävan efter god vård som grundar sig i 

kärlek och ansvar för den andre. Vårdlidandet delas in i fyra olika kategorier, kränkning 

av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Den 

primära formen av vårdlidandet är kränkning av patientens värdighet och har ett samband 

med de andra formerna av lidandet. Att bli kränkt kan beröva patientens möjlighet att 

vara människa. Kränkning förklaras som något som kan visa sig både konkret och 

abstrakt. Nonchalans eller brist i det etiska förhållningssättet är konkreta exempel där 

vårdgivare inte låter patienten medverka i sin vård. Begreppet värdighet förknippas med 

begreppet värde som kan ses som en inre och en yttre dimension. Alla människor har 

samma värde och värdighet men alla har sin unika syn på innebörden. En person kan 

uppleva ett minskat värde på grund av skam eller av särbehandling i vården genom att 

vårdpersonal värderar patienter olika. Vidare menar Eriksson (1994) att fördömelse och 

straff har ett nära samband till kränkning av patientens värde. Vårdarens uppgift är att se 

till patientens bästa men beslutet ligger alltid hos patienten. Att nonchalera patienten och 

att inte lyssna på individuella behov är ett sätt att utöva makt, vilket kan leda till ett 

lidande för patienten. Utebliven/icke vård kan grunda sig i oförmåga att bedöma 

patienters behov. Det kan även bero på vårdpersonalens medvetna eller omedvetna val i 

omvårdnadsrelationer. Den som vill försöka lindra lidandet måste våga vara medaktör i 

lidandets drama. Många människor saknar medaktörer i sitt eget drama, som kan bero på 

en rädsla att möta andras lidande. 
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Att möta en smittbärare 
 

HIV-infekterade patienter upplever en känsla av skam i relation till sin HIV-infektion och 

vårdpersonal behöver utveckla sitt bemötande till patienterna (Smittskyddsinstitutet, 

2009). Enligt Holm (1995) krävs det att personal är medveten om att förhållandet i en 

omvårdnadsrelation inte är jämlikt och ömsesidigt för att ett professionellt 

förhållningssätt ska kunna uppnås. Vårdpersonal bör enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud, och Fagerberg (2003) vara öppen för patientens levda värld, det vill säga dennes 

livsvärld. Det kan vara en utmaning eftersom vi bär med oss olika erfarenheter och har 

alltid någon form av förförståelse. Livsvärld beskrivs som den värld vi lever i och som vi 

upplever den. Denna värld bygger på erfarenhet, upplevelse och handlingar. Wright, 

Watson och Bell (1996) menar att vårt samspel påverkas av våra föreställningar, som 

skapas genom det liv vi lever. Föreställning förklaras som sanningen om den verklighet 

vi lever i, det vill säga fasta antaganden och uttalanden baserade på våra känslor om hur 

något bör vara. Föreställningar kan vara både hindrande och underlättande. En hindrande 

föreställning påverkar interaktionen mellan människor negativt medan en underlättande 

föreställning har en positiv inverkan på mötet.  Enligt Fossum (2007) påverkas 

bemötandet via kroppsspråk som ögonkontakt och kroppsplacering. Ett positivt 

bemötande innebär att vara tillmötesgående, vänlig och respektfull mot patienten. 

Bemötandet är betydelsefullt för hur mötet uppfattas av patienten. Friberg (2001) menar 

att vårdpersonalens agerande bör ske utifrån kunskap och inställning till medmänsklighet 

i det praktiska arbetet. Förhållningssättet ligger till grund för hur mötet uppfattas och ska 

stödja patientens väg till ett värdigt leverne. Ett professionellt förhållningssätt innebär 

enligt Holm (1987) att vårdgivaren ska agera utifrån vårdtagarens behov och känslor och 

inte utifrån sina egna.  
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att drabbas av HIV kan innebära ett lidande, särskilt i relationen med andra människor. 

Enligt Kemppainen et, al. (1998) är känslan av att vara smittsam något som är 

dominerande hos patienter som drabbats av HIV. Att bära på en smittsam sjukdom kan 

enligt Smittskyddsinstitutet (2009) leda till en känsla av skam som enligt Eriksson (1994) 

kan utvecklas till ett lidande. En orsak kan vara vårdpersonalens överdrivna rädsla över 

att bli smittad, då Mullins (1996) beskriver att sjuksköterskor har en stark oro över att bli 

smittade och föra smittan vidare till anhöriga. Då sjukdomen ofta förknippas med 

homosexualitet och missbruk, kan oron och eventuella föreställningar påverka mötet i en 

omvårdnadsrelation. Detta kan leda till att patienterna känner sig kränkta eller 

särbehandlade vilket resulterar i ett onödigt lidande som Eriksson (1994) definierar som 

vårdlidande. Eriksson (1994) menar att lidandet behöver bekämpas och motarbetas 

genom en ökad medvetenhet om hur patienter uppfattar mötet med vårdpersonal. Det är 

värdefullt att vårdpersonal får kunskap om patienters uppfattning om vårdsituationer för 

att förhindra lidandet, som kan leda till att patienterna väljer bort vårdkontakter. 

 

SYFTE 
Syftet är att belysa HIV-patienters perspektiv på kontakten med vårdpersonal.  

 

METOD 
Med inspiration av Forsberg och Wengström (2003) genomfördes en systematisk 

litteraturstudie. Inledningsvis identifierades problemområde för att i nästa steg finna 

lämpliga sökord i förhållande till syftet. Data i form av vetenskapliga artiklar valdes 

systematiskt ut. Utvalda artiklar kvalitetsgranskades och artiklarnas resultat analyserades, 

sammanställdes och diskuterades systematiskt. Forsberg och Wengström (2003) belyser 

att det är viktigt att göra etiska överväganden och välja studier som godkänts av en etisk 

kommitté där etiska riktlinjer har följts. Författarna får inte framställa datainsamlingen 

felaktigt, modifiera resultat eller plagiera. Riktlinjer från vetenskapsrådet innebär att fusk 

och oärlighet inte får existera inom forskning för att uppnå ett representativt resultat. I 
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denna systematiska litteraturstudie har alla artiklar haft ett etiskt förhållningssätt, vilket 

innebär att de blivit granskade av en etisk kommitté samt att deltagandet i studierna har 

varit frivilligt. Detta var ett krav för att artiklarna skulle inkluderas. Inga vetenskapliga 

artiklar som svarade på studiens syfte valdes bort.  

