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Sammanfattning 

Bakgrunden beskriver att HIV-infektionen är en blodsmitta och AIDS är ett följdsyndrom. 

Sjukvårdspersonal upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om infektionen och 

patientgruppen vilket kan leda till ett bristfälligt bemötande för patienten. 

Omvårdnadsteoretikern Jean Watsons interaktionsteori ligger till grund för studiens teoretiska 

referensram. Syftet är att beskriva HIV- och AIDS-patienters upplevelser av bemötandet i en 

omvårdnadskontext. Metoden är en systematisk litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga 

artiklar. MeSH-termer och fritextsökning användes för att hitta relevanta artiklar i databaserna 

PubMed och Cinahl. Fyra artiklar hittades genom manuell sökning av författarnas namn. 

Modifieringar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) granskningsmallar användes vid 

kvalitetsgranskning av artiklar. Resultatet presenteras i tre kategorier, Bemötande, Den 

särbehandlade kroppen och Människovärde med respektive underkategorier. I resultatet 

beskrivs att patienterna upplevt hindrande föreställningar samt okunnighet om infektionen hos 

sjukvårdspersonalen vilket lett till brister i omvårdnaden. Patienter beskrev hur 

sjukvårdspersonalen undvek dem samt vidtog onödigt mycket säkerhetsåtgärder vid 

omvårdnad. Slutsatsen visar att bemötandet inom vården är bristfällig vid omvårdnad av 

HIV/AIDS-patienter. För att få en bättre omvårdnad upplever patienterna att de vill bli 

vårdade på specialistavdelningar för HIV eller AIDS samt att sjukvårdspersonalens kunskap 

om infektionen bör öka. 

 

 

Nyckelord HIV, AIDS, Upplevelse, Bemötande, Omvårdnad.  
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1.INTRODUKTION 

Studien är en systematisk litteraturstudie som beskriver Human Immunodeficiency Virus/ 

Acquired Immune Deficiency Syndrome, HIV/AIDS patienters upplevelser av 

sjukvårdspersonalens omvårdnad och bemötande inom vården. Patienter har upplevt att deras 

omvårdnad blivit mindre bra när sjuksköterskorna haft bristfällig kunskap om infektionen, 

vilket kunnat leda till att sjuksköterskorna inte vågat ta i patienterna eller undvikit dem 

(Preston, Forti, Kassab & Barthlow Koch, 2000). Ett bristande bemötande av HIV/AIDS-

patienter kan utvecklas till ett större problem som kan öka i takt med att patientgruppen blir 

större. Under 2000-talet har det varit en ökning av nyinsjuknande HIV-patienter i Sverige med 

ca 4000 personer. Cirka 9000 anmälda HIV-fall finns anmälda, räknat från och med 80-talet 

(Smittskyddsinstitutet, 2008). 1998 var AIDS en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, det 

var vanligare att dö i AIDS än cancer eller hjärtsjukdomar (Wahren & Wahren, 2007). 

2. BAKGRUND 

Här belyses information om HIV-infektionen och AIDS, samt ges en presentation av Jean 

Watsons interaktionsteori. Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden av HIV- och AIDS- 

patienter samt vad lagar stadgar i samband med hälso- och sjukvård, sekretess och 

diskriminering belyses också.  En begreppsförtydligande del finns med för att förtydliga 

centrala begrepp. 

2.1 HIV och AIDS 

Beskrivning av HIV och AIDS ur perspektiven Historik, Patogenes, Sjukdomsförlopp, 

Behandling och Smittspridning. 

2.1.1 Historik 

Under åren 1980-1981 upptäcktes de första fallen av AIDS i USA (Gisslén, 2007). Redan 

1959 daterades att en man i Kongo Kinshasa dog av samma symtom som AIDS ger. Genom 

ett sparat blodprov från denne man har forskare kunnat identifiera att han hade HIV-viruset i 

blodet (Wahren & Wahren, 2007). Från början var främst homosexuella drabbade av 

HIV/AIDS, senare upptäcktes samma sjukdomsbild hos sprutnarkomaner (Håkansson & 

Sandström, 1994). HIV är som många andra infektionssjukdomar en zoonos och kommer 

ursprungligen från ap-viruset Simian Immunodeficiency Virus, SIV. Viruset har överförts till 

människor vid olika tillfällen i historien (Wahren & Wahren, 2007).  
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2.1.2 Patogenes 

HIV-viruset finns i två olika huvudtyper, HIV-1 och HIV-2, där HIV-2 är mindre smittsamt. 

HIV-1 är den form som i dagligt tal kallas för HIV. Infektionen är ett retrovirus som med hjälp 

av enzymet reverse transcriptase, RT, kan omvandla sitt RNA till DNA och plantera in 

virusarvsmassan i cellens genom. På HIV-virusets yta finns ett glykoprotein som har en 

förmåga att binda till värdceller som till exempel T-hjälparlymfocyternas receptorer, kallade 

CD4 (Gisslén, 2007). Retroviruset fäster sig vid CD4-receptorn och sammansmälts med 

målcellens membran som blir retrovirusets värdcell. När viruset kommit in i värdcellen 

omvandlas virusets RNA till DNA med hjälp av RT. DNA:t som bildats förenas med 

värdcellens DNA. När det har skett kan viruset utvecklas till sin fullständiga form och 

knoppas sedan av från värdcellen och sprids vidare i kroppen (Håkansson & Sandström, 

1994).  

2.1.3 Sjukdomsförlopp 

Symtom uppkommer cirka två till tre veckor efter smittillfället. Ungefär hälften av alla 

smittade får utslag på övre delen av bröstkorgen och ryggen. Andra symtom kan vara feber, 

lymfkörtelförstoring, tonsillit, nedsatt aptit, diarré, ont i halsen, värk i muskler och leder. 

Symtomen varar i någon vecka upp till en månad och det är under denna tid, när viruset 

cirkulerar fritt i kroppen, som smittorisken är som störst (Wahren & Wahren, 2007; Gisslén, 

2007). Under denna period bildas ett antivirus mot HIV. Antiviruset tar död på det fria HIV-

viruset men kan inte komma åt viruset som trängt in i cellerna, därför är sjukdomen hittills 

obotlig.  

 

När viruset angripit tillräckligt många T-hjälparlymfocyter minskar de i antal. Om CD4-

antalet når under 200 per µl börjar immunförsvaret få svårt att hantera lättare infektioner. När 

HIV kommer till det här sjukdomsstadiet benämns det AIDS (Cronberg, 1991). 

Immunförsvaret blir försvagat och orkar inte ta hand om de sekundära infektionerna, vilket 

leder till döden. Sekundära infektioner kan vara till exempel Herpes Zoster, pneumoni, 

tuberkulos, svampinfektioner och bakteriella infektioner. AIDS är inte dödsorsaken utan det är 

de sekundära infektionerna (Gisslén, 2007). 

2.1.4 Behandling 

Viruset är en blodsmitta som inte går att bota, men effektiv bromsmedicin finns. Genom att 

behandla patienten med antivirala mediciner kan dennes immunförsvar återhämta sig. Med 
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hjälp av antiviral behandling blir HIV-infektionen en kronisk sjukdom som går att leva med i 

årtionden (Wahren och Wahren, 2007).  

2.1.5 Smittspridning 

Den vanligaste smittspridningen sker vid sexuellt umgänge. Smittade män överför viruset 

lättare till kvinnor än tvärtom. Den största risken att bli smittad är genom analsex, men risken 

finns även att smittas genom vaginalsex och oralsex (Gisslén, 2007). Viruset tar sig lätt in i 

kroppen genom ändtarm, penis, slida eller blygdläpp. Finns genitala sår ökar risken ytterligare 

för att drabbas av HIV. En annan vanlig smittväg är innan eller under förlossning av en HIV-

positiv kvinna. För att förhindra att barnet smittas innan och under förlossning behandlas 

mamman med antivirala mediciner. Behandlingen minskar risken för barnet att smittas från 30 

procent till bara någon procent.  

 

Homosexuella män är en riskgrupp om de inte använder kondom eller om de har många 

sexpartners. HIV är även vanligt bland sprutnarkomaner eftersom smittan kan spridas genom 

användning av förorenade sprutor. Viruset kan även överföras vid blodtransfusion om blodet 

är infekterat (Wahren och Wahren, 2007). Infektionsrisken för sjukvårdspersonal är cirka 0,3 

procent vid skär- eller stickskador (Gisslén, 2007). HIV överförs inte genom närkontakt 

mellan oskadad hud, inte heller mellan sängkläder, handdukar, svett, simbassäng, urin, 

avföring, eller toalett. Viruset sprids inte heller vidare genom insekter som till exempel 

myggor. HIV-viruset dör av intorkning, tvåltvätt eller upphettning (Wahren och Wahren, 

2007).  

2.2 Jean Watsons interaktionsteori 

Vårdvetenskapsprofessorn Jean Watson är interaktions- samt omvårdnadsteoretiker och syftar 

på att förbättra omvårdnadsprofessionen, samt öka välbefinnandet hos både vårdgivare och 

vårdtagare (Watson, 1993). Vi har valt denna teori eftersom Watson (1993) tar upp hur viktigt 

det är med en positiv interaktion och bemötande inom omvårdnaden. Teoretikern Katie 

Eriksson skulle kunna passa in med tanke på hennes teori om vårdlidandet (Eriksson, 2001). 

Vi har ändå valt att skriva om Watsons interaktionsteori eftersom den anses ha ett mer positivt 

perspektiv, det vill säga att Watson lyfter fram hur sjukvårdspersonal bör bemöta på ett 

positivt sätt istället för hur sjukvårdspersonalen inte bör bemöta. 

 

Watson poängterar att det finns ett samband mellan välbefinnande och hälsa och att faktorerna 
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påverkar varandra, både positivt och negativt. Vården blir allt mer teknologisk och 

byråkratisk, därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen inte försummar interaktionen mellan 

människorna som möts, till exempel sjukvårdspersonalen och patienterna. Watson menar att 

när sjukvårdspersonalen jobbar med omsorg och omvårdnad behöver de vara sociala, 

personliga, moraliska och andligt engagerade. För Watson är målet med omvårdnad att skydda, 

stärka och bevara människans värdighet, samt att främja och återbygga hälsan och förebygga 

sjukdom. Skillnader finns på hur en sjuksköterska vårdar patienter. Att vårda enligt plikt eller 

skyldighet skulle kunna kallas en ”god sjuksköterska”, men det innebär egentligen inte att 

sjuksköterskan visat patienten omsorg (Watson, 1993).  

 

Att få vårda en människa och få tillgång till personens känslor och tankar, är en gåva som 

sjukvårdspersonal bör ta vara på. Teorin syftar till att öka insikten hos patienten för att den ska 

kunna finna en innebörd med sina erfarenheter i sin egen tillvaro, samt att patienten ska 

upptäcka mental styrka och kontroll för att kunna skapa ett inre helande. Enligt Watson sker 

omvårdnadens mål i två faser. I den första fasen bör människan uppleva harmoni både andligt, 

kroppsligt och själsligt. Vilket kan leda till den andra fasen i omvårdnadsprocessen då 

patienten kan utveckla självkännedom, självaktning, självläkande och självomsorg för att 

främja hälsa (Watson, 1993).  

 

En omvårdnadsrelation bör skapas med stor respekt och vördnad för mötet med patienten, en 

så kallad transpersonell omsorgsrelation, det vill säga att personerna har en dialog med 

varandra. Relationen kräver att det finns respekt för den andra parten och dennes värdighet. 

För att det ska bli ett värdefullt möte mellan patient och sjuksköterska krävs det även att 

sjuksköterskan ser hela patienten, det vill säga helheten, vilket ökar relationen och samspelet 

mellan dem. Ju mer känslor sjuksköterskan får in i mötet desto mer påverkas patienten. För att 

omvårdnaden ska bli bra och givande krävs kunskap om hälsa, människan och sjukdomar från 

sjukvårdspersonalen (Watson, 1993).  

2.2.1 Watsons omvårdnadsfaktorer 

Omvårdnadsteorin bygger på 10 byggstenar, som Watson döpt till omvårdnadsfaktorer, vilka 

beskriver sjusköterskans uppgifter och syftar till att förbättra omvårdnaden för patienten. 

Omvårdnadsfaktorerna är: 

 

1 Humanistisk- altruistiskt värdesystem, det vill säga att kunna älska, visa omsorg och 
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respektera andra människor. Innan människan kan älska, respektera och visa omsorg mot 

andra och behandla dem med värdighet måste människan älska, respektera och visa omsorg 

om sig själv och behandla sig själv med värdighet (Watson, 1993). Som professionell 

vårdgivare är det viktigt att bortse från sina egna känslor och åsikter, men ändå ha förmåga att 

kunna uttrycka sig och utge värme till patienterna, det vill säga att vara personlig men inte 

privat. Sjuksköterskan bör kunna ha kännedom om sina egna känslor och känna sig trygg med 

sig själv för att kunna ge en bra omvårdnad till patienterna.  

