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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I dagsläget lever cirka 33 miljoner individer med HIV-infektion i världen, och här 

i Sverige blir detta en allt större patientgrupp. HIV är en kronisk sjukdom och att drabbas 

innebär ofta en stor kris för patienten och de behöver således stort stöd och förståelse från 

sjukvårdspersonal. Syfte: Att beskriva HIV och AIDS-patienters upplevelser av 

vårdrelationer. Metod: En systematisk litteraturstudie som grundar sig på åtta vetenskapliga 

artiklar som efter analys ledde fram till två huvudkategorier. Resultat: De två 

huvudkategorierna var Lidande och Den goda vårdrelationen med tillhörande underkategorier. 

Sjukvårdspersonal skapade onödigt lidande för patienten genom bristande engagemang och 

diskriminering. Även goda relationer sågs där sjukvårdspersonalen visade acceptans, skapade 

tillit och förståelse för patienterna. Slutsats: För att HIV och AIDS-patienter ska känna sig 

som värdefulla unika individer, så är det viktigt att de blir sedda av sjukvårdpersonal. Tillit är 

väsentligt för att vårdrelationer ska uppstå mellan patienter och sjukvårdspersonal. Först när 

patienterna känner tillit så kan de ta emot omvårdnad. Diskriminerande bemötanden som 

uppstår på grund av rädsla för smitta hos sjukvårdspersonal skulle kunna reduceras med hjälp 

av ökad kunskap. 

 

 

 

 
Nyckelord: HIV och AIDS, upplevelse, litteraturstudie 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INTRODUKTION________________________________________________1 

2. BAKGRUND______________________________________________ 1  

2.1. Historik________________________________________________1 

2.2. Smittspridning__________________________________________  1 

2.3. Sjukdomsförlopp________________________________________  2 

2.4. Behandling_____________________________________________ 2 

2.5. Dagsläget______________________________________________ 2 

2.6. Bemötande_____________________________________________ 3  

2.7. Begreppsdefinition______________________________________ 3 

2.7.1. Vårdrelation________________________________________3 

2.8. Teoretisk referensram___________________________________ 3 

2.8.1. Joyce Travelbees interaktionsteori______________________  3  

2.8.2. Omvårdnad enligt Travelbee___________________________ 3  

2.9. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning____________________________4  

3. PROBLEMFORMULERING________________________________ 4  

4. SYFTE___________________________________________________  5  

5. METOD________________________________________________________5  

5.1. Inklusionkriterier________________________________________  5 

5.2. Sökningsförfarande och urval_______________________________5 

5.3. Kvalitetsgranskning______________________________________  6 

5.4. Dataanalys______________________________________________6 

5.4.1. Exempel på analysprocess_____________________________ 7 

5.5. Forskningsetiska överväganden_____________________________ 7 

6. RESULTAT_______________________________________________ 8 

6.1. Lidande_______________________________________________ 8 

6.1.1. Oengagemang______________________________________  8 

6.1.2. Diskriminering och särbehandling______________________  9 

6.2. Den goda vårdrelationen_________________________________ 10 

6.2.1. Bekräftande bemötande_______________________________10 

6.2.2. Tillitens betydelse___________________________________10 

7. METODDISKUSSION______________________________________11  



4 

7.1. Sökningsförfarandet _____________________________________ 11 

7.2. Kvalitetsgranskning _____________________________________ 12 

7.3. Dataanalys ____________________________________________  12 

7.4. Forskningsetiska överväganden____________________________  13 

7.5. Inklusionskriterier_______________________________________ 13 

8. RESULTATDISKUSSION__________________________________ 14 

8.1. Trovärdighet och överförbarhet_____________________________16 

8.2. Vidare forskning________________________________________ 16 

9. SLUTSATS_______________________________________________ 17 

Referenser________________________________________________ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

BILAGA 1: Cinahl sökningsmatris 

BILAGA 2: PubMed sökningsmatris 

BILAGA 3: Medline sökningsmatris 

BILAGA 4: Artikelmatris 

BILAGA 5: Checklista för kvalitativa artiklar 



 

 

 

1 

 

1. Introduktion 

I dagsläget lever cirka 33 miljoner individer med HIV-infektion (humant immunbristvirus) 

världen över (Gisslén, 2011). Motsvarande siffra i Sverige rapporterades i slutet av 2011 att 

uppgå till runt 5800 individer (Smittskyddsinstitutet, 2012). En HIV-infektion är kronisk och 

obehandlad leder den så småningom till döden (Melhus, 2010). 

 

HIV och AIDS-patienter är liksom andra individer representerade i olika sjukvårdskontexter i 

såväl slutenvård som öppenvård. Vi hoppas att med denna uppsats kunna belysa HIV och 

AIDS-patienters upplevelser av vårdrelationer i dagsläget, med hänvisning till det faktum att 

de blir en allt större patientgrupp (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

 

2. Bakgrund 

2.1. Historik 

År 1980-1981 beskrevs AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) för första gången i 

USA (Gisslén, 2011). Enligt Koch (1986), kom HIV-och AIDS att betraktas som en farsot då 

sjukdomen nådde Europa i början av 1980-talet. Till en början gick HIV och AIDS under den 

allmänna benämningen gay related immunodeficiency, förkortat GRID. I slutet av 1990-talet 

konstaterades att AIDS hade blivit en av de fyra vanligaste dödsorsakerna globalt (Wahren & 

Wahren, 2011).  

 

2.2. Smittspridning 

Viruset angriper i första hand immunceller och när det har integrerat sitt DNA med 

värdcellens kan det sprida sig med hjälp av värdcellens celldelning. Efter att viruset fått fäste i 

kroppen inleds en latensperiod där viruset sprider sig på ett för immunsystemet nästan 

obemärkt sätt (Ericson & Ericson, 2009). 