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen genomfördes under augusti och september 2010 i databaserna Cinahl, 

Pubmed och Psykinfo, se tabell 1, 2 och 3. Databasen Cinahl valdes på grund av dess 

innehåll av omvårdnadsforskning och Pubmed valdes då denna databas inriktar sig på 

medicin och omvårdnad. Psycinfo valdes då denna databas inriktar sig på psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003).  Sökorden 

valdes ut med hjälp av databasernas MeSH-termer vilket innebär att finna de specifika 

sökorden för respektive databas (Friberg, 2006). Ett flertal sökord användes för att finna 

relevanta artiklar i förhållande till studiens syfte, se tabell 1, 2, 3. Trunkering av sökorden 

genomfördes men gav inga användbara artiklar. Inklusionskriterierna var artiklar 

publicerade på engelska mellan årtalen 2000-2010 samt ett globalt perspektiv där både 

kvinnor och män i alla åldrar inkluderades. Titlar och abstrakt lästes för att identifiera 

artiklar som var lämpliga för vårt syfte. 20 artiklar valdes ut men endast nio artiklar 

analyserades, se tabellerna 1, 2 och 3. Bortfallet berodde på att artiklarna inte motsvarade 

denna studies syfte eftersom de utgick från ett sjuksköterskeperspektiv eller handlade om 

upplevelser eller erfarenheter av att vara HIV-infekterad utan att beröra bemötandet från 

vårdpersonal. Fyra av de inkluderade artiklarna påträffades både i Cinahl och Pubmed. Se 

tabell 1 nedan. Sju kvalitativa artiklar, en kvantitativ och en kvantitativ/kvalitativ artikel 

kvalitetsgranskades. 
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Tabell 1, Sökningar i Cinahl. 

 

Tabell 2, Sökningar i Pubmed 

 

Tabell 3, Sökningar i Psykinfo 

 

 

 

Kvalitetsgranskning 
 

De nio utvalda artiklarna kvalitetsgranskades för att bedöma artiklarnas kvalité med stöd 

av Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar, se bilaga 1 och 2. Artiklarna 

lästes av författarna oberoende av varandra och därefter diskuterades kvalitén 

gemensamt. Tyngdpunkten vid granskningen lades på artiklarnas metoddel då 

tillvägagångssättet anses ha stor betydelse för kvalitén. Kvalitetsgranskningsmallarna 

innehöll företrädelsevis frågor med JA- och NEJ-svar som utgjorde ett stöd vid 

bedömningen. För att bedöma kvalitén utifrån låg, medel eller hög kvalité gjordes en 

helhetsbedömning med hjälp av granskningsmallarna. Frågornas relevans i 

granskningsmallen diskuterades i förhållande till studiens syfte och alla frågor bedömdes 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Titlar 

Lästa 

Abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Analyserade 

artiklar 

HIV-infected patients 865     

Professional-patient relations 38466     

HIV-infected patients AND Professional-

patient relations  

39 39 17 8 7,3,5(1,2,8,9) 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Titlar 

Läst 

Abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Analyserade 

artiklar 

HIV-infections 8176     

Professional-patient relations 54468     

HIV-infections AND  

Professional-patient relations 

406 406 76 11 6, 4 (1,2,8,9) 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Titlar 

Lästa 

Abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Analyserade 

artiklar 

HIV 28260     

Client attitudes 13972     

Health personnel attitudes 10043     

HIV AND Client attitudes Health AND 

personnel attitudes 

20 20 3 1  
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inte lika. För att uppnå en hög kvalitet skulle övervägande svar, som hade en positiv 

effekt på kvalitén, vara uppfyllda samt vara besvarade med JA. För att en artikel skulle få 

hög kvalité var vissa frågor tvungna att vara besvarade, då vissa frågor ansågs vara mer 

betydelsefulla. Exempelvis ansågs frågan om resultatets trovärdighet viktigare än frågan 

om vart studien genomförts. Artiklar där inte alla svar var övervägande positiva 

bedömdes ha medelkvalité. Alla artiklar som kvalitetsgranskades ansågs ha tillräcklig 

kvalité för att inkluderas i studien. Inga av de inkluderade artiklarna bedömdes ha låg 

kvalité. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalité och tre artiklar bedömdes ha medelkvalité. 

Se bilaga 3. Alla nio artiklar gick vidare till analys. 

 

Analys 
 

Analysen skedde i flera steg med inspiration av Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2008) textanalys. Inledningsvis lästes de nio artiklarnas resultat av författarna oberoende 

av varandra ett flertal gånger för att få en uppfattning om innehållet. Samtliga artiklar 

innehöll forskning om bemötandet ur ett patientperspektiv. Innehållet i artiklarnas resultat 

diskuterades gemensamt och artiklarna lästes enskilt igen. Ur artiklarnas resultat 

skapades meningsenheter vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) innebär 

att text som svarar på studiens syfte identifieras. Av meningsenheterna skapades 

kondenserade meningsenheter vilket Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver 

som text som kortas ner utan att innebörden ändras. Därefter formades koder som bestod 

av en kort beskrivning av de kondenserade meningsenheterna. Nästa steg var att sortera 

in koderna i kategorier. Tre kategorier skapades; Känsla av nedvärdering, känsla av skam 

och känsla av likvärdighet. I tabellen nedan redovisas alla underkategorier som skapades 

i analysen. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder är däremot endast 

ett fåtal exempel på grund av utrymmesskäl.  

Kategorierna valdes som rubriker i resultatet.  
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Exempel ur analysförfarandet 

 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Underkategori 

Patients expressed dissatisfaction with the attitudes and 

behaviors of two nursing assistans who spoke 

disrespectfully or did not respond to their physical needs. 