 

2 Skapa tro och hopp för patienten (Watson, 1993). Att skapa tro och hopp är viktigt men att 

vara ärlig och inte ge patienten falska förhoppningar, är även det en del av vårdandet. Att 

skapa tro behöver inte betyda att patienten kommer tillfriskna utan det kan även innebära tron 

på att situationen kommer bli till bästa möjliga utifrån patientens förutsättningar. 

 

3 Känslighet emot sig själv och andra, som att lyssna, uppmärksamma och se hela personen 

(Watson, 1993). Sjuksköterskan bör utveckla lyhördhet och känslighet för både sig själv och 

patienten . Vilket innebär att lyssna och uppmärksamma patientens olika vanor, värderingar 

och åsikter både inom sjukdomen och inom vardagen. En viktig del i omsorgsprocessen är att 

sjuksköterskan bör tänka på patientens autonomi, samt att sjuksköterskan bör undvika 

föreställningar som kan hindra sjukvårdspersonalen att tänka brett och att inte se till hela 

patienten. 

 

4 Mänsklig omsorgsrelation mellan sjuksköterska och patient, präglad av tillit och vördnad 

(Watson, 1993). Innebörden är att utveckla ett förtroende mellan patienten och 

sjukvårdspersonalen. Förtroendet skapar tillit och möjliggör en god vård. Mötet baseras på att 

sjuksköterskan finns till för patienten och att patienten ska kunna känna tillit för 

sjukvårdspersonalen, samt att det är för patientens skull som sjuksköterskan vårdar. 

 

5 Låta patienten ge uttryck för olika känslor, både positiva och negativa (Watson, 1993). 

Lyhördhet är en viktig egenskap för att kunna lyssna och finnas till hands för patienten. 

Genom att härleda till punkt ett är det viktigt att sjuksköterskan är stark i sig själv för att 

hantera patientens känslor och inte ta dem allt för personligt.  

 

6 Använda kreativa och problemlösande omsorgsprocesser för att lösa uppgifter och fatta 

beslut (Watson, 1993). En del av vårdyrket handlar om att kunna vara flexibel eftersom att 



6 
 

alla patienter är olika och kräver olika omvårdnad. Vården ska anpassas efter varje individ 

men det är ändå sjuksköterskans uppgift att behålla en säker omvårdnad med hög kvalitet. 

 

7 Skapa en dialog för undervisning och inlärning samt informationsgivning (Watson, 1993). 

Information om sjukdomen och situationen är viktigt att ge till patienterna och anhöriga för att 

skapa tillit som beskrivs i punkt fyra. Sjuksköterskan bör ge patienten och anhöriga all 

information för att patienten inte ska missa eller undanhållas väsentlig information.  

 

8 Stödjande och skyddande miljö för förbättring av det psykiska, fysiska, sociala och andliga 

jaget hos patienten (Watson, 1993). En helande miljö bör skapas för både det kroppsliga och 

det andliga jaget, vilket menas med att respektera värdet hos hela patienten, både det fysiska, 

psykiska, sociala och andliga jaget. Att stödja, skydda och förbättra är en del av 

sjukvårdspersonalens ansvar. 

 

9 Vara till hjälp och tillgodose de basala mänskliga behoven (Watson, 1993). Sjuksköterskans 

arbete handlar om att hjälpa patienten att tillgodose de basala fysiska, känslomässiga och 

andliga behov som alla människor har. Att tillgodose mänskliga behov är komplext då 

sjuksköterskan måste fråga sig vad som är ett mänskligt behov. Vad ett mänskligt behov är 

finns det inget svar på utan måste diskuteras och upptäckas utifrån patienten. Därför är det 

den transpersonella interaktionen, det vill säga dialogen, extra viktigt för att sjuksköterskan 

ska kunna märka vad egentligen patienten har för behov.  

  

10 Vara öppen för existentiella -fenomenologiska - andliga krafter (Watson, 1993). 

Sjukvårdspersonalen bör vara öppen för tron på större eller högre krafter samt att mirakel kan 

ske. Sjuksköterskan har ett ansvar att informera patienten om prognosen och förutsättningarna, 

har patienten fått informationen men ändå tror på att mirakel kan ske är det bra om 

sjuksköterskan kan stödja patienten utifrån dennes förhoppningar.  

 

Watson beskriver i sina omvårdnadsfaktorer att interaktionen i mötet ska leda till en bra 

omvårdnad. Hon framhäver hur positiva interaktioner leder till en bra omvårdnad istället för 

att lägga tyngden på de negativa interaktionerna. Teorin är analyserad och utvärderad efter 

Kirkevold (2000) med hjälp utav instrument för analys och utvärdering av omvårdnadsteorier 

(Bilaga 1). 
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2.3 Sjuksköterskans perspektiv av HIV- och AIDS-vården 

Ett problem i omvårdnaden är att sjuksköterskor upplever att de har en bristande kunskap om 

HIV/AIDS-infektionen. Många sjuksköterskor är rädda för att behandla patienter med 

HIV/AIDS, i tron om att de själva ska bli smittade av viruset och dö. Sjuksköterskor med 

längre erfarenhet har en mer negativ syn på homosexualitet än sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet (Atkins Baylor & McDaniel, 1996). Risken att bli utsatt för smittan i sitt jobb har 

gjort att sjukvårdspersonal har en sämre attityd mot HIV/AIDS-patienter än andra patienter. 

Sjuksköterskor som har mer kunskap om HIV har även lättare att bemöta denna patientgrupp 

och känner sig säkrare i omvårdnaden de ger (Li, Wu, Wu, Zhaoc, Jia & Yan, 2007; Preston et 

al., 2000). Som sjuksköterska är det viktigt att bli medveten om sina föreställningar och sitt 

bemötande gentemot HIV-patienter för att ge den bästa möjliga vården. Många sjuksköterskor 

menar att de inte fått den utbildning om infektionen som de behöver vilket leder till att de har 

minskad förståelse för sjukdomen samt svårare att bemöta patienten (Välimäki et al., 2008).  

2.4 Lagar relevanta för studien 

Hälso- och sjukvårdslagen, Offentlighets- och sekretesslagen och Diskrimineringslagen är 

lagar som är aktuella och relevanta för studiens område eftersom de berör studiens 

omvårdnadsproblem. 

2.4.1 Hälso- och sjukvårdslagen  

Hälso- och sjukvårdslagen omfattar de grundläggande reglerna för hälso- och sjukvården, 

lagen innehåller mål och krav för god vård. Ramlagen bygger på respekt, integritet och 

självbestämmande för patienten, samt att vården ska anpassas efter patientens behov. I 2 § 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) stadgas målen för hälso- och sjukvården. 

Målen är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda individens värdighet, samt att 

behovet av vård ska vara styrande. 

Kravet på hälso- och sjukvården anges i 2 a § HSL (SFS 1982:763), vården ska utformas till 

att skapa en god vård. Lagen innebär bland annat att vården i synnerhet skall bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal, samt tillgodose patientens behov. 

2.4.2 Offentlighets- och sekretesslagen  

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bland annat bestämmelser om tystnadsplikt samt 

hur information och handlingar får lämnas ut. Bestämmelserna avser förbud att uppenbara 
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uppgifter, vare sig det sker muntligen eller skriftligen, genom utlämnande av allmänna 

handlingar eller på något annat sätt. I 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (SFS 

2009:400) stadgar det bland annat om sekretessen till skydd för enskilda individer inom hälso- 

och sjukvården. I 25 kap. 1 § OSL (SFS 2009:400) stadgas att sekretess gäller för uppgifter 

om enskilda personers hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart 

att uppgiften kan lämnas ut utan att personen eller någon närstående till denne lider men av 

uppgiftsutlämnandet. 

Med det menas att det råder presumtion om att uppgifter angående patienters tillstånd eller 

andra privata angelägenheter inte får avslöjas för exempelvis anhöriga eller icke berörda 

parter. Sekretessen för sjukvårdspersonal gäller information om patienter oavsett från vem 

informationen erhållits till exempel kollegor, journalföring eller på annat sätt.  

2.4.3 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen syftar till att förhindra diskriminering samt att främja lika rättigheter 

oavsett kön, uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. I 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (DL) (SFS 2008:567) definieras 

direkt diskriminering som att någon missgynnas genom att behandlas sämre eller annorlunda 

än någon annan i en liknande situation. Med indirekt diskriminering avses däremot att 

individen försummats något som den har rätt till eller som andra naturligt får på grund av 

deras kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Diskriminering är förbjudet inom hälso- och sjukvården samt annan 

medicinsk verksamhet enligt 2 kap. 13 § DL (SFS 2008:567). Oavsett sjukdom, 

funktionshinder eller kön med mera är diskriminering brottsligt både från samhället och från 

vården. Alla ska ha rätt till samma behandling och vård på lika grunder och inte missgynnas. 

2.5 Begreppsdefinitioner 

Här definieras olika begrepp för att klargöra studiens innehåll och hur författarna använder 

dem. 

 

2.5.1Omvårdnad 

Watson (1993) menar att omvårdnad är något sjukvårdspersonalen ger patienten för att hjälpa 

det fysisk, psykiska, sociala och andliga hos patienten för att kunna uppnå hälsa. 

Sjukvårdspersonalen bör se till det fysiska, psykiska, sociala och andliga hos personen för att 

veta vilken omvårdnad patienten är i behov av. 
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För författarna innebär omvårdnad att som sjukvårdspersonal vårda eller möta en patient i en 

omvårdnadskontext. Det är både fysisk och psykisk vård som ges med eftertanke på hela 

personens behov.  

2.5.2 Sjukvårdspersonal 

Sjukvårdspersonal definieras som personal som har med vården och omvårdnaden att göra. 

Inom vården finns det många professioner som jobbar för patienterna, från administrations-

personal till städpersonal. I denna studie är sjukvårdspersonal de som jobbar i kontakt med 

patienten exempelvis läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnaster 

eller arbetsterapeuter. Sjukvårdspersonal är de som har en direkt påverkan på patienten och 

mötet.  

2.5.3 Bemötande  

Ett bemötande kan vara positivt genom att personerna får ut något bra ur mötet men 

bemötandet kan även vara negativt om patienterna far illa av det. För att det ska kallas ett bra 

bemötande måste alla personer i mötet vara överens om att bemötandet är bra (Gustafsson, 

2004). I denna studie handlar bemötande inom vården om hur sjukvårdspersonalen bemöter 

patienten. 

5.5.4. Kroppsspråk 

I det första mötet mellan sjukvårdspersonal och patient spelar kroppsspråket en stor roll för att 

skapa en ömsesidig relation. Exempel på kroppsspråk kan vara ögonkontakt, handskakning 

och även om sjukvårdspersonalen står eller sitter när de pratar med patienten eller anhöriga 

(Fossum, 2007). Författarna till föreliggande studie anser att kroppsspråket handlar om hur 

sjukvårdspersonalen uttrycker sina tankar och känslor med kroppsrörelser, medvetet eller 

omedvetet.  

2.5.5 Föreställningar 

Föreställningar är tankar, förståelse eller åsikter om något eller någon, som har uppkommit 

från kunskap, erfarenhet eller något som berättats. Föreställningar kan både vara hindrande 

och underlättande. Alla människor har föreställningar om något eller någon. Skillnaden är hur 

individen handskas med dem eller låter dem inverka på mötet med andra. En hindrande 

föreställning begränsar personens sätt att resonera och tänka, föreställningarna är även svåra 

att ändra på. Hindrande föreställningar kan i folkmun kallas fördomar. Underlättande 
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föreställningar kan istället vara till hjälp för personen. Det kan öka problemtänkandet eller 

påverka personen till att tänka öppet och reflektera på olika perspektiv. I vården är det bra om 

sjukvårdspersonalen bortser från sina egna föreställningar (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Författarna anser att Wright, Watson och Bells förtydligande av begreppet föreställningar 

stämmer överens med hur begreppet används i studien. 

3. PROBLEMFORMULERING 

HIV/AIDS är en infektionssjukdom som har blivit allt vanligare de senaste 20 åren i Sverige 

(Smittskyddsinstitutet, 2008) och är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen (Wahren & 

Wahren, 2007). Viruset smittar via blodet och är starkt förknippat med homosexualitet, 

prostitution samt sprutnarkomaner (Gisslén, 2007). I vården bör sjukvårdspersonalen se hela 

individen och med hjälp av en dialog mellan patient och personal upptäcka fysiska, psykiska 

och existentiella behov. Genom en positiv interaktion kan det leda till att patienten upplever 

mental styrka och kontroll för att skapa ett inre helande. Det är sjukvårdspersonalens uppgift 

att hjälpa patienten att uppnå hälsa (Watson, 1993). Ett omvårdnadsproblem kan uppstå om 

sjukvårdspersonalen brister i bemötandet gentemot HIV/AIDS-patienter inom vården. Sverige 

har lagar som exempelvis OSL (SFS 2009:400), DL (SFS 2008:567) och HSL (SFS 1982:763) 

som stadgar bland annat hur vården bör ske för att hindra diskriminering och ett orättvist 

bemötande. Brister i bemötandet kan bero på en rädsla för infektionen eller för lite kunskap 

om viruset hos sjukvårdspersonalen (Preston et al., 2000). Problemområdet kan vara av 

intresse att framhäva eftersom sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att komma i 

kontakt med HIV/AIDS-patienter. Hur upplever HIV- och AIDS-patienter omvårdnaden?  