 

Eftersom HIV-viruset är ett tyst virus är risken stor att smittan sprids vidare under 

latensperioden. Viruset finns bland annat i smittade individers blod, nervvävnad, likvor, sekret 

och sädesvätska (Ericson & Ericson, 2009). Den vanligaste smittvägen är genom sexuell 

kontakt och då i högsta grad analt samlag. En annan smittväg är användning av begagnade 

kanyler vid missbruk av intravenös narkotika.  Om givarblodet vid blodtransfusioner är 

infekterat överförs också HIV-viruset. En HIV-positiv kvinna kan föra över smittan till sitt 

barn, detta förekommer vid upptill var fjärde förlossning och prevalensen vid amning är 10-15 
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procent. Smittrisken kan dock reduceras till att bli så låg som högst någon procent med hjälp 

av profylax (Gisslén, 2011). Inga fall av smittöverföring till sjukvårdspersonal har 

rapporterats i Sverige, sedan fallrapporteringen av HIV och AIDS startade 1983 (Dr. T. 

Berglund, personlig kommunikation, 12 september, 2012).  

2.3. Sjukdomsförlopp 

Latensperioden för HIV-viruset är i upp till 70 % av alla fall helt asymtomatisk. Hos de övriga 

fallen kan det efter ett par veckor uppträda symtom som liknar dem hos körtelfeber. 

Medeltalet för AIDS-utvecklingen är omkring 10 år, men kan dock istället inträda redan efter 

två och ända upp till 20 år hos vissa individer (Ericson & Ericson, 2009). AIDS definieras 

som ett slutstadie till HIV och innebär rent fysiologiskt att immuncellernas nivå minskat till 

fem gånger mindre än normalvärdet. AIDS-stadiet medför därför så kallade opportunistiska 

infektioner, det vill säga infektioner till följd av en nedsatt immunförsvar (Gisslén, 2011).  

2.4. Behandling 

En HIV-infektion är än så länge obotbar och därför kronisk. Det som idag finns att tillgå är 

antiretrovirala medel som i dagligt tal kallas för bromsmediciner. Dessa läkemedel hjälper till 

att återhämta immunförsvaret samt att bromsa upp HIV-virusets utbredning i kroppen. 

Behandlingen är livslång och en god läkemedels compliance är viktig för att den ska ha 

effekt. Läkemedelsbiverkningar som illamående och diarré är vanligt, likaså mardrömmar, 

yrsel och benmärgspåverkan med anemi, men dessa biverkningar kan man bryta genom att 

byta preparat (Gisslén, 2011). 

2.5. Dagsläget 

Den uppskattade dödssiffran för AIDS är 2 miljoner dödsfall per år (Gisslén, 2011). Smittan 

är spriden globalt men den drabbar de fattigaste människorna hårdast på grund av 

kunskapsbrist om sjukdomen och otillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård. Påtvingade 

samlag och undermålig tillgång till kondomer bidrar också till spridning inom denna 

socialgrupp. Det är i första hand unga individer som drabbas och eftersom de blir oförmögna 

till arbete får det sociala och ekonomiska konsekvenser för dem (Ericson & Ericson, 2009).  I 

Afrika väster om Sahara finns den största andelen infekterade. Den största ökningen av 

nysmitta pågår framför allt i Östeuropa, Centralasien och Sydostasien (Gisslén, 2011). 
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2.6 Bemötande 

När en patient får ett positivt HIV-besked är detta ofta förenat med en kris och patienten är då 

i stort behov av förståelse och empati från sjukvårdspersonalen (Ericson & Ericson, 2009). 

Dessvärre möts AIDS-patienter ofta av stigmatiserande attityder (Tamm, 2002). I en studie av 

Anderson, Elam, Gerver, Solarin, Fenton och Easterbrook (2008) relateras den upplevda 

stigmatiseringen av patienterna till en rädsla för att bli smittad, som i sin tur grundar sig på 

felaktiga föreställningar om hur HIV-smittan överförs. Rädslan för att bli smittad finns ofta 

med i bakhuvudet hos vårdpersonal och detta ställer därför höga krav på kunskap om 

sjukdomen. Då rädsla och okunskap får ta överhanden ges inte plats åt patientens lidande 

(Ericson & Ericson, 2009). Att drabbas av sjukdom är destruktivt för såväl självbilden som 

identiteten men med omtanke, vägledning och kärlek från vårdpersonal kan det lindras 

(Tamm, 2002). Att enbart se sjukdomen och inte människan bakom den kan innebära 

kränkning av patienten vilket då leder till ett vårdlidande för denne, som i sin tur kränker 

människans inneboende värde (Eriksson, 1994).   

 

2.7 Begreppsdefinition 

2.7.1 Vårdrelation 

Begreppet innebär en relation i vilken patientens lidande lindras, en så kallad vårdande 

relation. I en vårdrelation är vårdarens främsta redskap förmågan till ett helhetstänkande med 

ett öppet sinne (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012).  

 

2.8 Teoretisk referensram 

2.8.1 Joyce Travelbees interaktionsteori 

Joyce Travelbees teori beskriver den mellanmänskliga relationen, mellan sjuksköterska och 

patient, med fem olika relationsfaser som alla måste gås igenom för att uppnå ömsesidig 

förståelse. Faserna är följande: Det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt 

ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 2001).  

2.8.2 Omvårdnad enligt Travelbee 

Travelbee menar att det ligger i sjuksköterskans ansvar att en mellanmänsklig relation byggs 

upp. Sjukdom skapar lidande vilket kan leda till minskad känsla av egenvärde hos patienten. 
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Sjuksköterskan ska använda sig själv som ett redskap för att hjälpa patienten att finna mening 

i upplevelserna av lidandet. Lidande är enligt Travelbee en primär allmänmänsklig erfarenhet 

som ingen människa kan undgå (Travelbee, 2001). 