Patienter framförde sitt missnöje som 

grundade sig i respektlöshet och 

ignorans för deras behov. 

Att inte bli 

tagen på 

allvar. 

Känsla av 

nedvärdering 

 
According to 3 patients, physicians and nurses were not 

interested in their emotional concerns or problems. 

 

Patienter upplevde att läkare och 

sjuksköterskor inte visade intresse för 

patienternas känslomässiga behov. 

Att inte bli 

bekräftad. 

 
People with HIV are keenly aware that some fear them and 

consequently, discriminate against them. 
HIV-patienterna upplevde att de blev 

diskriminerade. 
Att inte bli 

respekterad. 
Participants reported encounters in which health-care 

personnel maximized the space between themselves and 

their patients by doing such things at addressing them from 

across a room rather than approaching their bedsides. 

Patienterna upplevde att vårdpersonal 

undvek närkontakt med dem. 
Att bli 

behandlad på 

avstånd. 

Känsla av skam. 

 

 

 

 

 

 

 

Sometimes this translated into care providers panicking 

when faced with a task of working with an HIV-positive 

patient. 

Patienterna upplevde att det uppstod 

panik bland vårdpersonal när de fick 

veta att de skulle vårda en HIV 

infekterad patient. 

Att känna sig 

särbehandlad. 

Some participants described a heightened awareness of the 

safety precautions clients used when working with HIV 

positive patients. 

Patienter beskrev hur det vidtogs 

speciella försiktighetsåtgärder när en 

HIV infekterad patients skulle vårdas. 

Att känna sig 

smittsam. 

Participants were especially mindful of shifts in health care 

personnel´s attitudes after their HIV status was revealed. 
Patienterna upplevde att vårdpersonal 

ändrade beteende efter att de fått veta 

att patienten var HIV infekterad. 

Att känna sig 

mindre värd. 

The participants described their special nurse as ”cheerful 

and upbeat, gentle and kind”. 
Patienterna upplevde sjuksköterskorna 

som kärleksfulla, uppmuntrande och 

snälla. 

Att känna sig 

accepterad. 
Känsla av 

likvärdighet. 

Nurses take their time to know you better. 

 
Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna   ville lära känna 

dem. 

Att känna sig 

sedd. 

Physicans as considerate, caring, trustworthy, and 

protective. 
Läkarna upplevdes som hänsynsfulla, 

omtänksamma och skyddande. 
Att känna sig 

omhändertag

en 
 

RESULTAT 

Känsla av nedvärdering  
Patienterna beskrev att de upplevde ett ovärdigt bemötande i vårdsituationer då 

patienterna inte kände sig bekräftade av personalen. Patienterna ansåg att 

sjuksköterskorna visade lathet, falskhet och ignorans gentemot dem genom att undvika 

kommunikativ kontakt, vilket ledde till att de upplevde en känsla av nedvärdering 

(Hughes, Davies & Gudmundsdottir, 2008). Vidare beskrev dem att vårdpersonal 

uppvisade agitation relaterat till nervositet i patienternas närhet. Agitationen visade sig 

genom att personal höjde rösten och var kort i tonen gentemot patienterna vilket 

uppfattades som kränkande. Patienter kände sig inte bekräftade eller accepterade som 

människor då vårdpersonal uppvisade irritation och ilska eftersom patienterna inte 
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uppgett att de var HIV positiva (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Patienterna 

kände sig även nedvärderade när vårdpersonal uttryckte att det fanns sjukare patienter 

som var i mer behov av vård än de som var HIV-infekterade. Det ledde till att en känsla 

av ovärdighet (Surlis & Hyde, 2001).  

 

När vårdpersonal inte lyssnade på patienterna och tog del av deras erfarenheter medförde 

det att patienterna inte kände sig delaktiga i sin egen vård.  De upplevde att personalen 

endast fokuserade på sina egna kunskaper om sjukdomen och ville inte ta del av ny 

forskning eller patienternas kunskaper om sjukdomen. Det bidrog till att patienterna 

kände sig förbisedda och inte tagna på allvar (Haile, Landrum, Kotarba & Trimble, 

2002). Patienterna var inte tillfredställda med vårdpersonalen eftersom de upplevde ett 

respektlöst bemötande från dem. Respektlösheten upplevde patienterna grundade sig i att 

vårdpersonalen inte lyssnade eller respekterade deras behov när de var psykiskt 

nedstämda. Det medförde att patienterna kände sig åsidosatta. Tillfällen förekom då 

vårdpersonalen inte tog sig tid att svara på patienternas frågor och enligt patienterna var 

vårdpersonal inte intresserade av deras emotionella tillstånd. Patienterna kände sig inte 

värdigt bemötta när vårdpersonalen aldrig tog sig tid och pratade med dem vilket ledde 

till en känsla av nedvärdering (Sherman & Ouellette, 2001). Patienter kände sig 

betydelselösa och förklarade att vårdpersonal inte var villiga eller kunniga att skapa en 

mer personlig relation med dem. Vårdpersonalen upplevdes inte tillgängliga då de 

undvek dem, vilket fick patienterna att känns sig bortglömda (Haile et at., 2002); 

(Sherman & Ouellette, 2001). Ignoransen som upplevdes från vårdpersonalen uppfattades 

av patienterna som psykisk misshandel och de kände sig betydelselösa (Rintamaki et al., 

2007). Patienterna ansåg att det var svårt att kommunicera med vårdpersonalen och de 

kände sig inte delaktiga i sin egen vård och mycket information hemlighölls för 

patienterna. En känsla av tvång och respektlöshet upplevdes av patienterna som grundade 

sig i att de kände sig tvingade att inta sin medicin. Detta ledde till att patienterna inte 

upplevde att de hade kontroll över sin situation och de kände sig nonchalerade (McCoy, 

2005).  
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Känsla av skam 
Patienterna upplevde sig ovärdigt bemötta då vårdpersonal uppträdde med en viss oro 

mot patienterna. Flertalet patienter upplevde att vårdpersonalen inte frivilligt ville skapa 

kontakt med dem och de kände sig smittsamma när vårdpersonalen inte visade intresse 

för dem. Det resulterade i en känsla av skam hos patienterna (Bird, Bogart & Delahanty, 