4. SYFTE 

Syftet var att beskriva HIV- och AIDS-patienters upplevelser av bemötandet i en 

omvårdnadskontext. 

5. METOD 

Studien var en systematisk litteraturstudie, där 12 vetenskapliga artiklar, varav åtta kvalitativa 

och fyra kvantitativa, analyserades. En systematisk litteraturstudie innebär att samla in 

tidigare forskning inom ett specifikt område och sedan granska, analysera, diskutera och 

sammanställa nya slutsatser som kan ligga till grund för evidensbaserad omvårdnad (Dahlborg 



11 
 

Lyckhage, 2006). Forsberg och Wengström (2008) samt Friberg (2006) användes som stöd för 

processen och litteraturstudien.  

5.1 Inklusionskriterier 

Artiklar om HIV/AIDS-smittade män och kvinnor över 16 år inkluderas. Studien fokuserade 

på patienter som är drabbade av den så kallade HIV-1 formen. Författarna inkluderade artiklar 

från hela världen, samt olika yrkesprofessioner, det vill säga sjuksköterskor, läkare samt övrig 

personal som har omvårdnadskontakt med patienterna. Ett krav var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2000-2011 samt vara vetenskapliga. 

5.2 Exklusionskriterier 

 Artiklar om personer med HIV-2 samt anhörig- eller sjuksköterskeperspektivet exkluderades. 

I de artiklar där det även fanns beskrivna vardagssituationer exkluderades dessa delar 

eftersom studien endast skulle innehålla bemötandet i vården.  

5.3 Sökningsförfarande  

Studien inleddes med att det gjordes en provsökning för att se hur mycket forskning det fanns 

inom området för att sedan övergå till strategisk sökning (Östlundh, 2006). Den strategiska 

sökningen började med att använda svensk MeSH, som är en medicinsk ordlista, för att finna 

termer på engelska eftersom sökningen skedde på engelska termer. Databaserna Cinahl, och 

PubMed användes som hjälp för att hitta artiklarna (Forsberg & Wengström, 2008). Olika 

kombinationer av sökord användes för att finna alla relevanta artiklar (Bilaga 2). I båda 

databaserna kan en teknik användas som kallas Boolesk söklogik och med hjälp av 

operatorerna AND, OR eller NOT kan sökorden preciseras och kombineras (Östlundh, 2006). 

För att kombinera, precisera och reducera många sökträffar användes operatorn AND (Bilaga 

2).  För att minska antalet träffar ytterligare på vissa sökningar användes fritextsökning, det 

vill säga ord som inte är MeSH termer. Vi använde oss endast av operatorn AND för att de 

skulle stämma överens med syftet. En del artiklar valdes att inte läsas då deras titel eller 

sammanfattning inte passade studiens syfte. När intressanta referenser hittades i lästa artiklar 

gjordes manuella sökningar på författarna (Bilaga 2). För att få det mer överskådligt över 

vilka artiklar som hittades i respektive sökmotor med respektive sökord numrerades artiklarna 

i artikelmatrisen (Bilaga 3). Artikelnumreringen kan sedan utläsas i bilaga 2. 

 

Totalt lästes 1142 titlar. Av titlarna valdes 146 stycken relevanta sammanfattningar ut för att 

läsas. Av sammanfattningarna lästes 30 stycken artiklar och resulterade i totalt 12 artiklar som 
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är med i resultatet. Sökningsförfarandet skedde mellan den 19 – 30 januari 2011. 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Innan kvalitetsgranskningen började lästes samtliga 12 artiklar grundligt igenom av båda 

författarna. Sedan granskades artiklarna enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att mallarna skulle passa 

studiens granskning modifierade författarna dem samt lade till ett poängsystem för att lättare 

kunna sammanfatta bedömningen av kvaliteten. Vissa punkter ansågs vara mer betydelsefulla 

för värdet på artikeln än andra, därför fick de två poäng för ”Ja”, resterande fick ett poäng 

för ”Ja”. Svaren ”Nej” och ”Vet ej” fick noll poäng eftersom det var något som saknades eller 

hade svårt att utläsas (Bilaga 4 och 5). Vid granskningen av kvantitativa artiklar valdes 

frågorna om studien var randomiserad kontrollerad eller experimentell att exkluderas därför 

att syftet inte var att kontrollera något utan att förstå ett område. Interventionsdelen togs även 

bort då inte några av artiklarna hade som syfte att jämföra eller utvärdera något, utan att 

förklara erfarenheter och upplevelser. Efter sammanställning av poängen kunde artiklarna 

kvalitetsbestämmas. I Willman et al. (2006) benämndes kvaliteten som ”bra”, ”medel” 

och ”dålig”, vilket omformulerades till ”hög”, ”medel” eller ”låg” för att få ett mer 

akademiskt språk. För att kunna gradera poängen i hög, medel och låg användes en 

procentindelning för att få en rättvis bedömning av kvaliteten (Willman et al., 2006). 

Maxpoäng i den kvalitativa granskningsmallen var 20 poäng och i den kvantitativa 

granskningsmallen 22 poäng (Bilaga 4 och 5). Det var sju stycken artiklar med hög kvalitet, 

tre stycken med medel och två stycken med låg kvalitet. Artiklarna med låg kvalitet valdes att 

inkluderas i resultatet eftersom de huvudsakliga frågorna i kvalitetsgranskningen besvarades. 

När granskningen var genomförd sammanställdes artiklarna och kvalitetsbedömningen i en 

artikelmatris efter inspiration från Friberg (2006) (Bilaga 3). 

5.5 Dataanalys  

Analysen inspirerades av en kvalitativ metod, som innebär att helheten studeras och delas in i 

kategorier för att få fram underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En 

induktiv ansats användes för att få fram resultatets kategorier och underkategorier (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

 

Dataanalysen började med att författarna läste igenom artiklarna grundligt ett flertal gånger. 

Relevanta och intressanta meningsenheter ströks över med överstrykningspenna och sedan 
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översattes, analyserades och tolkades av författarna. Meningsenheterna kondenserades och 

klipptes sedan ut för att induktivt skapa kategorier. Utifrån meningsenheternas liknande 

innehåll framträdde underkategorier till kategorierna. Slutligen sammanställdes analysen i ett 

resultat som strukturerades med tre kategorier med underkategorier. Kategorin Bemötande 

fick underkategorierna Omvårdnadsmötet, Att skapa en relation mellan patient och 

sjuksköterska, Konsekvenser av dåligt bemötande och Specialistvård för HIV/AIDS-patienter. 

Kategorin Den särbehandlade kroppen fick underkategorierna Att inte ta på patientens kropp, 

Avstånd och Kroppsspråk hos sjukvårdspersonal. Sista kategorin blev Människovärde med 

underkategorier Okunskap vid omvårdnadssituationer, Respektlöshet gentemot patienten, Att 

vårdas på lika villkor, Föreställningar och Vill bli bemött som ”normal”.  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det ett krav att artiklarna som väljs ut till en 

systematisk litteraturstudie är etiskt granskade eller genomgått etiska överväganden. Alla 

artiklar i denna systematiska litteraturstudie hade genomgått en etisk granskning. I fem 

artiklar stod det tydligt att de var etiskt granskade men i sju stycken framgick inte 

informationen. På två av tidskrifternas hemsidor stod det att det var ett krav att studien skulle 

genomgå etisk granskning för publicering, om det är ett krav från tidskriften står det inte alltid 

utskrivet i artikeln. Genom att kontrollera två tidskrifters publiceringskrav fick vi fram att fem 

artiklar var etiskt granskade eftersom fyra kom från samma tidskrift. Två författare 

kontaktades för att fråga om deras studie var etiskt granskad. Båda författarna bekräftade att 

artiklarna var etiskt granskade.  

6. RESULTAT 

Kategorierna som framkom i dataanalysen bildade nedanstående huvudrubriker som 

namngavs Bemötande, Den särbehandlade kroppen och Människovärde.  

6.1 Bemötande 

Resultatdelen om bemötande innehåller underkategorier som Omvårdnadsmötet, Att skapa en 

relation mellan patient och sjuksköterska, Konsekvenser av dåligt bemötande och 

Specialistvård för HIV/AIDS-patienter. 

6.1.1 Omvårdnadsmötet 

Kärnan för att det skulle bli en bra omvårdnad var att kunna kommunicera och bemöta 
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patienter (Blake, Taylor, Reid & Kosowski, 2008). För att det skulle bli ett bra möte mellan 

patient och sjuksköterska var det viktigt med ett bra första intryck. Patienterna upplevde att ett 

bra första intryck bygger på att sjukvårdspersonalen visade intresse för hela individen, 

bekräftade och lyssnade på vad de hade att säga. Ett bra första intryck upplevde patienterna 

kunde leda till att de kände sig trygga i omvårdnaden och med personalen (Haile, Landrum, 

Kotarba & Trimble, 2002; Sherman & Ouelette, 2001). Patienter upplevde att det var viktigt 

att sjukvårdspersonal höll vad de lovade samt bemötte patienterna utan föreställningar och 

värderingar (Blake et al., 2008; Sherman & Ouelette, 2001). 

 

Ett positivt bemötande spelade stor roll för hur patienten upplevde kvaliteten av omvårdnaden 

(Haile et al., 2002; Shuster et al., 2005). När upplevelsen av ett bemötande var positivt ökade 

kvaliteten av omvårdnaden samt känslan av hälsa och självbestämmande (Haile et al., 2002; 

Thorburn Bird, Bogart & Delahanty, 2004). Att få fullständig information var viktigt för både 

patienter och sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen ville få 

information om att patienten var smittad med viruset så snabbt som möjligt, samtidigt som 

patienten ville bli bemött som en individ och inte en sjukdom. Patienterna upplevde även att 

det var viktigt att få information om vad som skulle ske och planerats i deras omvårdnad 

(Sherman & Ouelette, 2001; Rintamaki, Scott, Konsenko & Jensen, 2007).  

 

Om patienter blev bemötta på ett negativt sätt, exempelvis när sjukvårdspersonalen kom in i 

vårdsalen med en negativ attityd, upplevde patienter det som en sämre kvalitet på 

omvårdnaden vilket kunde leda till ett minskat förtroende för sjukvårdspersonalen (Shuster et 

al., 2005; Rintamaki et al., 2007). Orsaker till att brister kunde uppstå i bemötandet kunde 

vara olika faktorer som till exempel kulturella, sociala, klass och erfarenhetsskillnader (Haile 

et al., 2002). HIV-patienter upplevde även att den sociala statusen hade inverkan på hur de 

blev bemötta när de uppsökte vården (Shuster et al., 2005; Thorburn et al., 2004). 

6.1.2 Att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska 

För att få ut den bästa effekten av omvårdnaden var det viktigt att skapa en ömsesidig jag- och 

du relation mellan patient och sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde att båda parter borde 

vara medverkande i mötet vilket kunde leda till att de vågade visa känslor, ge stöd och 

uttrycka sig för varandra (Sherman och Ouelette, 2001; Wolosin, 2005). Patienterna menade 

att en bra egenskap hos sjukvårdspersonalen var att de kunde erkänna att de inte kunde allt om 

sjukdomen utan istället engagerade sig för patienten och gav tid för att samtala med dem. Om 
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personalen såg helheten av patienten och inte enbart dess sjukdom var sjukvårdspersonalen 

förhoppningsvis mer flexibel i sin omvårdnad (Sherman & Ouelette, 2001; Wolosin, 2005; 

Blake et al., 2008). När patienten blev sedd som en helhet skapades en omsorgsrelation 

mellan båda parterna (Sherman & Ouelette, 2001). 

6.1.3 Konsekvenser av dåligt bemötande 

Patienternas förtroende minskade när sjukvårdspersonalen argumenterade emot, inte lyssnade 

eller respekterade dem. När sjuksköterskorna undanhöll information eller undvek patienterna 

kunde det leda till att patienterna upplevde att de blev diskriminerade samt att deras vårdtid 

blev längre för att det tog längre tid att återhämta sig (Sherman & Ouelette, 2001; Rintamaki 

et al., 2007; Yang, Zhang, Chang & Reidpath, 2005; Shuster et al., 2005).  