Genom att inte kliva ur rollerna som sjuksköterska och patient stannar relationen på en ytlig 

nivå och omsorgen tenderar då att bli opersonlig, och sjuksköterskan får svårt att se patienten 

som den unika individ den är. Travelbee uttrycker att det är lätt att patienter generaliseras och 

blir stereotypier om de inte ses som unika individer. Det är eftersträvansvärt att inte 

kategorisera människor utan istället försöka se deras personliga särdrag. När sjuksköterskan 

ser de personliga särdragen kan hon också se och förstå patientens upplevelse av sjukdomen. 

Det är viktigare att få en bild av patientens sjukdomsupplevelse än sjukdomen i sig. Enligt 

Travelbee är det en mänsklig egenskap att alltid söka meningen med allt som händer. Det är 

vanligt att patienten uttrycker frågan ”varför just jag?”, sjuksköterskan kan då vägleda 

patienten till att finna en mening och därmed att värdesätta den nya livssituationen (Travelbee, 

2001). 

Vi har valt denna teori eftersom vi finner den aktuell och applicerbar på vårt problemområde 

som innefattar nyckelorden upplevelse och vårdrelationer. 

 

2.9. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Socialstyrelsen (2005) har tagit fram en kompetensbeskrivning vilken är en rekommendation 

för vilken kompetens legitimerade sjuksköterskor ska ha i sitt yrkesutförande. 

Sjuksköterskans handlande ska utgå ifrån en humanistisk människosyn, hon ska visa respekt, 

värdighet och omsorg för sina patienter. International Council of Nurses (ICN) är en etisk kod 

som finns för sjuksköterskor, och den första antogs år 1953. Det finns fyra grundläggande 

ansvarsområden och dessa är att främja, förebygga och att återställa hälsa, samt att lindra 

lidande. 

3.  Problemformulering 

Enligt smittskyddsinstitutet (2012) uppgår antalet HIV-smittade i dagsläget till cirka 30 

miljoner människor världen över, och motsvarande siffra i Sverige uppgår till cirka 6000 

människor. HIV-viruset smittar via blod genom sexuell kontakt samt till exempel vid 

intravenöst narkotikamissbruk (Ericson & Ericson, 2009).  

När HIV-smittan kom till allmänhetens kännedom i början av 1980-talet kom den att likställas 
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med en farsot.  Inga fall av HIV-smitta som överförts från patient till sjukvårdspersonal har  

rapporterats till smittskyddsinstitutet sedan fallrapporteringen startade 1983. 

 

 Enligt Tamm (2002) har tidigare studier visat att AIDS-patienter ofta bemöts med en 

stigmatiserande attityd. Travelbee (2001) menar att det är sjuksköterskans ansvar att bygga 

upp en mellanmänsklig relation.  

 

Vi hoppas att en litteraturstudie som berör detta ämne kan bidra med ökad förståelse för hur 

HIV och AIDS-patienter upplever vårdrelationer idag. 

 

 

4. Syfte 

Att beskriva HIV och AIDS-patienters upplevelser av vårdrelationer. 

 

5. Metod 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie vilket innebär att data som inhämtats och 

analyserats är taget från publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

5.1 Inklusionskriterier 

Artiklar med studier gjorda på vuxna kvinnor och män med HIV eller AIDS. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan år 2000-2012, från hela världen, och vara skrivna på svenska eller 

engelska samt vara peer-reviewed. Vi valde att i första hand inkludera kvalitativa artiklar 

eftersom dessa svarar bättre mot vårt syfte vilket innehåller ordet upplevelse. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

Våra tilltänkta, svenska sökord översattes till engelska i ”svenska MeSH” som är en 

medicinsk ordlista. På varje enskilt sökord gjorde vi en pilotsökning som innebär en 

fritextsökning utan några begränsningar (Axelsson, 2008). På det sättet fick vi en uppfattning 

om hur många träffar det fanns på just det sökordet. Vi har använt oss av databaserna 

CINAHL, PubMed och Medline i våra artikelsökningar. Med Boolesk sökteknik kombineras 

flera sökord för att finna relevanta artiklar med hjälp av så kallade sökoperatorer; AND, OR 

och NOT (Östlundh, 2006). Den sökoperator vi har använt oss av är AND. Då vi sökt på flera 
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av våra nyckelord tittade vi på ”search history” och kunde då se vår träfflista. Därefter 

testades olika kombinationer av sökord, till exempel; Experience + HIV + nurse-patient 

relations och vi valde sedan ”search with and”. Totalt lästes cirka 430 titlar, 60 abstract och 

slutligen 35 artiklar, varav 10 kvalitetsgranskades (Bilaga 1-3). De artiklar som 

kvalitetsgranskades presenterades i en artikelmatris i vilken de erhöll ett nummer (Bilaga 4). 

Artikelnumret är bifogat i kolumnen antal använda artiklar, i sökmatriserna för respektive 

databas (Bilaga 1-3). Sökningsförfarandet ägde rum mellan den 31 augusti och den 14 

september 2012.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Samtliga 10 artiklar lästes noggrant igenom av var och en av oss upprepade gånger varpå 

kvalitetssäkringen påbörjades. Den checklista för kvalitativa artiklar som användes var 

hämtad i Forsberg och Wengström (2008). Denna checklista kom dock att revideras för att ett 

poängsystem lättare skulle kunna upprättas (Bilaga 5). De punkter vilka hade ”ja” och ”nej”-

frågor kom att inkluderas medan öppna frågor om syfte, disposition och dylikt kom att 

exkluderas då dessa ansågs vara för svåra att poängsätta. För varje ”ja” erhölls ett poäng och 

ett ”nej”-svar innebar noll poäng då detta indikerade på en bristfällighet hos artikeln (med 

undantag för en fråga där ”ja” gav noll poäng och ”nej” gav ett poäng). Artiklarna kunde 

kvalitetsbedömas när poängsystemet för kvalitetsbedömningen upprättats.  