2006). Patienterna upplevde att vårdpersonal inte tog hänsyn till deras obehag eller 

smärta.  Patienterna upplevde att de fick skylla sig själva för HIV-infektionen och de 

kände ett mindre människovärde och skämdes över sin infektion (Mallinson, Relf, 

Dekker, Dolan, Darcy och Ford, 2005); (Rintamaki et al., 2007). Patienterna ansåg att 

vårdpersonal bemötte dem på ett okänsligt och falskt sätt och patienterna upplevde att 

ingen lyssnade på dem. Vårdpersonal upplevdes som hänsynslösa eftersom de samtalade 

med oroliga patienter om olämpliga samtalsämnen, det upplevdes som kränkande för 

deras känslor. Patienterna upplevde att vårdpersonalen var rädda för sjukdomen och att 

det var därför de blev bemötta ovärdigt. Patienterna upplevde situationen, att känna sig 

smittsam, som väldigt påfrestande (Haile et al., 2002). Patienter kände sig särbehandlade 

och blev sårade när vårdpersonal framstod som panikslagna när de blivit varse om 

patientens HIV-infektion. Vid flertal tillfällen blev patienter nekade vård på grund av sin 

HIV-infektion vilket ledde till att patienterna upplevde en känsla av skam (Rintamaki et 

al., 2007): (McCoy, 2005) Det beskrevs hur patienter upplevde sig diskriminerade när 

vårdpersonal medvetet undvek fysisk närkontakt genom att hålla sig på avstånd från 

patienterna. Patienterna trodde att anledningen till att vårdpersonal tog avstånd från dem 

berodde på patientens infektion och oron över denna, vilket resulterade i en känsla av 

skam hos patienterna och de kände sig smutsiga (Li, Wang, Williams & He, 2009). 

Patienterna berättade hur vårdpersonal undvek kontakt med dem genom att göra 

medvetna placeringar i patientnära situationer där de utförde arbetssysslor på avstånd från 

patienterna. Patienter upplevde sig mindre värda när vårdpersonal vidtagit särskilda 

försiktighetsåtgärder för att förhindra smitta. Det kunde visa sig genom att vårdpersonal 

bytte till speciella kläder och ändrade attityd i mötet med HIV-infekterade patienter. 

Patienter berättade hur vårdpersonal bytte till skyddsutrustning och visir i mötet med 

patienterna. Vårdpersonalen placerade sig långt ifrån patienterna och talade högt till dem 

inför de andra patienterna på samma sal. Bemötandet som vårdpersonalen förmedlade 
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ledde till att patienterna kände sig mindre värda och de skämdes inför de andra 

patienterna (Rintamaki et al., 2007). Det beskrevs hur vårdpersonal nekade till fysisk 

kontakt och patienterna upplevde att det berodde på oron över att bli smittad. Detta 

bemötande ledde till att patienterna kände att deras hälsa äventyrades på grund av 

okunskap hos vårdpersonal och de kände att de inte fick den vård de var i behov av 

(Haile et al., 2002).  

 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen uttryckte olämpliga kommentarer om 

patienternas drogmissbruk relaterat till infektionen vilket gav patienterna skuldkänslor för 

infektionen (Hughes et al., 2008).  Patienterna kände sig ovärdigt bemötta när 

vårdpersonal ofta var intresserade av hur patienterna fått sin infektion, vilket ledde till att 

patienterna kände sig skyldiga till sin infektion och de skämdes över att tala om det 

(Haile et al., 2002). Enligt patienter uttryckte vårdpersonal att patienterna bör känna 

skuld för sin HIV-infektion och dömandet från vårdpersonal ansåg patienterna bero på 

hur de drabbats av sjukdomen, det vill säga smittvägen. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen hade mer dömande attityder gentemot de som blivit smittade genom 

injektionsmissbruk. Det resulterade i att patienterna upplevde skam för sin infektion och 

de kände sig inte lika mycket värda som andra (Hughes et al., 2008); (Surlis & Hyde, 

2001). Patienter kände en känsla av skam för sin sjukdom även om orsaken till 

infektionen uppkom genom ”det levda livet”. Patienterna kände att de blev dömda av 

vårdpersonalen som enligt patienterna gav upphov till ett ovärdigt bemötande (Mallinson 

et, al. 2005); (Rintamaki et al., 2007). 

 

Känsla av likvärdighet  
Majoriteten av patienterna upplevde ett ovärdigt bemötande av vårdpersonal men det 

förekom även att patienter hade positiva erfarenheter av möten i vårdsituationer. 

Patienterna uppgav att de upplevde respekt från vårpersonal och de uppmanade 

patienterna att inte känna skuld till sin sjukdom vilket bidrog till att patienterna upplevde 

respekterade. Vårdpersonalen var även villig att diskutera vardagliga saker i samtal med 

patienterna, istället för att fokusera på bara HIV-infektionen. Att bli behandlad som en 
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likvärdig människa och inte enbart som en HIV-infekterad patient upplevdes som 

värdefullt för patienterna och de kände sig betydelsefulla en känsla av likvärdighet (Surlis 

& Hyde, 2001). Patienterna uppskattade vårdpersonal som förmedlade respekt och 

medkänsla genom att visa intresse för patienterna och deras behov. De uppgav att 

vårdpersonal hjälpte dem att hantera svåra situationer genom att ge stöd och uppmuntran. 

Den vänliga och trevliga atmosfären som vårdpersonalen förmedlade upplevdes värdig 

genom att vårdpersonalen visade intresse för patienterna och deras livsvärld genom att 

ställa frågor om familj och vänner. På det sättet skapades en djupare relation till 

patienterna vilket resulterade i att patienterna kände sig (Mallinson et al., 2005). 