 

En konsekvens av ett dåligt bemötande blev att HIV/AIDS-patienter hellre dog än att uppsöka 

vården. Patienterna upplevde ett sådant dåligt bemötande att de inte längre ansåg att de var 

värda någon vård eftersom sjukvårdspersonalen inte behandlade dem med värdighet 

(Rintamaki et al., 2007). Konsekvensen blev att patienterna slutade bry sig om sina läkartider 

och delaktigheten i omvårdnaden (Andersson, Elam, Gerver, Solarin, Fenton & Easterbrook, 

2008; Thorburn Bird et al., 2004; Haile et al., 2002)   

6.1.4 Specialistvård för HIV/AIDS-patienter 

När HIV-patienterna varit inlagda på icke specialistavdelningar för HIV eller AIDS upplevde 

de att de blivit utpekade av både personal och andra patienter, exempelvis konfronterade 

angående sina sjukdomar samt utpekade för att vara sprutnarkomaner eller prostituerade 

(Surlis & Hyde, 2001).  

 

Många av HIV/AIDS-patienterna upplevde att de fått bättre omvårdnad på 

specialistavdelningar som inriktat sig på HIV och/eller AIDS. Patienterna trodde det berodde 

på att andra avdelningar inte hade lika stor kunskap om sjukdomen och omvårdnaden för 

HIV/AIDS-patienter (Hekkink, Wigersma, Joris Yzermans & Bindels, 2004; Wolosin, 2005; 

Surlis & Hyde, 2001; Sherman & Ouelette, 2001). Under vårdtiden på specialistavdelningar 

upplevde patienterna att omvårdnaden var bättre med ett mer hänsynsfullt bemötande. 

Patienterna blev bättre bemötta på grund av den ökade kunskapen, som i sin tur ledde till ett 

bättre samspel och ökad tillit mellan sjukvårdspersonal och patienter (Wolosin, 2005; 

Sherman & Ouelette, 2001).  
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6.2  Den särbehandlade kroppen 

I resultatdelen om den särbehandlade kroppen beskrivs underkategorierna Att inte ta på 

patientens kropp, Avstånd och Kroppsspråk hos sjukvårdspersonal. 

6.2.1 Att inte ta på patientens kropp 

Många HIV/AIDS-patienter upplevde att sjukvårdspersonalen inte vågade ta i deras kroppar 

eller hålla dem i handen på grund av rädsla för att bli smittade (Haile et al., 2002; Rintamaki 

et al., 2007; Sherman & Ouelette, 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Vid vissa tillfällen hade 

sjukvårdspersonalen vidtagit onödiga säkerhetsåtgärder i relation till hur viruset sprids vid 

basala omvårdnadsåtgärder, till exempel dubbla handskar vid blodtrycksmätning (Blake et al., 

2008; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienterna uppmärksammade att personalen var nervösa 

och osäkra när de inte vågade ta i patienterna vid medicintekniska åtgärder som tillexempel 

vid provtagning eller kateterisering. Osäkerheten hos sjukvårdspersonalen ledde till att 

patienterna upplevde att deras kroppar var smutsiga, äckliga eller inte värda att bli tagna på 

(Wolosin, 2005).  

6.2.2 Avstånd 

Patienter upplevde att sjukvårdspersonal inte velat träffa dem. Det visade sig när 

sjukvårdspersonalen inte kommit in till patienterna när de ringde på larmklockan eller sköt 

upp omvårdnadsåtgärder och behandlingar tills nästa personalpass började. Det upplevdes 

även att sjukvårdspersonalen var mindre angelägna att utföra sina uppgifter på grund av 

patientens infektion (Rintamaki et al., 2007; Shuster et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Patienter hade varit med om sjukvårdspersonal som tagit avstånd till dem genom att inte gå in 

i vårdsalen utan stannade i dörröppningen för att maximera avståndet samt undvikit 

ögonkontakt (Rintamaki et al., 2007). En nyinsjuknad HIV-patient blev satt i karantän utan att 

ha blivit informerad om vad HIV-testet visat. Istället för att informera och bemöta patienten 

tog sjukvårdspersonalen avstånd och informerade först patientens familj (Yang et al., 2005).  

6.2.3 Kroppsspråk hos sjukvårdspersonal 

HIV-patienter upplevde att det var viktigt att sjukvårdspersonal använde ett bra kroppsspråk. 

Exempel på kroppsspråk menade patienterna kunde vara hur sjukvårdspersonalen hälsade, om 

de tog i hand samt om de såg patienterna i ögonen. Tonläget i samtalet var också en viktig del 

för hur patienterna uppfattade sjukvårdspersonalen. Patienterna var uppmärksamma på hur 

sjukvårdspersonalen rörde sig när de kom in i rummet, om sjukvårdspersonalen såg säker ut i 

sin profession eller inte (Rintamaki et al., 2007; Sherman & Ouelette, 2001). 
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6.3 Människovärde 

I resultatdelen om människovärde tas underkategorier upp som Okunskap vid 

omvårdnadssituationer, Respektlöshet gentemot patienten, Att vårdas på lika villkor, 

Föreställningar och Vill bli bemött som ”normal”. 

6.3.1 Okunskap vid omvårdnadssituationer 

Vårdtagarna ansåg att sjukvårdspersonalen behövde mer kunskap om patogenes, 

smittspridning, forskning samt hur HIV-patienter upplevt sjukdomen. Patienterna önskade att 

sjukvårdspersonalens förståelse om sjukdomen ökade vilket kunde hjälpa sjukvårdspersonalen 

att förstå hur de borde gå tillväga vid omvårdnaden av HIV/AIDS-patienter (Haile et al., 2002; 

Hekkink et al., 2004; Rintamaki et al., 2007; Thorburn Bird et al., 2004). Patienterna trodde 

att om mer kunskap fanns hos sjukvårdspersonalen om smittspridningen skulle de nog inte 

lägga lika stor skuld på patienterna om hur patienterna blivit smittade (Surlis & Hyde, 2001).  

 

En bristande kunskap om HIV-viruset medförde ett sämre bemötande i omvårdnaden, vilket 

kunde leda till ett ökat lidande för patienten (Haile et al., 2002; Hekkink et al., 2004; 

Rintamaki et al., 2007; Thorburn Bird et al., 2004). Om HIV-patienterna upplevde 

diskriminering samt psykiska problem kunde även deras fysiska problem påverkas negativt 

som exempelvis ökad posttraumatisk stress syndrom, ökad missnöjdhet med omvårdnaden 

samt en sämre upplevd hälsa (Thorburn Bird et al., 2004). Patienterna menade att om 

sjukvårdspersonalens kunskap brast om infektionen skapades en osäkerhet hos patienterna 

som då ifrågasatte om sjukvårdspersonalen verkligen visste vilken sjukdom de handskades 

med. HIV/AIDS-patienterna poängterade även att sjukvårdspersonalen inte endast behövde 

ökad kunskap om infektionen utan även ökad kunskap om bemötandet (Rintamaki et al., 

2007).  

6.3.2 Respektlöshet gentemot patienten 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen borde respektera och ta patienternas problem på 

allvar genom att inte ha förutfattade meningar om HIV-infektionen. Patienterna kände sig 

kränkta och diskriminerade då sjukvårdspersonalen hade förutfattade meningar om 

patienternas sjukdomshistoria (Blake et al., 2008; Haile et al., 2002). Ett respektlöst 

bemötande ansåg patienterna vara när sjuksköterskan poängterade på ett nedvärderande sätt 

att patienten snart skulle dö på grund av dess HIV-infektion. Patienterna menade att 

sjukvårdspersonalen hade i omvårdnaden bemött dem med förutfattade meningar om deras 
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tidigare livssituation som till exempel att de varit prostituerade eller sprutnarkomaner 

(Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001). Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen 

inte behandlat och respekterat dem som en individ utan bara såg sjukdomen. 

Sjukvårdpersonalens förutfattade meningar om infektionen tog överhand över omvårdnaden 

vilket ledde till att det basala i omvårdnaden blev sämre, därför upplevde patienterna att de 

behandlades med respektlöshet (Rintamaki et al., 2007; Shuster et al., 2005; Yang et al., 2005).  

6.3.3 Att vårdas på lika villkor 

Patienter med HIV upplevde att sjukvårdspersonalen bröt mot tystnadsplikten för att 

informera andra patienter om att det fanns en HIV-positiv patient på avdelningen. HIV/AIDS-

patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen trodde att de varnade andra patienter men i 

själva verket bröt de mot tystnadsplikten samt var respektlösa mot den drabbade patienten 

(Andersson et al., 2008; Surlis & Hyde, 2001). Patienterna upplevde att människans 

förutfattade meningar kunde vara ett hinder för att vara neutral i sitt yrkesutövande (Yang et 

al., 2005). Omvårdnaden blev lidande när sjukvårdspersonalens tankar om HIV styrde deras 

åsikter om vem som hade rätt till vård (Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001). 

6.3.4 Föreställningar 

Att som sjukvårdspersonal gå in i ett möte med hindrande föreställningar ansågs av 

patienterna vara ett hinder för att sjukvårdspersonalen skulle kunna se hela individen och 

dennes behov. Istället upplevde HIV-patienterna att sjukvårdspersonalen gick in och bemötte 

HIV-patienterna som de trott att patienterna velat bli bemötta. Hindrande föreställningar om 

HIV-infektionen gjorde så att patienten fick sämre bemötande och omvårdnad. Om 

sjukvårdspersonalen åsidosatte sina hindrande föreställningar kunde det underlätta för att 

uppmärksamma emotionella, sociala och andliga behov hos vårdtagarna (Blake et al., 2008; 

Sherman & Ouelette, 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Lyckades sjukvårdspersonalen 

åsidosätta sina hindrande föreställningar minskades risken för att föreställningarna påverkade 

arbetet med patienterna (Blake et al., 2008).  

 

Vissa patienter upplevde att det kunde vara positivt med föreställningar om 

sjukvårdspersonalen bemötte dem med underlättande föreställningar ifall det handlade om att 

känna empati för patienterna. De underlättande föreställningarna kunde leda till att patienten 

fick mer omvårdnad och vänligare bemötande. Men det kunde också vara negativt med 

föreställningar eftersom omvårdnaden kunde bli sämre om patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen hade hindrande föreställningar om HIV-patientens tidigare livssituation 
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(Surlis & Hyde, 2001). 

6.3.5 Vill bli bemött som ”normal” 

Patienterna menade att sjukvårdspersonalens bemötande hade lika stor betydelse oberoende 

på vilken patient de bemötte, det vill säga att alla ska ha rätt till lika vård samt att vården 

anpassas efter patienternas villkor (Rintamaki et al., 2007; Sherman & Ouelette, 2001). 

Patienterna upplevde att de blev kränkta när vårpersonalen uttryckte sina negativa åsikter om 

hur patienten blev smittad. Den HIV-smittade kände vid det tillfället skuld för att den blivit 

smittad (Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001).  

7. DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen är resultatdiskussionen där diskussion 

sker angående resultatet i relation till studiens bakgrund. Diskussionen utgår från studiens 

syfte: HIV/AIDS-patienters upplevelse av bemötandet i en omvårdnadskontext. Den andra 

delen är metoddiskussionen där studiens metod diskuteras.  

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad efter kategorierna i resultatet Bemötande, Den 

särbehandlade kroppen och Människovärde samt några av underkategorierna. De 

underkategorier som inte har diskuterats har istället tagits upp till en viss del i de andra 

underkategoriernas diskussioner. 

7.1.1 Bemötande 

Bemötandet delas in i och diskuteras efter en del av resultatets underkategorier 

Omvårdnadsmötet, Att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska och Specialistvård 

för HIV/AIDS-patienter. 

7.1.1.1 Omvårdnadsmötet 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalens positiva bemötande var en förutsättning för att 

bidra till en bra omvårdnad (Blake et al., 2008). Det första intrycket är något som människor 

alltid bär med sig och spelar roll i en kommande relation, det spelar ingen roll om intrycket är 

positivt eller negativt. Ett första intryck är ett kvarstående minne som påverkar synen på 

individen och som blir svårt att ändra på i efterhand. Om det första intrycket blir ett positivt 

möte kan det leda till en bra och stabil omsorgsrelation mellan patient och sjuksköterska 

(Gustafsson, 2004). Det är viktigt med en omsorgsrelation för att patienten ska känna tillit till 
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sjuksköterskan, vilket leder till en trygghet i omvårdnaden. Kan patienten lita på 

sjukvårdspersonalen ökar det öppenheten och möjligheten till kommunikation dem emellan. 

Har de en öppen kommunikation ökar chansen för att sjuksköterskan ska kunna se hela 

patienten och inte bara dess sjukdom (Watson, 1993). Författarna anser att det är bemötandet 

som är grunden till hur omvårdnaden kommer att bli. Ett bra bemötande skapar inte bara en 

relation mellan parterna utan är även en förutsättning för hur sjuksköterskan förmedlar 

information och hur patienten uppfattar information. Ett bra bemötande har även inverkan på 

om patienten kommer att vara medverkande i vården.  