 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) omnämner kvaliteten som ”hög”, ”medel” och ”låg” och 

för att kunna göra en bedömning av vad gränserna skulle gå gjordes en procentindelning Vi 

kom fram till att sex av artiklarna hade hög kvalitet och fyra hade medelkvalitet. Trots att 

ingen av artiklarna bedömdes som låg kvalitet kom ändå två av dem att exkluderas. Det 

framkom att dessa två artiklar inte stämde överens med det tilltänkta syftet med studien. 

 

 5.4 Dataanalys 

Den analysmetod som användes var en så kallad kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys hjälper till att identifiera strukturer och teman i texter (Forsberg & 

Wengström, 2008). Den analysprocess som genomfördes är beskriven av Lundman & 

Hällgren Graneheim(2008). Inledningsvis lästes alla inkluderade artiklar individuellt och 

upprepade gånger. En kontinuerlig dialog fördes hela tiden och minimerade risken för att data 

skulle kunna misstolkas eller förbises. Meningsenheter i resultatet som svarade mot syftet, 

ströks över med olikfärgade markeringspennor. Meningsenheterna översattes sedan till 
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svenska och kondenserades varpå de klipptes ut och kodades. Därefter tilldelades de en 

underkategori och kategori. Analysen mynnade slutligen ut i ett resultat vilket kom att delas in 

i två huvudkategorier. 

 

5.4.1. Exempel på analysprocess 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Handskakningar var 

vanligt förekommande 

i de positiva 

relationerna och 

visade på att 

sjukvårdspersonalen 

inte var rädda för att 

vidröra de HIV-

smittade 

Handskakningar 

visade att 

sjukvårdspersonal 

inte var rädda  

Bekräftelse Bekräftande 

bemötande 

Den goda 

vårdrelationen 

Patienterna utvecklade 

en familjär närhet till 

vårdpersonalen 

Utvecklade en 

familjär närhet 

Närhet Tillitens betydelse Den goda 

vårdrelationen 

Sjukvårdspersonalen 

uppfattades som 

likgiltiga 

Sjukvårdspersonal 

var likgiltiga 

Likgiltighet Oengagemang Lidande 

Patienter kände sig 

förödmjukade och 

förolämpade när 

sjukvårdspersonalen 

tog till onödiga 

försiktighetsåtgärder 

Kände sig 

förödmjukade och 

förolämpade på 

grund av 

försiktighetsåtgärder 

Att bli diskriminerad Diskriminering 

och särbehandling 

Lidande 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Studier som inkluderas i en systematisk litteraturstudie väljs enbart om de genomgått noggranna etiska 

överväganden eller är godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). I enbart en av 

de valda artiklarna framgick det tydligt att den blivit etiskt granskad. I de övriga sju artiklarna 

kontaktades antingen artiklarnas författare eller tidsskriften där de publicerats. Det framgick att 

samtliga artiklar var etiskt granskade. 
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6. Resultat 

Kategori Underkategori 

Lidande Oengagemang 

Diskriminering och särbehandling 

Den goda vårdrelationen Bekräftande bemötande 

Tillitens betydelse 

 

6.1 Lidande 

6.1.1. Oengagemang 

Patienterna kände att sjukvårdspersonal rent generellt varken hade viljan eller förmågan att 

integrera med dem på en mer personlig nivå (Haile, Landrum, Kotarba & Trimble, 2002). Det 

fanns en tydlig ovilja från sjukvårdspersonalens sida att spendera tid på patienten. Flertalet 

situationer återgavs av patienter vid vilka sjukvårdspersonalen uppfattades som likgiltiga i sitt 

bemötande och likgiltigheten visade brist på empatisk förmåga (Boeheme, Moneyham, 

McLeod, Walcott, Wright, Seal, Mugavero, Norton & Kempf, 2010). Sjukvårdspersonal sågs 

oförmögna till att se mänskligheten i patienterna utan fokuserade ofta enbart på 

sjukdomen(Hughes, Davies & Gudmundsdottir, 2008; Malta, Todd, Stibich, Garcia, Pacheco 

& Bastos, 2010). På frågan om vart patienternas källa till inre styrka kom ifrån så var 

sjukvårdspersonal inte gärna omnämnda (Haile et al., 2002).  

 

Bristande bemötande hos sjukvårdspersonalen kunde yttra sig i misslyckade försök till att 

lyssna på patienterna eller genom dömande tonlägen (Campbell, Scott, Madanhire, 

Nyamukapa & Gregson, 2010; Malta et al., 2010). Många patienter klagade på undermåligt 

stöd och kommunikation under besöken (Malta et al., 2010). Patienterna kände ofta att 

sjukvårdspersonal inte intresserade sig för deras känslomässiga problem och oro (Sherman & 

Ouellette, 2001). 

 

 Bristande öppenhet var den främsta orsaken till att patienterna inte ville diskutera sina 

farhågor och personliga problem (Boeheme et al., 2012). När patienter blev illa bemötta 

kunde det leda till att de inte ytterligare vågade ta upp sina inre tankar för diskussion igen i ett 

senare skede (Malta et al., 2010).    
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6.1.2. Diskriminering och särbehandling 

De vanligaste problemen under besöken innefattade undermålig dialog, bristande empati och 

erfarenheter av diskriminering. (Malta et al., 2010). Sjukvårdspersonal beskrevs ha 

diskriminerande attityder då de uttryckt att det är en omöjlighet för HIV-patienterna att leva 

sitt liv som andra människor (Orner, Cooper, Myer, Zweigenthal,  Bekke &  Moodley, 2007). 