Vårdpersonalen var entusiastisk i vården och de såg patienternas behov. Patienterna 

upplevde en känsla av respektfullhet och att de fick värdig information om deras vård och 

behandling av vårdpersonalen, vilket resulterade i att patienterna kände sig delaktiga i sin 

vård (McCoy, 2005). Vårdpersonalen ansågs vara kompetenta och ansvarstagande genom 

att de agerade efter patientens behov, svarade på patienternas frågor och hemliggjorde 

ingen information. Vårdpersonal beskrevs som omtänksamma, uppmuntrande och snälla 

då de uppvisade hopp, stöd och oro inför patienternas välmående, vilket ledde till att 

patienterna kände sig accepterade. Patienterna upplevde även att vårdpersonalen tog sig 

tid för patienterna och kunde ge en stöttande hand vilket bidrog till att patienterna såg på 

dem som modersgestalter. Bemötandet upplevdes som en familjesamhörighet med 

sjuksköterskorna och de upplevde läkarna som hoppfulla och humoristiska. Vårdpersonal 

ansågs vara omtänksamma, hänsynsfulla och skyddande och patienterna kände sig 

omhändertagna. Det positiva bemötandet bidrog till att patienterna kände tillit, acceptans 

och värdighet från vårdpersonalen (Sherman & Ouellette, 2001).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Strukturen liknar till stor del Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av en 

systematisk litteraturstudie. Inklusionskriterierna innefattade män och kvinnor i alla 

åldrar världen över med ett 10 års perspektiv vilket bidrog till en bred sökning och 
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litteraturstudiens resultat blir lättare att överföra. Enligt Polit och Beck (2006) innebär 

överförbarhet att resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. I denna 

studie valdes engelska artiklar för att finna så många artiklar som möjligt och för att 

kunna förstå innehållet. De valda inklusionskriterierna för studien ses som en styrka då vi 

inkluderat både kvinnor och män i alla åldrar. Det bidrar till att studien kan överföras till 

andra människor med HIV i vårdsituationer. Däremot ses en svaghet i överförbarheten till 

andra länder världen över. Eftersom inga studier från u-länder har ingått väcks frågan om 

kontakten med vårdpersonal kan se annorlunda ut där, då u-länderna inte har samma 

förutsättningar bland annat beträffande teknisk utrustning och adekvat behandling som 

övriga länder. Svagheter ses även i den valda tidsperioden. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) bör artiklar som används till ett resultat endast vara tre till fem år 

gamla då forskning är färskvara. Eftersom endast lite forskning som berör studiens syfte 

har genomförts under de närmsta åren valdes artiklar att sökas ur ett 10 års perspektiv. 

Möjligtvis hade nyare forskning varit betydelsefullt för studien då vården är föränderlig 

och mycket kan utvecklas på ett decennium. Dock kunde inga skillnader ses mellan de 

äldsta och aktuellaste artiklarna i studien. 

 

Eftersom sökordet ”patient experiences” inte fanns som MESH term kan det ha bidragit 

till att vissa artiklar inte påträffats vilket ses som en svaghet i studien. Troligtvis ingick 

detta begrepp under sökordet ”Professional-patient relations” och inkluderades i 

sökningen. Detta medför en svaghet i studien då ingen fritextsökning utfördes. 

Trunkeringar av begrepp undersöktes för att få en bred sökning men resulterade i artiklar 

som inte berörde studiens syfte. Eftersom sökorden var specifika för studiens syfte blev 

sökningarna utan trunkering mer lämpliga och ses därför inte som en svaghet i studien. 

Den primära sökningen utfördes i Cinahl och Pubmed då dessa täcker en stor del av 

omvårdnadsforskning och sökningen resulterade i artiklar som berörde vårt syfte. 

Ytterligare en sökning utfördes i Psycinfo för att inte gå miste om relevanta artiklar som 

inte förekom i Cinahl eller Pubmed. Eftersom inga artiklar inkluderades från Psycinfo ses 

detta som en svaghet då det kan tyda på att fel sökord användes och en annan databas 

hade antagligen varit lämpligare, exempelvis ELIN som inriktar sig på 



     

 

 

19 
 

omvårdnadsforskning. Av de 20 utvalda artiklarna valdes 11 artiklar bort. Detta ses som 

en svaghet i sökstrategin eftersom många av artiklarna utgick från ett vårdgivarperspektiv 

eller inte innehöll forskning om bemötande av vårdpersonal. Anledningen till att 20 

artiklar valdes ut var att abstracten var väldigt otydliga då det var svårt att avgöra om 

artiklarna berörde vårt syfte eller inte. För att säkerställa att inga relevanta artiklar skulle 

missas valdes alla 20 artiklar att läsas. En styrka ses i studien då artiklar valdes att 

redovisas i tabeller vilket ledde till en överskådlig bild av sökstrategin. Eftersom 

sökorden var många och olika i databaserna valdes sökorden att inte skrivas i löpande 

text eftersom det då kan upplevas som svårt för läsaren att förstå. En styrka kan ses i 

sökförfarandet då dubbletter påträffats vilket tyder på en systematisk sökstrategi. 

 

Att studien hade två författare anses också som en styrka då författarna kunde tillvarata 

varandras synvinklar och perspektiv på artiklarna under kvalitetsgranskning och analys. 

Det styrks av Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) som menar att tillförlitligheten 

ökar när fler forskare läst artiklar och tillsammans kunna diskutera och reflektera över 

olika tolkningsmöjligheter. Granskningsmallen av Forsberg och Wengström (2008) 

valdes att användas då den uppfattades som strukturerad och lättöverskådlig. Att granska 

artiklarna ökade trovärdigheten på studien eftersom artiklarnas kvalité synliggjordes. 