 

Ett positivt bemötande kan leda till att patienten upplever bättre hälsa (Haile et al., 2002; 

Thorburn Bird et al., 2004). Omvårdnadens grundtanke är att främja hälsa genom att öka 

patientens kontroll och inverkan på vården och patientens inre helande. För att uppnå målet 

kan dialogen användas som ett verktyg inom omvårdnaden (Watson, 1993). Författarna anser 

att patienter ofta bemöts av sjukvårdspersonal med föreställningar skapade av tidigare 

journaler och förkunskaper om hur sjukdomen har påverkat andra patienter. Alla patienter 

upplever sin sjukdom olika och därför kan det vara olämpligt att sjukvårdspersonalen skapar 

sig föreställningar om hur det tror att patienterna vill bli bemötta. Wright et al. (2002) menar 

att föreställningarna kan bli ett hinder för patientens omvårdnad då sjukdomen blir bemött 

istället för individen. Föreställningar är enligt Watson (1993) ett hinder för att uppnå 

omvårdnadens mål, hon menar även att det är viktigt att lyssna på och uppmärksamma 

patienten för att kunna ha förmågan att se hela individen. Ett bra omvårdnadsmöte bygger ofta 

på att skapa en bra relation mellan patient och sjukvårdspersonal. 

7.1.1.2 Att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska 

HIV/AIDS-patienter upplever att det är viktigt att skapa en jag- och du relation inom 

omvårdnaden. Relationen kan leda till att både patienten och sjukvårdspersonalen vågar visa 

känslor och uttrycka sig i mötet (Sherman och Ouelette, 2001; Wolosin, 2005). En jag- och du 

relationen är en viktig komponent i mötet för att det ska finnas en möjlighet för en bra 

omvårdnad. För att skapa en djupare relation mellan parterna är det bra om sjuksköterskan 

kan blanda in subjektiva känslor och tankar i relationen med patienten (Watson, 1993). 

Författarna menar att när en jag- och du relation skapas är det viktigt att kunna skilja på att 

vara personlig och privat som sjukvårdspersonal, exempelvis som att berätta om intressen 

men inte om sina problem. Att vara allt för privat kan upplevas jobbigt av patienten. Vad som 

är personligt eller privat kan vara svårt att urskilja, det är ett beslut som måste tas i varje unik 
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situation. 

 

Att vara ärlig mot patienten och ge den tid för samtal är något positivt som leder till att 

sjukvårdspersonalen kan se hela patienten. Genom att sjukvårdspersonalen ser hela patienten 

kan det i sin tur leda till att vården anpassas efter varje individs behov (Sherman & Ouelette, 

2001; Wolosin, 2005; Blake et al., 2008). Målet för omvårdnaden är att skydda, stärka och 

bevara människans värdighet, samt främja och återuppbygga hälsa. Målet uppnås genom att 

vara ärlig emot patienten och hela tiden ha en öppen dialog, för att kunna anpassa vården efter 

varje unik människa (Watson, 1993). Specialistavdelningar skulle kunna vara ett sätt för att 

anpassa vården för HIV/AIDS-patienters behov. 

7.1.1.3 Specialistvård för HIV/AIDS-patienter 

När HIV/AIDS-patienter uppsökte vården upplevde de att sjukvårdspersonalen inte hade 

tillräcklig kunskap om infektionen, omvårdnaden och smittorisken (Surlis & Hyde, 2001).  

Patienterna upplevde att okunnigheten om infektionen kunde leda till en känsla av osäkerhet i 

omvårdnaden. På en specialistavdelning för HIV/AIDS ansåg patienterna att sjuksköterskorna 

hade mer kunskap om infektionen och därför visste hur de ska vårda och bemöta patienterna 

(Hekkink et al., 2004; Sherman & Ouelette, 2001; Surlis & Hyde, 2001; Wolosin, 2005). För 

att skapa en bra omvårdnad krävs det kunskap om sjukdomen och omvårdnaden (Watson, 

1993). Även sjuksköterskor medgav att deras omvårdnad var bristfällig på grund av att de inte 

hade tillräckligt med kunskap om infektionen (Preston et al., 2000). Eftersom både patienter 

och sjukvårdspersonal uppger hur viktigt det är med rätt kännedom om infektionen anser 

författarna att det är förståeligt att patienterna vill bli behandlade på specialistenheter. En 

stödjande miljö har en betydelse för hur patienternas förbättring av både det fysiska och 

psykiska måendet utvecklas. Watson (1993) anser att i vården är det viktigt att använda sig av 

kreativa och problemlösande processer.  

 

Författarna kan se en nackdel med specialistavdelningar för HIV/AIDS-patienter eftersom det 

skulle kunna leda till att patienterna inte får rätt omvårdnad och behandling för den aktuella 

sjukdomen de är inlagda för. Hur skulle det vara om en HIV-patient med kardiologiska 

problem vårdas på en avdelning avsedd för HIV/AIDS-vård? Risken skulle kunna leda till att 

patienten inte får rätt specialistvård för den aktuella sjukdomen. Istället för 

specialistavdelningar för HIV/AIDS anser författarna att all sjukvårdspersonal borde få ökad 

kunskap om infektionssjukdomen samt bemötandet. Det handlar inte bara om hur 
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sjukvårdspersonalen bemöter verbalt utan även hur patienten blir tagen på. 

7.1.2 Den särbehandlade kroppen 

Diskussionen om Den särbehandlade kroppen delas in resultatets underkategorier, Att inte ta 

på patientens kropp och Kroppsspråk hos sjukvårdspersonalen. 

7.1.2.1 Att inte ta på patientens kropp 

HIV/AIDS-patienter har upplevt att sjukvårdspersonalen undvikit att röra dem för rädslan att 

bli smittade (Haile et al., 2002; Rintamaki et al., 2007; Sherman & Ouelette, 2001; Zukoski & 

Thorburn, 2009). När sjukvårdspersonalen vidtagit allt för mycket säkerhetsåtgärder vid 

omvårdnad har patienterna känt sig smutsiga och mindre värda (Wolosin, 2005). Om en 

sjuksköterska inte tillgodoser patientens bästa blir det svårt att uppnå god omvårdnad. En 

mänsklig omsorgsrelation är en viktig del i sjuksköterskans arbete (Watson, 1993) men att inte 

våga ta i patienten kan bli ett hinder i omvårdnaden. Enligt DL (SFS 2008:567) är det en 

diskriminering att inte ge en patient det som andra patienter naturligt får. Om HIV/AIDS-

patienter inte blir vidrörda som andra patienter naturligt blir, skulle det kunna kallas 

diskriminering. Det handlar inte bara om hur sjukvårdspersonalen rör vid patienten utan även 

hur sjukvårdspersonalen uttrycker sitt kroppsspråk när de är med patienten. 

7.1.2.2 Kroppsspråk hos sjukvårdspersonalen 

HIV/AIDS-patienter upplevde att det var viktigt hur sjukvårdspersonal bemötte dem med 

både kroppsspråket och det verbala, vilket kunde avslöja vad sjukvårdspersonalen ansåg om 

patienten (Rintamaki et al., 2007; Sherman & Ouelette, 2001). Om sjukvårdspersonalen är 

medvetna om sitt kroppsspråk ökar det medvetenheten om hur de bemöter patienterna i en 

omvårdnadssituation så att omvårdnaden kan bli bättre (Gustafsson, 2004). Kroppsspråket har 

en betydande roll för hur patienterna uppfattar sjukvårdspersonalen (Fossum, 2007). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om hur de använder sitt kroppsspråk, eftersom patienter 

som är inlagda redan är i en utsatt situation och är extra uppmärksamma och känsliga för hur 

sjukvårdspersonalen bemöter dem. Watson har inte beskrivit hur kroppsspråket och det 

fysiska i mötet påverkar interventionen men hennes tankar om att vara kreativ i omvårdnaden 

(Watson, 1993) menar författarna att det skulle kunna tolkas som att kroppsspråket även har 

en betydande roll för att skapa tillit och stöd hos patienten. 

 

Li et al.( 2007) beskriver att om sjukvårdspersonalen har en bredare kunskap om HIV-

infektionen skulle de kunna ha en större förståelse och få lättare att bemöta denna 
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patientgrupp. Watson (1993) skriver att sjukvårdspersonalen bör se varje patient som unik. 

Samma sjukdomsbild behöver inte innebära att alla patienterna har samma omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskan bör hjälpa och tillgodose den enskilda patientens mänskliga behov.  

7.1.3 Människovärde 

Kategorin Människovärde delas in i och diskuteras i en del av resultatets underkategorier som 

Okunskap vid omvårdnadssituationer, Respektlöshet gentemot patienten, Att vårdas på lika 

villkor och Vill bli bemött som ”normal”. 

7.1.3.1 Okunskap vid omvårdnadssituationer 

Patienterna är överens om att sjukvårdspersonalen behöver mer kunskap om HIV och AIDS 

(Haile et al., 2002; Hekkink et al., 2004; Rintamaki et al., 2007; Thorburn Bird et al., 2004). 

Denna bristande kunskap upplever även sjukvårdspersonalen då de är rädda för att vårda 

patientgruppen i tron om att de själva ska bli smittade (Atkins Baylor & McDaniel, 1996). 

Författarna har en förståelse för att sjukvårdpersonal som inte har kunskap om HIV-

sjukdomen är reserverade vid omvårdnad av patientgruppen. Ökad kunskap ger mer 

vägledning som i sin tur kan leda till mindre fördomar om infektionen och förbättrad 

omvårdnad. 

 

Viruset överförs inte genom kontakt med oskadad hud och dör lätt av intorkning och tvåltvätt 

(Wahren och Wahren, 2007) därför blir den överdrivna rädslan obefogad. Det är viktigt att 

skapa en dialog för att kunna utbyta information mellan patient och sjukvårdspersonal. 

Patientens behov bör vara i fokus för att sjuksköterskan ska kunna skapa förbättring samt 

tillgodose patientens önskemål (Watson, 1993). Att som sjukvårdspersonal ha rätt kunskap är 

en förutsättning för en bra omvårdnad. Arbetet sjukvårdspersonalen utför ska vara 

evidensbaserat eller kliniskt prövat vilket har som syfte att omvårdnaden ska bli säker för 

patienten (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Patienterna upplevde att bemötandet drabbades när det inte fanns tillräckligt med kunskap om 

infektionen (Haile et al., 2002; Hekkink et al., 2004; Rintamaki et al., 2007; Thorburn Bird et 

al., 2004). Med mer kunskap ökar förståelsen för patienten och det skulle öka chansen till en 

bättre interaktion mellan patienten och sjukvårdspersonalen (Watson, 1993).  

 

Författarna upplevde att de vill ha en större kunskap om HIV-infektionen och andra 

blodsjukdomar inlagt i grundutbildningen. Inte endast medicinskt, utan även 
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omvårdnadsmässigt för att kunna bemöta dessa patientgrupper på ett bättre sätt. Egentligen är 

det ett ganska naturligt beteende. När det är något en person har okunskap om kan det skapa 

en restriktivitet och kanske till och med respektlöshet gentemot patienten.  

7.1.3.2 Respektlöshet gentemot patienten 

När patienter blir dåligt bemötta och inte respekterade av sjukvårdspersonalen kan det leda till 

att patienterna känner sig diskriminerade och kränkta (Blake et al., 2008; Haile et al., 2002). 

DL (SFS 2008:567) stadgar att det är förbjudet att diskriminera patienter inom vården oavsett 

sjukdom, sexuell läggning eller bakgrund. När patienterna upplever sig diskriminerade av 

sjukvårdspersonalen kan diskrimineringen i sin tur leda till att patienterna inte kan bearbeta 

sin sjukdom och livssituation (Watson, 1993). Trots att lagen stadgar att diskriminering är 

förbjudet sker det ändå, frågan kan ställas varför? Är det sjukvårdspersonalens föreställningar 

som gör att de glömmer bort att reflektera över vad som är rätt eller fel? 

 

Kroppen och själen är en helhet med varandra (Watson, 1993). Är sjukvårdspersonalen 

respektlös mot patienten påverkar det mer än bara sjukdomen, det påverkar hela individen. 

Respektlösheten kan i sin tur leda till flera konsekvenser som till exempel längre vårdtider, 

ändrad självuppfattning och sämre självförtroende (Rintamaki et al., 2007; Sherman & 

Ouelette, 2001; Shuster et al., 2005; Yang et al., 2005).  

HIV/AIDS-patienterna anser att om de blir vårdade med respektlöshet på grund av 

sjukvårdspersonalens föreställningar kan det bidra till en bristande omvårdnad (Rintamaki et 

al., 2007; Shuster et al., 2005; Yang et al., 2005). När patienterna blir bemötta med felaktiga 

föreställningar kan det bli ett hinder för sjukvårdspersonalen att se hela individen. Watson 

(1993) menar att det är viktigt att se hela individen samt skapa en trygg och vördnadsfull 

omvårdnad. 

 

Att respektera patienten och bortse från sina egna föreställningar samt kunna se helheten hos 

patienten är en förutsättning för att skapa ett bra bemötande i omvårdnaden. Är 

sjukvårdspersonalen respektlös mot patienten handlar det inte längre om själva patienten utan 

om sjukvårdspersonalens föreställningar. Därför blir grunden till problemet inte patientens 

infektionshistoria utan personalens föreställningar om HIV-patienterna. Watson (1993) menar 

att i mötet är det viktigt att patienten får utrymme för att uttrycka sina känslor, både positiva 

och negativa. Sjuksköterskan bör därför respektera samt lyssna på vad patienten har att säga. 