Patienterna kunde bli tilltalade på ett mycket nedlåtande sätt eller helt ignorerade (Hughes et 

al., 2008). 

 

Flera patienter kände att det var intrång i deras privatliv och förstärkte deras känslor av skuld 

och skam när sjukvårdspersonal till exempel frågade om hur de fått HIV. Patienter upplevde 

att det fanns en helt oprofessionell nyfikenhet hos sjukvårdspersonalen som låg bakom dessa 

frågor. Patienterna var dock införstådda med att sjukvårdspersonalen var skyldiga att ta reda 

på hur de smittats, vilket gjorde det svårt för patienterna att avgöra hur det egentligen låg till 

(Haile et al., 2002). 

 

 För att patient och vårdgivarrelationen skulle fungera var det viktig att patienterna inte kände 

sig dömda av sjukvårdspersonalen (Boeheme et al., 2012). Patienterna berättade att respekten 

försvann för sjukvårdspersonalen när de kände sig missförstådda eller inte kände sig lyssnade 

på, när de gjordes till åtlöje och kände inhumanitet, kränkning eller respektlöshet (Boeheme et 

al, 2012). Sjukvårdspersonalen kunde ibland skälla ut patienterna och behandla dem som barn 

(Orner et al., 2007; Hughes et al,. 2008).  Sjukvårdspersonal observerades ha till synes 

godtyckliga krav på patienterna, dessa var att de beordrades att stå upp, sitta ner eller att de 

skulle rada upp sig (Campbell et al., 2010). Patienterna kände sig även förödmjukade och 

förolämpade när sjukvårdspersonalen tog till onödiga försiktighetsåtgärder när de kom i 

kontakt med dem (Haile et al., 2002). Det var viktigt för patienterna att sjukvårdspersonalen 

reflekterade över hur beteenden kunde uppfattas. Att sjukvårdspersonal i själva verket var för 

upptagna för att assistera en HIV-patient kunde av denna tolkas som rädsla för smitta vilket 

kanske inte alls var fallet (Haile et al., 2002). 

 

Patienterna uppfattade ibland saker som sjukvårdspersonalen sa som falskt eller okänsligt, de 

trodde dock att det inte alltid var sjukvårdspersonalens avsikt, detta fenomen 

uppmärksammades särskilt i HIV-vården. Ord från sjukvårdspersonalen som var avsedda att 

uppmuntra och bekräfta patienterna kunde ibland få dem att må sämre på grund av deras olika 
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livserfarenheter, etnicitet, och sociala och kulturella skillnader. Ord och gärningar som var 

avsedda att stärka patienterna kunde istället få dem att bli mer illa till mods (Haile et al., 

2002). 

 

6.2 Den goda vårdrelationen 

6.2.1 Bekräftande bemötande 

En visad entusiasm för vilka patienterna var som personer betonades som något oerhört 

viktigt (Sherman & Ouellette, 2001). Den främsta egenskapen i omvårdnaden var ett visat 

intresse hos sjukvårdspersonalen, för vad patienterna delade med sig av. Patienterna 

värdesatte också när sjukvårdspersonalen intresserade sig för deras vardagliga liv (Boeheme 

et al,; Campbell et al., 2010). 

 

Patienterna ansåg att en god vårdrelation innefattade stöd och rådgivning samt kunde vara en 

hjälp för dem att utveckla optimala följsamhetsstrategier (Campbell et al., 2010). Det fanns ett 

behov bland patienterna att känna sig delaktiga i sin vård och behandlas med respekt, av 

sjukvårdspersonalen (Haile et al., 2002). När patienterna blev bemötta med respekt så kände 

de sig värdefulla (Hughes et al., 2008). 

 

 Patienterna uppskattade när sjukvårdpersonal behandlade dem ”normalt”, på samma sätt som 

patienter med andra krämpor. Att sjukvårdspersonalen hälsade på patienterna var viktigt för 

att positiva relationer skulle uppstå mellan dem. Handskakningar var vanligt förekommande i 

positiva relationer och visade på att sjukvårdspersonalen inte var rädda för att vidröra de HIV-

smittade (Campbell et al., 2010).  

 

6.2.2. Tillitens betydelse  

Tillit var en viktig hörnsten i relationsskapandet och var en del av en process som tog lång tid 

att uppnå. Tillit kunde utvecklas tack vare att det fanns en villighet hos sjukvårdspersonalen 

att fortsätta att bygga på relationen så att en långvarig och stabil relation kunde utvecklas. En 

avgörande faktor för utvecklandet av tillit sågs bland annat vara de tidigare erfarenheter som 

patienterna hade av sjukvårdpersonal (Carr, 2001). En annan nämnd förutsättning var att 

patienten kunde erbjudas en trygg miljö där denne kunde känna sig avslappnad. Endast i en 

relation av tillit kunde vårdgivaren få ut ärlig information från patienten (Boeheme et al., 

2012; Malta et al., 2010).   
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Patienterna var eniga om att sjukvårdspersonalens förståelse och kunskap var en förutsättning 

för att tillit skulle kunna uppstå (Carr, 2001). Det var lättare för patienter att känna tillit för 

sjukvårdspersonal som hade kunskap om patologi och smittspridning kring HIV-infektioner, 

eftersom detta gav intryck av trygghet och säkerhet (Haile et al., 2002; Sherman & Ouellette, 

2001).  

 

Ett villkor för tillit var att sjukvårdspersonalen inte gjorde patienterna illa eller fick dem att 

lida utan att de hade förmågan att kunna lindra rädslor, och detta krävde en accepterande 

attityd hos sjukvårdspersonalen (Carr, 2001; Sherman & Ouellette, 2001).  

 

Många patienter utvecklade en så starkt tillit till vårdpersonalen att relationerna kunde ses 

som familjära, sjukvårdspersonalen jämfördes ibland med en surrogatfamilj (Sherman & 

Ouellette, 2001).  