Trovärdigheten i en studie innebär enligt Polit och Beck (2006) hur användbart resultatet 

är. Kvalitetsgranskningens tillvägagångssätt att inte poängsätta granskningsmallen anses 

som en styrka. Eftersom vissa frågor i kvalitetsgranskningsmallen anses ha större 

betydelse än andra vore det missvisande att endast bedöma med poäng. Att endast 

använda sig av ett poängsystem skulle kunna innebära att en artikel får maxpoäng på alla 

frågor utom artikelns trovärdighet. Det skulle leda till att en artikel får hög kvalité trots 

att den inte är trovärdig. I studien användes både kvalitativa samt kvantitativa artiklar 

vilket ökar trovärdigheten för studien då Forsberg och Wengström (2008) menar att det är 

en fördel om resultatet kan ses utifrån olika perspektiv. Inga skillnader kan ses i resultatet 

mellan de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna vilket tyder på en ökad trovärdighet 

för studien.  
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Analysen inspirerades av Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) textanalys vilket 

resulterade i ett lättöverskådligt resultat då det delades upp i meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder och kategorier. Meningsenheterna valdes att 

redovisas på engelska i analysen för att minska risken för modifiering och därmed öka 

studiens trovärdighet. Analysen bidrog till att de vetenskapliga artiklarnas resultat, som 

svarade på studiens syfte, framkom tydligt och var lätthanterligt. Svårigheter uppkom när 

koder skulle skapas av resultatet, då det var svårt att gå ifrån texten och göra tolkningar 

av patienternas upplevelser. Att göra en översättning till svenska från engelska upplevdes 

som svårt eftersom det inte alltid fanns direkta översättningar från engelska uttryck. Det 

uppkom även svårigheter vid kategoriseringen eftersom många av kategorierna hade 

liknande innebörd och det var svårt att skilja dem åt vilket ses som en svaghet i studien. 

Endast tre kategorier skapades men det ansågs inte påverka studiens struktur. Författarna 

valde att ta med exempel av analysförfarandet för att öka trovärdigheten för studien 

genom att visa tillvägagångssättet av analysen för att skapa ett nytt resultat. 

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att belysa HIV-patienters perspektiv på kontakten med 

vårdpersonal genom att studera tidigare forskning ur ett patientperspektiv. Kategorierna 

som skapades var känsla av nedvärdering, känsla av skam samt känsla av respektfullt 

bemötande. 

 

Känsla av nedvärdering 

Flertalet patienter kände sig nedvärderade i vårdsituationer. Den nedvärderande känslan 

som patienterna upplevde grundade sig i att vårdpersonalen inte tog sig tid eller såg 

patienternas behov. Enligt Fossum (2007) bör vårdpersonal vara tillmötesgående, vänlig 

och respektfull mot patienten. Dock förekom det att patienterna upplevde att vårdpersonal 

medvetet undvek fysisk och psykisk kontakt med patienterna vilket enligt Eriksson 

(1994) kan upplevas som ett lidande. Vidare menar Eriksson (1994) att lidandet kan 

uppkomma genom exempelvis nonchalans eller brist i det etiska förhållningssättet där 

vårdgivare inte låter patienten vara delaktig i sin vård. Patienter menade att de kände sig 
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tvingade av vårdpersonal att genomgå behandling för HIV-infektionen och enligt 

Eriksson (1994) innebär maktutövning, när handlingar som inte bygger på patientens fria 

vilja, ett lidande för patienten. Vidare betonar Eriksson (1994) att en känsla av ovärdighet 

kan uppkomma om patienterna känner att de mister kontroll över sin egen situation. 

Bemötandet från vårdpersonalen bidrog till att patienterna inte kände sig accepterade 

eller tagna på allvar. Bristande förmåga att se patienternas behov kan enligt Eriksson 

(1994) leda till ett vårdlidande vilket kan ske medvetet eller omedvetet av vårdpersonal. 

Enligt Holm (1987) bör vårdpersonal agera utifrån patientens behov och känslor och inte 

utifrån sina egna. Upplevelserna som patienterna upplevt innebar att vårdpersonal inte 

lyssnade till patienternas önskemål, de utgick från sina egna tankar och använde sig 

därmed inte av ett professionellt förhållningssätt.  

 

Känsla av skam 

Patienterna upplevde en känsla av skam vilket berodde på vårdpersonalens 

förhållningssätt. Eftersom lidandet påverkas av negativa tankar om sig själv eller av 

andra människor menar Kristoffersen och Breievne (2005) att lidandet kan leda till att 

patienten upplever ett minskat människovärde, övergivenhet, meningslöshet och 

avskildhet. När patienterna upplevde att de blev behandlade på ett omänskligt sätt kunde 

det ha lett till att patienterna skapade negativa tankar om sig själva, vilket kan ha 

resulterat i ett lidande. Patienter upplevde ett flertal gånger hur vårdpersonalen 

förmedlade en känsla av smittsamhet hos patienterna genom att hålla avstånd till dem och 

undvika fysisk kontakt. Enligt Fossum (2007) innebär bemötandet hur vårdpersonal 

mottar en patient via kroppsspråk som ögonkontakt och kroppsplacering vilket är 

grunden för hur mötet uppfattas. Att patienterna kände sig smittsamma tyder på ett dåligt 

bemötande av vårdpersonal genom kroppsplacering och kroppsspråk och bemötandet 

uppfattades negativt av patienterna.  Smittvägen för infektionen visade sig ha en stor 

betydelse för hur patienterna blev bemötta, då det fanns föreställningar om 

injektionsmissbrukare. Föreställningarna ledde till att patienterna upplevde dömande 

attityder från vårdpersonal. Wright et al. (1996) menar att vårt samspel med andra 

människor påverkas av våra föreställningar baserade på våra känslor om hur något bör 
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vara. Således påverkar våra föreställningar bemötandet till patienterna och kan leda till ett 

lidande.  Patienterna kände sig smittsamma och upplevde att det existerade en oro och 

rädsla för infektionen hos vårdpersonalen. Enligt Mullins (1996) finns det en rädsla och 

oro hos vårdpersonal att bli smittade av HIV-infektionen. Rädslan och oron beror på att 

vårdpersonal inte vill bli smittade och föra infektionen vidare till anhöriga. Det förekom 

även att patienterna upplevde särbehandling då viss vårdpersonal vägrat vårda patienter 

med HIV.  Kristoffersen och Breievne (2005) beskriver hur känslan av skam har ett 

samband till lidandet vilket kan bero på att en person tar avstånd från människor eller 

situationer. På grund av rädslan hos vårdpersonalen vägrade de vårda HIV-infekterade 

patienter och ett lidande utvecklades hos patienterna.   