Författarna anser att patienten inte bör ta på sig skulden till omvårdnadsproblemet eftersom 
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alla har rätt till lika vård enligt HSL (SFS 1982:763).  

7.1.3.3 Att vårdas på lika villkor  

HIV-patienter har utsatts för att sjukvårdspersonal brutit mot tystnadsplikten genom att de 

berättat för andra patienter att det finns en HIV-positiv patient på avdelningen (Andersson et 

al., 2008; Surlis & Hyde, 2001). Enligt OSL (SFS: 2009:400) är det förbjudet att lämna ut 

personliga uppgifter om patienternas hälsotillstånd till obehöriga. Att sjukvårdspersonalen 

blandar in egna föreställningar om vem som har rätt till vård är även det olagligt enligt HSL 

(SFS: 1982:763) som stadgar att alla har rätt till lika vård efter patientens behov. Att ha ett 

humanistiskt- altruistiskt värdesystem är därför viktigt för att värdera alla lika och ge patienter 

samma möjligheter till respekt och omsorg. Sjukvårdspersonalen bör först se till sig själva och 

sitt värde för att sedan kunna behandla patienter på samma villkor (Watson, 1993). 

 

Att som sjukvårdspersonal värdera vilka som har rätt till lika vård samt att informera 

obehöriga patienter angående andra patienters tillstånd, kan leda till att patienterna inte känner 

tillit för vården. HIV/AIDS-patienterna uppsökte vården med förhoppningen att bli väl 

bemötta men istället upplevde de vid vissa tillfällen diskriminering (Surlis & Hyde, 2001). 

Varför sjukvårdspersonalen agerar som de gör är svårt att avgöra, är det för att varna eller 

skydda andra patienter från HIV/AIDS-patienterna? Handlingen blir brottslig genom att de 

bryter mot OSL (SFS: 2009:400) och därmed tystnadsplikten. Författarna tror att det är viktigt 

att vidta försiktighet för att inte föra smittan vidare, men att glömma bort eller försumma den 

redan infekterade patienten leder inte till någon bra omvårdnad. Watson (1993) menar att 

patienterna bör känna tillit till sjukvårdspersonalen för att skapa en god relation mellan dem. 

Författarna anser att om sjukvårdspersonalen missbrukar lagen kan det medföra att patienterna 

inte vågar vara ärliga och berätta om att de är HIV-smittade eftersom patienterna vill bli 

bemötta som en normal individ, inte som en sjukdom. 

7.1.3.4 Vill bli bemött som ”normal” 

 HIV-patienter vill bli bemötta som vilken patient som helst. Vården behöver därför kunna 

anpassas till patienternas olika behov (Blake et al., 2008; Rintamaki et al., 2007; Surlis & 

Hyde, 2001). I HSL (SFS 1982:763) är det beskrivit att alla har rätt till lika vård. Lagen är 

något som sjukvårdspersonalen ska ha i åtanke när de vårdar sina patienter (Socialstyrelsen, 

2005). Författarna anser att som sjukvårdspersonal är det viktigt att reflektera över 

patienternas värde och värdet på arbetet sjukvårdspersonalen utför för omvårdnaden. Alla är 

lika värda och har därför samma rätt att få lika vård, utan en massa föreställningar från 
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sjukvårdspersonalen enligt HSL (SFS 1982:763). Vem är normal? Finns det normala patienter? 

Eftersom alla är unika finns det inget normalt, det innebär att alla har samma värde och ska bli 

behandlade efter den principen. Sjukvårdspersonalen bör kunna anpassa sig efter alla patienter, 

det är svårt men inte omöjligt.  

 

Författarna anser att det är viktigt att kunna vara flexibel och öppensinnad för patienten som 

sjukvårdspersonalen möter. En utav sjukvårdspersonalens uppgifter är att hjälpa och 

tillgodose patienternas behov (SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2005). Sjukvårdspersonalen 

bör ha ett humanistiskt- altruistiskt värdesystem för att värdera patienten som en 

medmänniska och inte döma den för dess sjukdom. För att kunna visa omsorg och respektera 

andra bör sjuksköterskan först respektera sig själv (Watson, 1993). 

7.2 Metoddiskussion 

Här nedan har författarna fört en diskussion av studiens Sökningsförfarandet, 

Kvalitetsgranskning, Dataanalys, Inklusionskriterier och Exklusionskriterier, Etiska 

överväganden, Generaliserbarhet och trovärdighet och Vidare forskning. 

7.2.1 Sökningsförfarande 

Enligt Östlundh (2006) är det bra om sökningen delas upp i två faser, den inledande 

litteratursökningen och sedan den egentliga litteratursökningen samt att det görs i en väl 

strukturerad och planerad process. Sökningsförfarandet började med att söka artiklar med 

olika sökord i ett fåtal databaser. Trots att det endast användes ett fåtal databaser framkom 

relevanta artiklar. Sökmotorn PsycInfo valdes bort eftersom denna sökmotor är mer riktad mot 

det psykiska måendet (Forsberg & Wengström, 2008). Vid framtida studier inom området 

skulle denna sökmotor kunna inkluderas. Begreppet bemötande är svårt att översätta till 

engelska men det som låg närmast i översättning var attitude. Ordet betyder ordagrant attityd 

med det var det närmsta begreppet att översätta bemötande med. 

 

För att effektivisera och bredda sökningen kunde vi kondensera sökorden för att få färre men 

mer specifika sökord. Trots det stora antalet sökord kunde vi få fram flera relevanta artiklar 

via fåtalet databaser vilket ledde till att sökning var tillräcklig för studiens syfte. Efter att ha 

läst igenom de befintliga artiklarnas referenser har artiklar av intresse funnits som stämt 

överens med syftet. Genom att använda ett manuellt tillvägagångssätt i sökningen användes 

författarnamnen som sökord vilket resulterade i fyra artiklar som inkluderades i studien 
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(Bilaga 2). Denna typ av sökning tas upp som ett alternativ i båda faserna av systematisk 

litteratursökning (Östlundh, 2006). Artiklarna hade troligtvis framkommit genom ytterligare 

sökord. 

7.2.2 Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallarna av Willman et al. (2006) användes för att mallarna ansågs vara 

strukturerade med stor innehållsbredd i både den kvalitativa och kvantitativa delen. Godkänt 

var att modifiera mallarna efter författarnas tycke. Genom att modifiera granskningsmallarna 

kan resultatet vinklas efter granskarens åsikt, vilket är både positivt och negativt. En nackdel 

med att kunna ändra i mallarna är att det vetenskapliga värdet kan förvrängas. Det positiva är 

att mallarna kan anpassas till studien. Det är viktigt att granskningen är objektiv, annars kan 

den kritiska granskningen åsidosättas samt att subjektiviteten kan blandas in i 

granskningsförfarandet (Willman et al., 2006). För att undvika subjektiviteten i granskningen 

ändrades inte granskningsmallarna speciellt mycket vilket framgår i beskrivningen av 

kvalitetsgranskningen i metoddelen.  

 

Vissa av artiklarna syftade till att beskriva hur HIV/AIDS-patienterna upplevde sin vardag, 

sociala sammanhang och vården. Trots att artiklarna inte enbart handlade om vårdrelaterade 

situationer inkluderades de eftersom resultatet lyfte fram hur patientgruppen upplevde 

bemötandet i vården, men endast de vårdrelaterade delarna studerades. Diskussion varför 

artiklarna är med i studien kan föras trots att de inte enbart hade en omvårdnadskontext, vilket 

finns beskrivet i inklusionskriterierna. Efter att ha läst igenom studiernas resultat ansåg 

författarna att studierna hade relevant information och därför valdes samtliga att tas med i den 

systematiska litteraturstudien. Två av studierna inkluderade bara kvinnor och en studie 

inkluderade bara män. Syftet med studien är att beskriva båda könens erfarenheter och 

upplevelser av bemötandet men de valdes ändå med i studien eftersom vi anser att det inte 

blev en snedfördelning av genusperspektivet i resultatet. 

 

Åtta kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar är med i studien. Majoriteten av artiklarna är 

kvalitativa vilket kan bero på att upplevelser och erfarenheter lättare presenteras i 

intervjuform än i statistik. Vid intervjuer är det lättare att gå djupare in i samtalet samt få fram 

specifik information inom ämnet. De kvantitativa artiklarna i studien har haft beskrivande 

frågeformulär där patienten har haft möjlighet att förklara vad de upplevt.  
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Studien av Schuster et al. (2005) var ett poäng från medelkvalité. Studien inkluderades ändå 

eftersom den hade bra urval, etiskt resonemang, instrumenten var valida och reliabla samt att 

det tydde på stort sanningsvärde i statistiken genom ett högt cronbach alpha. Artikeln var även 

väl diskuterad och analyserad. Att studien inte nådde gränsen till medelkvalitet kan bero på att 

den var otydligt i metodbeskrivningen samt urvalet. Studien av Thorburn Bird et al. (2004) 

inkluderades trots att den låg två poäng från medelkvalité. Anledningen till den låga poängen 

var brister i tydliggörandet av metoden samt att den inte hade likvärdiga grupper vid start. 

Men trots detta hade den ändå en bra analys, artikeln var etiskt granskad samt hade valida och 

reliabla instrument. Artikelförfattarna ökade trovärdigheten då de själva tog upp bristerna i 

studien. Efter att ha diskuterat artiklarnas kvalitet samt värde till denna studies resultat, 

godkände författarna dem till resultat.  

7.2.3 Dataanalys 

Den genomförda dataanalysen var strukturerad och organiserad. Författarna har tillsammans 

analyserat artiklarna vilket ökar kvaliteten på analysen. Båda författarna har analyserat 

artiklarna vilket minskar risken för att inga data misstolkats eller missats. Genom att båda 

författarna har tolkat och analyserat artiklarna har även förförståelsen och föreställningar 

diskuterats vilket minskat resultatets subjektivitet. Dataanalysen kunde ha gjorts på ett 

annorlunda sätt genom att kondensera mindre meningsenheter och på så sätt få fram 

kategorier och underkategorier.  

 

Alla artiklarna som har analyserats är på engelska och författarna till studien är svensktalande 

med en medelmåttlig förståelse för det engelska språket. Översättning samt tolkning har 

därför gjorts efter författarnas förmåga samt med hjälp av lexikon.  

7.2.4 Inklusionskriterier och Exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterierna växte fram under sökningsförfarandet allt eftersom 

artiklarna specificerades till syftet. Vi valde att inkludera artiklar med HIV/AIDS-patienter 

och studier som handlade om hur patienterna upplevde bemötandet i omvårdnaden.  

 

Tanken var att undersöka förhållandet i Sverige men vid eftertanke ansågs det vara mer 

intressant att ha med ett internationellt perspektiv. I andra länder där HIV/AIDS är mer utbrett 

finns en större erfarenhet av bemötande gentemot den drabbade patientgruppen. Olika länders 

erfarenheter av bemötandet har sammanställts för att sedan kunna överföra kunskapen till 

svensk sjukvård. De länder studierna är gjorda i är USA, Nederländerna, Kina, Irland och 
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Storbritannien. 

 

Olika yrkesprofessioner som är med i studien är sjuksköterskor, läkare samt övrig personal 

som har omvårdnadskontakt med patienterna. Studien är avgränsad till omvårdnadspersonal 

eftersom annan personal, som till exempel receptarier, inte ha lika stor betydelse i 

omvårdnaden av patientgruppen. Trots denna avgränsning är det ändå viktigt att påpeka att 

alla yrkesprofessioner ska bemöta patienterna på ett värdigt sätt. Artiklar mellan år 2000-2011 

inkluderades då de fortfarande anses vara aktuella. Ett kriterium enligt Forsberg och 

Wengström (2008) för att en studie ska inkluderas är att den har aktuell forskning inom det 

valda området. Studier som syftar på HIV-2 exkluderades eftersom denna typ av virus inte är 

lika smittsam som HIV-1(Gisslén, 2007).  

7.2.5 Etiska överväganden 

Som tidigare nämnts uppstod problem eftersom informationen om etisk granskning var svår 

att få fram. Författarna hade gärna sett att etiska överväganden hade förtydligats i de sju 

artiklar som inte hade en klar presentation om de var etiskt granskade eller inte. Etiska 

överväganden och godkännanden säger mycket om artikelns trovärdighet samt om den skulle 

kunna vara relevant för kommande studier. Studier bör grunda sig på etiska resonemang för 

att vara pålitliga i forskningsprocessen. I denna studie har författarna följt 

forskningsprocessen samt använt granskningsmallar för att granska artiklarnas kvalitet. 

Sjuksköterskeprogrammet är en humanistisk utbildning och har påverkat oss avseende etik 

och moral. Författarna känner därför starkt för patientgruppen, vilket lett till tankar och 

reflektion över förförståelse samt om artiklarnas etiska överväganden. Studiens artiklar har 

valts utifrån syftet och inte utifrån vilka artiklar författarna velat studera. Alla resultat från 

artiklarna är beskrivna samt inga resultat har uteslutits för att undanhålla information. 