 

7. Metoddiskussion 

Metoddiskussionen syftar till att redovisa hur arbetsprocessen, från de inledande sökningarna 

till hur vi tänker kring vidare forskning, ser ut. Diskussionen är strategiskt uppdelad under 

rubrikerna nedan. 

 

7.1. Sökningsförfarande 

Detta är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att ett problemområde identifierats varpå 

forskningsresultat sökts, granskats kritiskt och värderats för att slutligen analyseras. 

Systematiska litteraturstudier påvisar de eventuellt likvärdiga resultat som olika studier 

presenterar, vilket innebär ökad trovärdighet och generaliserbarhet för dessa resultat (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

 

Sökningsförfarandet inleddes med att olika sökord som överensstämde med syftet användes i 

ett fåtal vårdvetenskapliga databaser. Att hitta bra relevanta sökord var en process i sig som 

kom att ta mycket tid, därtill krävdes ett avvägande av sökorden för att effektivisera 

sökningarna. Sökordet upplevelse översattes med hjälp av svenska MeSH till experience, 

kombinationer med detta sökord gav dock inte många träffar, vi kom enbart att hitta två 

artiklar med hjälp av detta sökord. Med rätt kombinationer, som till exempel kunde vara HIV-

infected och nurse patient relations så hittades till slut en hel del artiklar vilka bedömdes 
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motsvara behovet av forskningsresultat till litteraturstudien. För att inte relevanta artiklar ska 

förbises bör samtliga sökord kombineras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). PsycInfo kom 

att passivt väljas bort eftersom vi prioriterade att söka i de andra hälso- och vårdvetenskapliga 

databaserna; Cinahl, Pubmed och Medline. Vi tror dock att PsycInfo mycket väl kan vara en 

användbar databas i framtida studier på området.  

 

7.2 Kvalitetsgranskning 

När kvalitetsgranskningen skulle utföras använde vi oss av Forsberg och Wengströms (2003) 

checklista för kvalitativa artiklar för att kunna kvalitetsgranska de artiklar vi hade valt ut. Vi 

modifierade checklistan genom att exkludera skrivfrågorna, för att lättare kunna poängsätta 

artiklarna. Sex av artiklarna hade hög kvalitet och övriga fyra hade medelkvalitet. Vi valde att 

exkludera två av artiklarna på grund av att vi ansåg att de inte stämde överens med vårt syfte, 

detta gjorde att vi slutligen hade åtta artiklar kvar.  

 

Vår ambition var att båda könen skulle vara presenterade i studien. Vi hittade dock flera bra 

artiklar som enbart var gjorda på kvinnor men dessvärre inte en enda som var gjord på män. 

Detta resulterade i att vi hade tre artiklar med studier gjorda på kvinnor samt fem artiklar där 

man använt sig av båda könen. Den ojämna fördelningen kan vara en nackdel då det främst är 

kvinnors perspektiv som presenteras i resultatet.  

 

7.3 Dataanalys 

När vi genomförde analysen läste vi först artiklarna individuellt och diskuterade sedan 

innehållet tillsammans, detta anser vi stärka studiens trovärdighet. Därefter jämförde vi våra 

meningsenheter som vi hade strukit över enskilt med markeringspennor i varje artikel. På 

detta sätt minimerades risken att relevant information missades eller misstolkades. 

Analysprocessen innebar att meningsenheter kom att kondenseras och kodas. Eftersom flera 

av artiklarnas meningsenheter kunde ha flera innebörder stötte vi på problem när det var dags 

för nästa steg, nämligen att skapa underkategorier och kategorier. Det var svårt att hitta 

vårdvetenskapliga kategorier och samtidigt behålla en logisk precision genom analysen. En 

viktig resurs för oss kom att bli en kontinuerlig dialog där vi lämnade mycket plats åt 

reflektion vilket fick oss att tänka i nya banor och inte i samma spår. Slutligen kom vi fram till 

två stora huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
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Alla artiklar som har analyserats har varit skrivna på engelska men vi som gjort studien är 

svensktalande. Vi har dock genom grundskolan och gymnasieskolan skaffat oss en bra grund i 

det engelska språket, men när för oss helt okända ord dök upp använde vi oss av ett lexikon. 

Vi vill poängtera att artiklarna är översatta efter bästa förmåga men att det kan självfallet 

utgöra en svaghet i studien att den bygger på översatta resultat.  Även det faktum att vi inte 

kunde ta in artiklar på andra språk är en svaghet eftersom det kan ha lett till att vi har missat 

andra relevanta artiklar. 

 

7.4. Forskningsetiska överväganden 

I bara en av artiklarna framgick det klart och tydligt att den var etisk granskad. För att ta reda 

på om de övriga sju artiklarna var etiskt granskade så fick vi skriva till författarna eller till 

tidsskriften som de hade publicerats i för att få detta verifierat. Efter mailkontakt fick vi klart 

för oss att samtliga av våra artiklar var etiskt granskade. Det är viktigt för en studies 

trovärdighet att den har genomgått en etisk granskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Vi är medvetna om att vi har en förförståelse kring hur människor med HIV och AIDS blir 

bemötta. Detta faktum kan givetvis ha färgat oss i vår analysprocess trots att vi har försökt 

vara objektiva som möjligt. 