 

Känsla av likvärdighet  

 

Patienterna upplevde ett värdigt bemötande genom att vårdpersonalen förmedlande 

trygghet och stöttning i vården. Enligt Eriksson (1994) har alla människor samma värde 

och värdighet men alla har sin personliga syn på detta. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen såg de som värdefulla individer och genom det skapades även ett 

likvärdigt bemötande till dem.  Förhållningssättet ligger till grund för hur mötet uppfattas 

och Friberg (2001) menar att det ska stödja patientens väg till ett värdigt leverne. 

Patienterna ansåg att vårdpersonalen såg deras behov och visade intresse för deras 

livsvärd och förmedlade en vilja att hjälpa dem i deras svåra situation. Dahlberg et al. 

(2003) beskriver att personal bör vara öppen för patientens levda värld, det vill säga 

dennes livsvärld. Genom att vårdpersonalen var öppen i mötet med patienterna påverkade 

inga eventuella föreställningar mötet och patienterna upplevde ett respektfullt bemötande. 

Den vänliga atmosfären som existerade medförde att patienterna kände sig värdefulla och 

accepterade trots sin HIV-infektion. Eftersom vårdpersonalen hade ett respektfullt 

bemötande ansågs de kompetenta och ansvarstagande för patientens infektion och 

välmående. Vårdpersonalens agerande bör enligt Friberg (2001) ske utifrån kunskap och 

inställning till medmänsklighet. Att sjuksköterskorna ansågs som kompetenta kan berott 

på att de besatt kunskap om sjukdomen och dess smittväg och därför behandlade 

patienterna som en hel människa och inte bara som en smittsam patient.  
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SLUTSATS 
 

Resultatet i studien visade att patienterna upplevde att vårdpersonal undvek kontakt med 

dem på grund av rädsla och oro. För att lindra lidandet hos patienter med HIV bör 

personal uppmärksamma patienternas upplevelser och behandla dem som värdiga 

individer. Genom att vårdpersonal blir medveten om sina föreställningar om patienter 

som lever med HIV underlättar det möjligheten att kunna ge en likvärdig vård till 

patienterna. När patienterna upplevde ett värdigt bemötande hade vårdpersonalen ansetts 

kompetenta och lyhörda för deras behov. Av det kan slutsatsen dras att vårdpersonal med 

mer utbildning upplevs som goda vårdgivare då personalen satt sig in i patienternas 

livsvärld och hade kunskap om smittspridningen. Eftersom rädsla för sjukdomen och 

smittspridningen påverkar patienternas upplevelser av vårdsituationer är det av stor vikt 

att mer forskning inom området genomförs. Genom att vårdpersonal får mer kunskap 

kring smittspridning av HIV kan onödig rädsla elimineras vilket kan leda till bättre 

förutsättningar för en god vård. Om brister inom vård, behandling eller utebliven vård 

uppmärksammas hos vårdgivarna menar Wiklund (2003) att det finns en stor möjlighet 

att lidandet minskar. Då relativt lite forskning ur ett patientperspektiv inom området har 

genomförts är det betydelsefullt med ytterligare forskning med fokus på patientens 

upplevelser.  Då vårt resultat visade att HIV-infekterade patienter upplevde ett lidande i 

kontakten med vårdpersonal är det väsentligt med ny forskning. Den nya forskningen bör 

inrikta sig på hur patienterna vill bli bemötta i vårdsituationer för att vårdpersonal ska 

kunna utvecklas i kontakten med HIV-patienter. Ur utvecklings- och 

förbättringssynpunkt är det av stor vikt att bli medveten om patienternas upplevelser, för 

att utifrån den nya kunskapen kunna förmedla ett värdigt bemötande. 

 

Avslutningsvis anser författarna att bemötandet till HIV infekterade patienter har en stor 

betydelse för hur patienterna upplever vårdsituationer. Vårdpersonal har möjlighet att 

påverka patienternas upplevelse genom att bli medveten om sina föreställningar och 

förmåga att sätta sig in i patienternas livsvärld. Eriksson (1994) menar att genom ökad 

medvetenhet om hur patienter uppfattar mötet med vårdpersonal kan ett vårdlidande 

motarbetas.  
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   Bilaga 1  

 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

 
A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

Ja  Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

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

 

Vilken urvalsmetod användes? 

- Strategiskt urval 

- Snöbollsurval 

- Teoretiskt urval 

- Ej angivet 

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

demografisk bakgrund).  

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  Nej 

 

C. Metod för datasamling 

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

skedde)? 

Ja  Nej 

Beskriv: 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

- Ostrukturerat 

- Halvstrukturerade intervjuer 

- Fokusgrupper 

- Observationer 

- Video-/bandinspelning 

- Skrivna texter eller teckningar 
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Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  Nej 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om:  

- Teman är utvecklade som begrepp 

- Det finns episodiskt presenterade citat 

- De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna ör 

beskrivna 

- Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja  Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja  Nej 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis på gjorda 

tolkningar)? 

Ja  Nej 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja  Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej 
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Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja  Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja  Nej 

 

 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 206-210).  
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar- 

Kvasi- experimentella studier 

 
A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna 

Ja  Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterurval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  Nej 

 

Var genomfördes studien? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 
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Vilka mätmetoder användes 

 

Var reliabiliteten beräknad 

Ja Nej 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja  Nej 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja   Nej 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  Nej 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja Nej 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författarna? 

Instämmer du? 
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Ja   Nej 

 

E. Värdering 

 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

Ja  Nej 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

Ja Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja Nej 

 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forsberg & Wengström, 2003, s.202-205 ). 
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Artikelmatris 
 Författare 

År  

Land 

Tidsskrift 

Titel 
Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 

 

Bird, ST., Bogart, 

L. & Delahanty, D. 

(2006).  USA.  

 

Aids patient care: Health-

related correlates of perceived 

discrimination in HIV care.  

 

Syftet med denna studie var 

att granska uppfattningen 

om rasbaserad 

och ekonomibaserad HIV 

vård ur ett patientperspektiv.  

En kvantitativ studie 

där deltagarna har svarat via 

frågeformulär.  