7.3 Generaliserbarhet och trovärdighet  

Bemötandeproblematik inom omvårdnad kan appliceras på alla vårdsituationer i relation till 

olika sjukdomar. Patienterna är egentligen inte så olika, det som skiljer dem åt är sjukdomen, 

inte rättigheten att mötas av respekt och värdighet. Studien skulle kunna appliceras på flera 

patientgrupper som upplever diskriminering samt ett orättvist bemötande. Patientgrupperna 

skulle kunna vara patienter med till exempel fetma (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008) 

eller Hepatit C (Richmond, Dunning & Desmond, 2007; Treloar & Hopwood, 2004). För att 

trovärdigheten ska vara hög har båda författarna varit engagerade i alla delar av processen. 
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Föreställningar och förförståelse av författarna har strävats efter att åsidosättas. Metod och 

analys är grundad i litteraturen.   

8. Vidare forskning 

HIV/AIDS ämnet är ett välstuderat område. Många studier handlar om hur patienterna 

upplever vardagen med det sociala umgänget, familjeliv och anhöriga. Därför kan eventuell 

vidare forskning handla om omvårdnaden av patientgruppen. Fler studier skulle kunna 

beskriva hur patienterna upplever sin kropp och värdighet. Många av studierna idag utgår från 

Afrika, Asien och USA samt från vissa delar av Europa. Därför skulle vidare forskning inom 

Norden och Östeuropa vara av intresse anser författarna.
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9. SLUTSATS 

Studien visar att bemötandet inom vården är bristfällig vid omvårdnad av HIV/AIDS-patienter. 

HIV/AIDS-patienter har upplevt att de fått bättre vård när de blivit vårdade på specialistavdelningar 

för HIV eller AIDS eftersom patienterna där blivit bemötta av en sjukvårdspersonal med bredare 

kunskap om infektionssjukdomen och patientgruppen. Bemötandet och relationen till patienterna 

har en stor inverkan på hur patienterna upplever omvårdnaden. Patienterna vill bli bemötta som en 

individ och inte en sjukdom. Diskriminering och ett bristfälligt bemötande från sjukvårdspersonalen 

kan leda till att HIV/AIDS-patienternas självförtroende minskar vilket kan resultera i att patienterna 

inte längre vill uppsöka vården. För att omvårdnadsproblemet ska minska bör kunskapen om HIV-

infektionen öka. Personligen anser författarna att bemötande har en betydande roll i relation till hur 

patienterna uppfattar omvårdnaden.  
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Bilaga 1 

Instrument för analys och utvärdering av omvårdnadsteorier (Kirkevold, 2000).  

Analyserad publikation av Jean Watson omvårdnadsteori: 

Watson, J. (1993). En teori för omvårdnad: omvårdnad och humanvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

ANALYS  

Sammanfattning av teorins huvudkomponenter 

1 Vilka är teorins viktigaste instrument (idéer, teser, påståenden)? 

Idén är att finna komponenter och centrala värden/begrepp för hur omvårdnadsprocessen och 

interaktioner mellan sjukvårdsprofessionen och patienten ska leda till välbefinnande för både kropp 

och själv, som Watson påstår hör samman. Teorin påstår att omvårdnaden blir allt mer teknologisk 

och att vi därför inte får glömma bort interaktionen och vikten av mötet. Watson beskriver 10 

omvårdnadsbyggstenar som är grunden för ett möte. 

 

2 Hur förhåller sig elementen till varandra? 

Watson ser ett samband mellan kropp och hälsa, vilket är en av teorins grundläggande idé. Kroppen 

och hälsan är i sig självstående men tillsammans formar de en process. 

 

Teorins beskrivning av omvårdnad 

3 Hur definierar teorin omvårdnadens domän? 

 

a) Hur definieras begreppet patient (vilka personer är i behov av omvårdnad)? 

Watson går inte in på någon närmre beskrivning vad egentligen en patient är, men vi tolkar 

begreppet som att patient är den personen som är i behov av stöd, vård och samtal eller i någon 

annan form den person som behöver kontakt med vården.  

      

b) Vilka (problem)områden faller under sjuksköterskans ansvar? 

Omvårdnaden är sjuksköterskans huvudansvar samt ansvaret att skapa en bra interaktion med tillit 

och vördnad mellan patient och sjukvårdspersonal. 

 

c) Vilka faktorer i patientens omgivning är relevanta i omvårdnadssammanhang? 

Watson menar att relevanta faktorer i en patients omgivning handlar om stödjande, skyddande och/ 

eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö. Det är just i mötet mellan människor 

sjuksköterskan bör kunna känna av faktorer som är relevanta i omvårdnaden det vill säga att 

faktorerna är individuella. 

 



 

d) Vad är omvårdnadens överordnade mål? 

Teorins mål är att patienten och sjuksköterskan i vårdprofessionen ska kunna finna mening i olika 

situationer exempelvis i sjukdom. Tanken är att personen sedan ska kunna finna inre kraft och 

kontroll att påverka sig själv, som Watson benämner som självhelandet. Sjuksköterskan ska kunna 

vägleda och hjälpa patienten att uppnå målet.  

 

e) Vilka är omvårdnadens metoder (hur förhåller sig egentligen teorin sjuksköterskan till de 

olika fenomenen)? 

Watson presenterar 10 stycken omvårdnadsfaktorer som sjuksköterskan bör följa för att skapa en 

bra omvårdnad. Dessa är: 1 Humanistisk- altruistiskt värdesystem, 2 Skapa tro och hopp för 

patienten, 3 Känslighet emot sig själv och andra, som att lyssna, uppmärksamma och se hela 

personen, 4 Mänsklig omsorgsrelation mellan sjuksköterska och patient, präglad av tillit och 

vördnad, 5 Låta patienten ge uttryck för olika känslor, både positiva och negativa, 6 Använda 

kreativa och problemlösande omsorgsprocesser för att lösa uppgifter och fatta beslut,  

7 Skapa en dialog för undervisning och inlärning samt informationsgivning, 8 Stödjande och 

skyddande miljö för förbättring av det psykiska, fysiska, sociala och andliga jaget hos patienten,  

9 Vara till hjälp och tillgodose de basala mänskliga behoven, 10 Vara öppen för existentiella -

fenomenologiska - andliga krafter. 

 

f) Vari består omvårdnadens kontext (på vilket sätt är fenomenet relevant i 

omvårdnadssammanhang)? 

Kontexten omfattar omvårdnaden kreativitet i mötet. 

 

4 Vilken är teorins huvudtes? 

Watsons huvudtes är att omvårdnaden handlar om att mötas person- person, och utifrån det skapa 

välbefinnande och hälsa.  

 

Teorins beskrivning av verkligheten (”världsbild”) 

5 Hur uppfattar författaren verkligheten (vilka är teorins bakomliggande antaganden och 

värderingar)?  

Watsons omvårdnadsteori grundar sig på humanvetenskapen och som hon beskriver 

den ”omsorgsvetenskap”. Watson menar att omsorgen bör få lika stor plats som vetenskapen. 

Watson lyfter fram att omvårdnaden har hamnat i kläm mellan naturvetenskapen och medicinska 

begrepp. Grunden är att människan både är kroppslig och själslig, de hänger ihop men dör inte med 

varandra. 



 

 

6 Vilken är teorins bakgrund (vilka frågor/ problem behandlar den; inom vilken sociokulturell 

kontext är den utvecklad)? 

Bakgrunden till teorin finns ur Watsons egna upplevelser av omsorgsarbete inom omvårdnaden då 

hon jobbat som sjuksköterska. Tankarna och idéerna har växt upp under många år i hennes praktiska 

arbete. Problemet behandlar i stort sett hela vårdkedjan, från det att patienten kommer in tills den 

skrivs ut.  

 

Teorins teoretiska hållbarhet 

7 Är framställningen och definitionerna klara och begripliga? 

I vissa avseenden är teorin klar och begriplig, men Watson ger inte några klara direktiv på hur 

sjukvårdspersonalen ska göra konkret i en omvårdnadssituation. Därför är teorin till stor tolkning av 

läsaren, men hennes idé bygger också på kreativiteten i mötet.  

 

8 Är teorin logiskt uppbyggd? 

Vi tycker att teorin är logisk uppbyggd med hennes tankar om att välbefinnande och hälsa påverkar 

varandra. Den bygger också på humanvetenskapen som även vi är akademiskt lärda inom. Mindre 

logiskt är hennes holistiska del där hon beskriver att själen lever vidare efter döden.  

 

Teorins praktiska hållbarhet 

9 Speglar teorin verkligheten så som läsaren uppfattar den? 

Ja, i det stora hela är grunden bra. Problem kan uppstå i vården men Watson tar inte upp hur 

personalen ska hantera dessa. Det vi saknar i teorin är lite mer anknytning till verklighetsbaserade 

påståenden, en anknytning skulle öka känslan av att vi kunde ha något att relatera till.  

 

10 Är teorin tillämpbar i praktisk omvårdnad? 

Ja, i de flesta situationerna, vi märker att teorin är grundad på empiriska erfarenheter.  

 

11 Har teorin adekvat räckvidd? 

Teorin ska kunna appliceras på hela vården och dess omvårdnad. Dock tror vi att problem kan 

komma att uppstå i vård av barn då det kan vara svårt att båda har en vilja att mötas.  

 

12 Vilken typ av omvårdnad beskrivs och är den etiskt försvarbar? 

Den omvårdnad som beskrivs är interaktionen mellan sjukvårdsprofessionen och patienten. Ett möte 

som kallas transpersonell omsorgsrelation, det vill säga att skapa en dialog. Den är etiskt försvarbar 



 

då den syftar till att se hela patienten. 

 

13 Söker teorin differentiera omvårdnad i relation till andra discipliner, eller förklara förhållandet 

mellan dessa? 

Ja, teorin tar upp andra teorier och speglar både deras likheter och olikheter.



   

 

Bilaga 2, 

Sökord 
CINAHL       

Söknummer Sökord 

Antal 

träffar Antal lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

 1  Stigma  2781  120  17  1   

 2  Human Immunodeficiency Virus  2549  20  1     

 3  Quality of Health Care  188285         

 4  S2 AND S3  276 276 33  2   

 5  Patient Satisfaction  18007         

 6  S2 AND S3 AND S5  2  2       

7 AIDS 8140 40 10 1  
8 S1 AND S2 AND S7 5 5 3 2 1(1) 

9 Nurse attitudes 13886     

10 HIV-infected patients 6826     
11 S1 AND S9 AND S10 13 13 6 4 1 (5) 

12  S2 AND S5 AND health care 61 61 24 4 1 (6) 

 
       
       

PUBMED       

Söknummer Sökord 

Antal 

träffar Antal lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

 1  HIV  220506  3  1     

 2  Nurse attitude 32625  1       

 3  Patient satisfaction  66490  1       

 4  S1 AND S2 AND S3  29  29 11 5 1(8) 

5 HIV care 27752     

6 Discrimination 85035     

7 S5 AND S6 613 446   3 (11) (9) (6) 

8 Nurses 155043     



 

 

MANUELLASÖKNINGAR 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Zukoski (AU Autor) 11 4 1 1 1 (12) 

2 Hekkink (AU Autor) 5 1 1 1 1 (4) 

3 Wolosin (AU Autor) 14 6 1 1 1 (10) 

4 Blake BJ (AU Autor) 7 1 1 1 1 (2) 

 

9 HIV-infected 31460     

10 S8 AND S9 241 97 33 4 1(3) 

11 S1 AND S8 AND caregiving 16 16 3 3 1 (1) 



 

 

Bilaga 3, 

Artikelmatris 

     

Nr 
Författare, år, 

land 

Tidskrift titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 1 
Anderson, M. 

Elam, G. Gerver, 

S. Solarin, I. 

Fenton, K. & 

Esterbrook, P. 

2008. 

Storbritannien. 

HIV/AIDS- 

related stigma 

and 

discrimination: 

Accounts of 

HIV- positive 

Caribbean 

people in the 

United 

Kingdom 

Studien syftade till att 

granska HIV-patienters 

tidigare och framtida 

situation bland 

människor från 

Karibien i södra 

London. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 25 informanter, under tre 

tillfällen med både enkäter att 

fylla i och djupgående 

intervjuer. 

Resultatet strukturerades i 

kategorier där olika förhållanden 

och intervjusekvenser beskrivs, 

många har upplevt 

diskriminering vid olika 

tillfällen. Studien visade att 

många tror att om en person har 

HIV är den homosexuell. Det 

fanns även många fördomar från 

religiösa människor. 

Hög 

(17/20) 

2 
Blake, B J. Jones 

Taylor, G A. Reid, 

P. & Kosowski, 

M. 2008. USA. 

 

Experiences of 

women in 

obtaining 

human 

immunodeficie

ncy virus 

testing and 

healthcare 

services 

Syftet var att beskriva 

personliga erfarenheter 

av kvinnor med HIV 

vid HIV-testning och 

inom vården i Texas. 