 

7.5 Inklusionskriterier  

Forsberg och Wengström (2008) menar att en studie får vara högst tre till fem år för att den 

ska vara aktuell. Vi valde att använda oss av artiklar från år 2000 och framåt. Området är inte 

såpass beforskat att vi hade kunnat begränsa oss till till exempel år 2007 och framåt, flera av 

de artiklar som svarade mot vårt syfte och som kom att inkluderas är skrivna år 2001. Vi 

inkluderade studier gjorda på både män och kvinnor med en åldersgräns på >19 år. Detta på 

grund av att systemet i databaserna inte tillät från 18 år, men vår tanke var individer i vuxen 

ålder. Vi valde även att inkludera artiklar skrivna på svenska och engelska som var gjorda 

över hela världen, detta eftersom HIV-smittan är av pandemisk karaktär och därför ett globalt 

problem. Vi insåg också att om vi hade valt att göra vår litteraturstudie på studier gjorda i 

Norden till exempel, så hade vi antagligen inte hittat tillräckligt med artiklar som svarade mot 

vårt tilltänkta syfte. 

Vi valde även att inkludera artiklar skrivna på svenska och engelska som var gjorda över hela 

världen, detta eftersom HIV-smittan är av pandemisk karaktär och därför ett globalt problem. 

Vi insåg också att om vi hade valt att göra vår litteraturstudie på studier gjorda i Norden till 
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exempel, så hade vi antagligen inte hittat tillräckligt med artiklar som svarade mot vårt 

tilltänkta syfte. 

 

8. Resultatdiskussion 

HIV och AIDS är två sjukdomstillstånd som skapar mycket lidande. Vetskapen för en 

insjuknad om att HIV-infektionen är obotlig och att den utan behandling förr eller senare 

leder till döden, medför lidande. Lidandet som förknippas med sjukdomen, dess eventuella 

symtom, behandlingar och biverkningar är oundvikligt men det finns ett onödigt lidande i att 

som HIV-smittad tvingas leva med samhällets okunskap, rädslor, föreställningar och  

fördomar. En föreställning är förmodligen att sjukvården genom sin kompetens på området är 

en av de HIV-smittades viktigaste fristäder från dessa attityder men så är tyvärr inte alltid 

fallet. 

 

Det framgick genom denna systematiska litteraturstudie att HIV och AIDS-patienters 

upplevelser av vårdrelationer oftast var förknippade med känslan av att inte bli sedd för den 

man är. Vidare framkom att det var oerhört viktigt att patienter kände tillit till 

sjukvårdspersonalen för att de skulle våga öppna sig och ta emot omvårdnaden. Slutligen sågs 

diskriminerande bemötanden när sjukvårdspersonal undvek kroppskontakt, dessa grundade 

sig på rädslan för att bli smittad. 

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är en av de fyra grundläggande ansvarsområdena att 

lindra lidande. Genom vår litteraturstudie har vi sett exempel på negativa vårdrelationer där 

sjukvårdspersonalen på många olika sätt misslyckats i sin uppgift att lindra lidande, men vi 

har även sett flertalet exempel på goda vårdrelationer som av patienterna upplevts som 

nästintill familjära. 

 

Travelbee (2001) menar att nyckeln till den mellanmäskliga relationen med alla dess viktiga 

byggstenar är kommunikation och att denna ska utgöras av välgörenhet. Faktorer som dock 

kan förhindra att en välfungerande kommunikation utvecklas är oförmåga att se patienter som 

individer. Flera av HIV och AIDS-patienterna i studierna uttryckte att sjukvårdspersonal inte 

såg mänskligheten i dem utan enbart deras sjukdom, de hade svårt att frångå begreppet 

patient. Förmågan att se den andra personen som en individ är helt beroende av 

sjuksköterskans förmåga att gå utanför sig själv, sjuksköterskan behöver också ha ett genuint 

intresse för andra människor (Travelbee, 2001). Att det fanns ett intresse för vilka patienterna 
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var och för vad de hade att berätta om sig själva och sina vardagliga liv nämndes i studierna 

som något oerhört viktigt för dem. Att få sin existens bekräftad, det vill säga att få känna att 

”jag existerar” är ett mycket fundamentalt behov hos människor. Det är i mötet med andra 

som bevis för vad som förstärker eller försvagar vår osäkerhet erhålls. Vid bekräftande 

bemötanden förstärks den positiva synen på en själv (Gustafsson, 2004). Gustafsson (2004) 

menar att hälsa och välbefinnande går hand i hand med stöd och bekräftelse. Patienterna var 

eniga om att en god vårdrelation inkluderade rådgivning och stöd.  

 

Enligt Eriksson (1994) så är inte all vård av godo, för att den ska bli det behövs ett 

förpliktigande och en övertygelse om vikten av att visa barmhärtighet och kärlek för en annan 

människa och detta kallar hon för vårdandets etiska grund. Eriksson menar att patienten 

behöver känna sig bekräftad, älskad och förstådd, först då kan dess lidande lindras genom att 

utrymme faktiskt ges för att lida. Sjukdomens lidande kan också vändas till något 

meningsfullt vilket kan komma att stärka patienten, med förutsättning att patienten får hjälp 

med detta i den erhållna omvårdnaden (Travelbee, 2001). En vårdrelation där patienten får 

hjälp och vägledning i sitt lidande kallas för en vårdande relation (Wiklund-Gustin & 

Bergbom, 2012).  

 

Ett problemområde som nämndes var upplevelser av särbehandlande. Sjukvårdspersonalen 

tog ofta till överdrivna försiktighetsåtgärder eller undvek att vidröra patienterna. Wiklund-

Gustin och Bergbom (2012) talar om att kroppen är ett hem för hälsa och lidande, och 

patientens kropp ska vårdas med kärlek och värme och det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonal tänker på hur de använder sin kropp i omvårdnaden av någon annans. 

Patientens kropp får aldrig bli ett objekt för avståndstagande eftersom kroppen är själens 

boning och det är omöjligt att lämna den (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012).  

 

Travelbee, (2001) menar att om förmågan till att känna empati för någon saknas så kommer 

inte interaktionsmönstren och relationen att utvecklas och omvårdnaden blir då ofullständig. 