 

Resultatet visade att 71 % av 

deltagarna hade 

upplevt diskriminering när de sökt 

vård och 66 % rapporterade att de 

upplevt diskriminering.  

Hög 

2 

 

Haile, B-L., 

Landrum,  P-A., 

Kotarba, J-A & 

Trimble, D. 

(2002). USA. 

Journal of the association of 

nurses in aids care: Inner 

strength among HIV-infected 

women: Nurses can make a 

difference. 

Undersöka hur kvinnor med 

HIV använder sin inre styrka 

som resurs för att hantera 

sina liv. Samt undersöka 

kvinnors syn på hälso- och 

sjukvårdspersonal, om 

sjuksköteskor kan påverka 

den inre styrkan.  

 

Kvalitativ studie. 19 

djupgående intervjuer med 

kvinnor med HIV19-54 år 

gamla. Stratifierat urval 

användes.  

 

Inre styrka jämförs med 

självförtroende, motivation och 

självreglering. Sjuksköterskor kan 

eller vill inte integrera med 

patienter på ett personligt plan. 

Kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient kan vara 

problematisk. Sjuksköterskan 

måste ha förståelse för HIV- 

patienter. Många sjuksköterskor 

anses rädda för att bli smittade.  

Hög 

3 

 

Hughes,  A., 

Davies, B. & 

Gudmundsdottir, 

M. (2008). 

USA. 

Journal of the association of 

nurses in aids care: “Can you 

give me respect?” Experiences 

of the urban poor on a 

dedicated AIDS nursing home 

unit. 

Syftet var att personer med 

HIV/AIDS boende på ett 

sjukhem skulle beskriva 

betydelsen av värdighet och 

erfarenheter av vårdhemmet. 

En kvalitativ studie där 

patienterna blev intervjuade 

och hade en öppen diskussion 

kring huruvida vårdhemmet 

påverkar deras värdighet. 

Deltagarna ansåg att respekt och 

värdighet var viktiga begrepp. 

Medel 

4 

 

Li, X., Wang, H., 

Williams, A. & 

He, G. (2009). 

China. 

Journal of the association of 

nurses in AIDS care: Stigma 

reported by people living with 

HIV in South Central China. 

Syftet med studien var att 

beskriva stigamtisering kring 

HIV sjuka individer samt 

identifiera faktorer som var 

kopplade till dessa 

individers syn på 

stigmatisering. 

En kvantitativ studie där 322 

st HIV infekterade individer 

deltog genom frågeformulär. 

Resultatet visade att 51 % av 

deltagarna rapporterade att de 

någongång upplevt stigmatisering 

och 78 % rapporterade att de 

upplevt en känsla av ett minskat 

värde. 

 

Medel 
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 Författare 

År  

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 

 

Mallinson, K., 

Relf, M. & Dolan, 

K. (2005). 

England. 

Advances in Nursing 

Science: Maintaining 

Normalcy. 

Syftet med studien var att 

beskriva faktorer som 

påverkar HIV vård. 

En kvalitativ/kvantitativ studie 

där intervjuat deltagarna 

individuellt och använt en 

specifik intervju guide för att få 

en större överblick. 

Resultatet visade att 

stigmatisering, hinder, 

kommunikationbrist och 

läskunnighet var centrala faktorer 

som framkom. 

 

Medel 

6 

 

McCoy, L. (2005).  

USA. 

Qualitative health research: 

HIV positive patients and the 

doctor-patient relationship: 

perspectives from the margins.  

 

Undersöka läkare I hälso- 

och sjukvården med 

utgångspunkt från 

kvinnor/män med HIV som 

lever under låga ekonomiska 

och sociala förhållanden.  

Även att se hur patienterna 

kan sköta sin hälsa. 

Kvalitativ studie.  Djupgående 

intervjuer med 79 HIV positiva 

människor.  

 

De som lever i låga ekonomisk och 

sociala förhållanden behandlades 

sämre av läkarna. 

Hög 

7 

 

Rintamaki,  L. 

Scott, A. Kosenko, 

K. & Jensen, R. 

(2006). USA. 

Aids patients care: Male 

patient perceptions of HIV 

stigma in Health care context. 

Syftet med studien var att 

beskriva HIV infekterade 

amerikanska 

mäns upplevelser av 

stigmatiseringen i en 

vårdkontext. 

En kvalitativ studie där man 

intervjuat 50 män individuellt 

eller i grupp. 

Många av deltagarna rapporterade 

positiva erfarenheter ifrån vården 

medan andra hade upplevt obehag 

genom diskriminering, ignorans 

och obekvämligheter. 

Hög 

8 

 

Sherman, D-W., & 

Ouellette, S-C. 

(2001). USA. 

Journal of the association of 

nurses in aids care: Patients 

tell of their images, 

expectations, and experiences 

with physicans and nurses on 

an AIDS-designated unit. 

Undersöka patienters 

upplevelser och erfarenheter 

med läkare och 

sjuksköterskor på en AIDS 

enhet.  

 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer. 

Patienter förväntar sig att personal 

ska tillgodose deras fysiska behov. 

Viktigt att upprätthålla en 

vårdande relation.  

 

Hög 

9 

 
Surlis, S., Hyde, A. 

(2001).  

Dublin. 

Journal of the association of 

nurses in aids care:  

HIV-Positive Patients’ 

Experiences 

of Stigma During 

Hospitalization. 

Syftet med studien var att 

identifiera upplevelser av 

sjukhusvistelse och 

erfarenheten av omvårdnad 

hos patienter med HIV. 

Kvalitativ studie där tre 

kvinnor och sju män mellan 

29-50 år intervjuades och en 

öppen dialog fördes kring deras 

positiva och negativa 

erfarenheter av sjukhusvård. 

Data analyserades med hjälp av 

en kvalitativ innehållsdialys. 

Resultatet visar att personer med 

HIV ofta känner sig stämplade på 

grund av sin sjukdom av 

sjuksköterskor. Däremot föredrog 

de att vårdas på en enhet för bara 

HIV/AIDS smittade.  Patienterna 

upplevde även att personal brutit 

mot sekretessen. 

Hög 
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