En kvalitativ studie med 

grunden i grounded theory.  46 

kvinnliga informanter 

diskuterade i gruppintervjuer 

hur de blir behandlade. 

 3 huvudämnen som i sin tur 

delades in i olika undergrupper i 

form av teman diskuterades. 

Patienterna kände sig 

diskriminerade inom vården 

samt i det dagliga livet. 

Hög 

(17/20) 

3 
Haile, B. L. 

Landrum, P. A. 

Kotarba, J. A. & 

Trimble, D. 2002. 

Inner strength 

among HIV-

infected 

women: nurses 

can make 

Syftet var att undersöka 

fenomenet av inre 

styrka hos kvinnor med 

HIV/AIDS för att klara 

av deras svåra liv samt 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk struktur samt 

leder studien till en Grounded 

theory. 19 stycken kvinnor med 

HIV/AIDS blev intervjuade 

Resultatet presenterades i sex 

stycken huvudkategorier där 

vikten av kunskap om 

HIV/AIDS bland 

Sjukvårdspersonal togs upp samt 

Medel 

(16/20) 



 

USA. difference undersöka hur 

Sjukvårdspersonal, 

speciellt sjuksköterskor, 

kan ha en inverkan på 

HIV/AIDS-patienternas 

inre styrka. 

med djupgående frågor. hur informanterna blir 

stigmatiserad inom vården. 

4 
Hekkink, C F. 

Wigersma L. 

Yzermans, C J. & 

Bindels, C JE. 

2004. 

Nederländerna. 

 

 

HIV nursing 

consultants: 

patients´ 

preferences 

and 

experiences 

about the 

quality of care 

Syftet med studien var 

att undersöka hur HIV-

patienter upplever 

skillnader på HIV 

sjuksköterskekonsulent

er (HNC), speciallister 

och 

allmänsjuksköterskor 

samt hur nöjda HIV-

patienter är av vården 

till skillnad på patienter 

med reumatologiska 

sjukdomar. 

En kvantitativ studie med icke-

experimentell design. 226 

stycken individer svarade på en 

enkät (QUOTE) som syftade 

på individernas upplevda 

kvalitet på vården. 

Sammanställs sedan med 

tvärsnittsdata som statistik. 

Resultatet visade på att HIV-

patienter upplevde att HNC 

personalen var något mellan 

HIV specialisten och 

allmänsjuksköterskan i sin 

kompetens. Samt var patienter 

med reumatiska sjukdomar mer 

nöjda med vården de fått av sina 

sjuksköterskekonsulenter än vad 

HIV-patienterna var med sina 

HNC. 

Medel 

(16/22) 

5 
Rintamaki, L S. 

Scott A M. 

Kosenko K A. & 

Jensen R E. 2007, 

USA. 

Male patient 

perceptions of 

HIV stigma in 

health care 

context 

Syftet var att beskriva 

manliga HIV-patienters 

upplevelse av HIV 

stigmatisering inom 

vården. 

En kvalitativ studie med 

grounded theory som 

tillvägagångssätt. Berättande 

intervjuer, med 50 stycken 

manliga deltagare. 

Informanterna fick delta i 

antingen en gruppintervju eller 

intervjuer med samma 

ämnesområde. Data 

sammanfattades i olika teman. 

Intervjuerna resulterade i olika 

beteenden som HIV-patienterna 

upplevt i vården. 

 Hög 

(19/20) 

6 
Schuster, M A. 

Collins R. 

Perceived 

discrimination 

in clinical care 

Syftet med studien var 

att undersöka om HIV- 

infekterade personer 

En kvantitativstudie med icke- 

experimentell design. 2466 

individer valdes ut i ett 

De flesta individer i studien hade 

upplevt diskriminering när de 

sökt vård, det var mest vita 

Låg 

(14/22) 



 

Cunningham, W 

E. Morton S C. 

Zieler S. Wong 

M. Tu, W & 

Kanouse D E. 

2005. USA. 

 

in a nationally 

representative 

sample of HIV-

infected adults 

receiving 

health care 

uppfattar hur läkare och 

annan 

Sjukvårdspersonal har 

diskriminerat dem. 

stratifierat slupmässigt urval 

för att öka representationen. 

Individerna fick fylla i ett 

formulär med olika ämnen och 

med skalor som svar. 

personer och personer som gått 

ut High School som upplevt 

diskriminering samt de som varit 

smittade längst.  54 % ansåg att 

det var läkarna som 

diskriminerade mest och 39 % 

tyckte sjuksköterskor och annan 

personal. 

7 
Sherman, D. & 

Oulette, S. C. 

2001. USA. 

Patients tell of 

their images, 

expectations 

and 

experiences 

with 

physicians and 

nurses on an 

AIDS-

designated unit 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

sjukvårdspersonal och 

HIV/AIDS-patienter, 

samt förklara vad 

patienterna har för 

uppfattningar, 

förväntningar och 

erfarenheter av sina 

vårdgivare. 

En deskriptiv icke-

experimentell kvalitativ studie 

baserad på en fenomenologisk 

struktur. Intervjuerna baserades 

på fem teman samt öppna 

frågor med 17 stycken 

informanter. 

Resultatet beskriver patienternas 

erfarenheter och upplevelser 

med hjälp av undergrupper av 

teman. Patienterna beskriver 

vilka förväntningar det har på 

Sjukvårdspersonalen, hur de blir 

bemötta samt vad de tycker är 

viktigt i ett vårdmöte. 

Hög 

(17/20) 

8 
Surlis, S. & Hyde, 

A. 2001. Irland. 

HIV-positive 

patients´ 

experiences of 

stigma during 

hospitalization 

Syftet med studien var 

att belysa HIV-positiva 

patienters erfarenheter 

av sjukhusvård och 

specifikt erfarenheter av 

sjuksköterskans 

bemötande. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod, som 

djupgående intervjuat 10 

stycken informanter med 

öppna frågor och ämnesguide. 

Analysen bygger på Goffman´s 

begreppsbildning, och visar att 

HIV-patienter ofta känner sig 

stigmatiserade av sjuksköterskor, 

samt att de föredrar att bli 

vårdade på speciella enheter där 

de får ett bättre bemötande. 

Medel 

(14/20) 

9 
Thorburn Bird, S. 

Bogart, L M. & 

Delahanty, D L. 

2004. USA. 

Health-related 

correlates of 

perceived 

discrimination 

in HIV care 

Syftet var att undersöka 

synen på diskrimination 

av rasbaserad och 

socioekonomisk status i 

mötet med 

sjukvårdspersonal i 

En kvantitativ studie med icke-

experimentell design.110 

individer rekryterade från en 

AIDS organisation.  

Individerna fick tillsammans 

med en forskningsassistent 

Resultatet redovisades i 

deskriptiv statistik.  Flera 

respondenter upplevde 

diskrimination av 

sjukvårdspersonal på grund av 

deras socioekonomiska status 

Låg 

(13/22) 



 

 

 

samband med HIV-

vård. 

fylla i ett frågeformulär med 8 

teman om bemötandet och dess 

konsekvenser i vården.  

samt yrke. Rasdiskrimination 

påvisades ej. Vid diskrimination 

upplevde patienten högre grad 

av depression, PTSD, AIDS-

symtom, lägre hälsa samt mindre 

tillfredsställelse av vården. 

10 
Wolosin, R J. 

2005. USA. 

HIV/AIDS 

patients 

satisfaction 

with 

hospitalization 

in the era of 

highly active 

antiretroviral 

therapy 

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

HIV/AIDS-patienter 

utvärderar 

sjukhusvistelser till 

skillnad på 

utvärderingar från 

patienter som 

diagnostiserats med 

lunginflammation eller 

lugnsäcksinflammation.  

Kvantitativ studie, med en 

retrospektiv databas metod. Då 

forskaren har undersökt 

tidigare gjorda frågeenkäter 

från patienter med ett urval av 

HIV, lunginflammation och 

lugnsäcksinflammation som 

baserat sig på deras 

tillfredställelse av vården de 

mottagit under 

sjukhusvistelsen. 

Resultatet visade att HIV-

patienter kände en större 

diskrimination av deras vård än 

vad resterande gjorde, samt hade 

HIV-patienterna längre 

inläggningstid, större väntetider, 

samt upplevde de att personal 

var mindre duktiga vid 

provtagning med mera som 

eventuellt kan bero på osäkerhet 

och rädsla för sjukdomen. 

Hög 

(17/22) 

11 
Yang, Y. Zhang, 

K-L. Chan, K Y. 

& Reidpath, D. D. 

2005. Kina. 

Institutional 

and structural 

form of HIV-

related 

discrimination 

in health care: 

A study set in 

Beijing 

Syftet var att undersöka 

strukturella och 

institutionella former av 

HIV-relaterad 

diskriminering inom 

sjukvården 

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk tolkning. 

Informanterna samlades in 

genom snöbollseffekten, 72 

informanter intervjuades för att 

beskriva deras upplevelser av 

diskriminering inom vården. 

Resultaten sammanfattades i en 

tabell där sju punkter av 

diskriminering av HIV-patienter 

togs upp och som påvisar 

punkter där diskriminering sker i 

vården även fast det är förbjudet 

enligt Kinesisk lag. 

Hög 

(17/20) 

12 
Zukoski, A P. & 

Thorburn, S. 

2009, USA. 

Experiences of 

Stigma and 

Discrimination 

among Adults 

Living with 

HIV in a Low 

HIV-

Syftet var att beskriva 

hur människor med 

HIV/AIDS upplever 

stigmatisering och 

diskriminering i 

vardagen och inom 

vården. 

Kvalitativ, hermeneutisk 

induktionsstudie. Berättande 

intervjuer med ett 

frågeformulär på 22 frågor 

besvarades av 16 informanter. 

Data sammanfattades i olika 

koder och teman. 

Intervjuerna resulterade i tre 

större teman där patienterna 

kände sig diskriminerade. 1, 

Människor vara rädda för dem 2, 

Personalen var rädda eller 

vägrade att hjälpa dem 3, 

Personalen behandlade dem 

 Hög 

(17/20) 

http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
http://elin.lub.lu.se.proxy.lnu.se/elin?func=record&resid=42943f10d18f99169f3c2653f761445d&lang=se&query=all%3A%22Experiences%20of%20stigma%20and%20discrimination%20among%20adults%20living%20with%20HIV%20in%20a%20low%20HIV-prevalence%20context%22&start=0&sessionId=4950D759E32CD186BD66257E7BB66F5B&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=&sdi=
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Context: A 

Qualitative 

Analysis 

annorlunda än andra patienter. 



   

 

Bilaga 4 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod, modifierad (Willman et al., 2006). 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod     

      Multicenter, antal center …………… 

      Kontrollgrupp/er □ 

Patientkarakteristiska    Antal…………………………………… 

      Ålder…………………………………… 

      Man/kvinna……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner    Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja □ Nej □     (Ja 2p) 

Representativt urval?     Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja □  Nej □ Vet ej □   (Ja 1p) 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja □ Nej □ Vet ej □   (Ja 1p) 

Analyserade i den grupp som  

de randomiserades till?   Ja □ Nej □ Vet ej □   (Ja 1p) 

Blindning av patienter?   Ja □ Nej □ Vet ej □   (Ja 1p) 

Blindning av vårdare?   Ja □ Nej □ Vet ej □   (Ja 1p)  

Blindning av forskare?   Ja □ Nej □ Vet ej □   (Ja 1p) 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Adekvat statistisk metod?   Ja □ Nej □     (Ja 2p) 

Etiskt resonemang?    Ja □ Nej □     (Ja 2p) 

Hur tillförlitning är resultatet?  Ja □ Nej □     (Ja 2p) 

Är instrumenten valida?   Ja □ Nej □     (Ja 1p)  

Är instrumenten reliabla?   Ja □ Nej □     (Ja 1p) 

Är resultatet generaliserbart?  Ja □ Nej □     (Ja 2p) 



 

            (Totalt: 22) 

Huvudfynd (Hur stort var effekten?  Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, kliniska signifikans, 

powerberäkning)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

    Hög □ ≥18  Medel □ 15-17    Låg □ ≤14 

Kommentar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign: …………………



 

Bilaga 5 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod, modifierad (Willman et al., 2006).  

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

Patientkarakteristiska     Antal……………………………. 

       Ålder……………………………. 

       Man/kvinna……………………... 

Är kontexten presenterad?    Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

Etiskt resonemang?     Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

Urval 

- Relevant?     Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

- Strategiskt?     Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

- Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

- Analys tydligt beskrivet?   Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

- Råder datamättnad?    Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

- Råder analysmättnad?    Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 2p) 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?     

      Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

Genereras teorin?     Ja □ Nej □ Vet ej □  (Ja 1p) 

            (Totalt: 20) 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys 

adekvat? ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

    Hög □ ≥17 Medel □ 14-16 Låg □ ≤12 

 

Kommentar …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign.) ……………………… 

 