Det fanns flera exempel på oengagemang från sjukvårdspersonalens sida i studierna, dessa 

uttryckte sig i en likgiltighet och visade på bristande empatisk förmåga. Patienternas tidigare 

erfarenheter av sjukvård var avgörande för de framtida, om det fanns det en villighet från 

personalens sida att fortsätta relationen vilket gjorde den långvarig och stabil, så kunde 

patienterna lättare känna tillit. Patienter återgav också exempel på vårdrelationer där de hade 

såpass stark tillit till sina vårdgivare att relationerna kändes nästintill familjära. Wiklund-
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Gustin och Bergbom, (2012) menar att känslan av värde och att vara älskad skapar tillit och 

trygghet. Förmågan av lindra rädslor och lidande istället för att skapa det var ett viktigt villkor 

för tillit. Wiklund-Gustin och Bergbom, (2012) menar att patienten ger sitt medgivande till 

omvårdnad först när den känner tillit till vårdgivaren, tillit är således något som förtjänas. I 

studierna framkom att enbart i en vårdrelation av tillit så kunde vårdgivaren få ut ärlig 

information av patienten. 

 

8.1. Trovärdighet och överförbarhet 

Diskussion och reflektion mellan författarna styrker trovärdigheten i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vi har i största möjliga mån arbetat tillsammans med studiens olika delar, 

resultatet kan därför stödjas av oss bägge, och vi besitter dessutom likvärdig kunskap om 

innehållet i vår studie. I vårt valda problemområde vilket är patienters upplevelser av 

vårdrelationer så valde vi inte bara sjuksköterskeprofessionen som ändamål utan alla typer av 

sjukvårdspersonal. Vi utgick ifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning i vår 

litteraturstudie. Vi har således inte tagit hänsyn till de andra professionernas 

kompetensbeskrivningar, till exempel läkares, trots att många av vårdrelationerna i studierna 

är mellan patienter och läkare, detta är en svaghet. Eftersom vi är relativt oerfarna på 

artikelsökning så är detta givetvis en bidragande faktor till att studier som kan ha varit av 

intresse och inte minst relevans för oss, gått oss förbi. Beträffande överförbarhet tror vi inte 

att resultatet är applicerbart i en Nordeuropeisk kontext, detta eftersom ingen av våra 

inkluderade artiklar är gjorda i Nordeuropa.  

 

8.2. Vidare forskning 

Systematiska litteraturstudier visar på hur pass utforskat ett område är samt hur den aktuella 

forskningen ser ut. Systematiska litteraturstudier är på så vis viktiga för att hitta områden som 

är obeforskade i vidare bredd, de kan på så vis säga något vart som bör forskas på framöver.  

HIV och AIDS är ett område som har forskats på mycket, det har varit tydligt när vi har sökt i 

de olika databaserna. Det finns många studier om omgivningens fördomar, reproduktion och 

familj, stigmatisering, läkemedelscompliance och behandlingar.  

 

När vi diskuterade vad framtida forskning om HIV och AIDS skulle handla om så kunde vi 

inte låta bli att leka med tanken om att vända på vår egen problemformulering. Hur är det att 

vara HIV-smittad och jobba inom sjukvården? Vad möts dessa individer av för reaktioner och 

föreställningar av sina arbetskollegor? Hur blir de bemötta på sin arbetsplats och hur påverkas 



 

 

 

17 

 

det deras arbetsinsats och i förlängningen patienterna av detta? Vi har en föreställning om att 

denna grupp är liten i Sverige och i övriga Norden, men hur ser det ut globalt sett, i till 

exempel de områden där HIV-smittan är vida spridd? 

 

9. Slutsats 

Vår litteraturstudie visar att vårdrelationerna mellan sjukvårdspersonal och HIV och AIDS-

patienter allt för ofta är bristfälliga. Genomgående var att patienterna inte blev sedda som de 

unika individer de är. Detta skapade lidande eftersom patienterna inte fick känna sig speciella 

och värdefulla. Vidare fann vi att tillit var något fundamental vilket krävdes för att patienterna 

skulle öppna sig och dela med sig av sina farhågor och därigenom kunna få en bättre 

omvårdnad. Om dessa upplevelser är vanligare bland HIV och AIDS-patienter är svårt att 

säga, detta kan lika gärna vara ett fynd som är applicerbart på vilken patientkategori som 

helst. HIV och AIDS-patienterna upplevde också diskriminerande bemötanden då 

sjukvårdspersonal ofta var rädda för kroppskontakt med dem, detta gjorde att patienterna 

kände sig förödmjukade. Vi tror att kunskap är en betydande faktor för att reducera det 

onödiga lidande vilket orsakas av rädsla för att bli smittad. Slutligen är vi båda övertygade om 

att en god vårdrelation är av stor betydelse för patienters omvårdnad och i förlängningen för 

att uppnå eller bibehålla hälsa. 
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Bilaga 1, Cinahl  120831   *= Filter:  Age 19 +, 2000-01-01 till 2012-09-14 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

1 HIV-infected 

patients 

3240     

2 Professional – 

patient relations 

12608     

3 S1 AND S2 * 32 32 7   

4 Hiv care 2465     

5 S2 AND S4* 41 41 12 3 2 (3)(8) 

6 Nurse -  patient 

relations 

13798     

7 S4 AND S6  * 8 8 3 1 1(2) 

8 Patient Attitudes 15084     

9 Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome 

8691     

10 S2 AND S8 AND S9 

* 

3 3 1   

11 Patient satisfaction 18998     

12 S4 AND S6 AND 

S11* 

0     

13 AIDS patients 1708     

14 S6 AND S13* 11 11   2 1(5) 

15 S2 AND S13* 12 12    
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Bilaga 2, PubMed  120831-120914*= Filter:  Age 19 +, 2000-01-01 till 2012-09-14 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

1 Patient satisfaction  52976 20    

2 HIV Infections  208983 20    

3 Nurse - patient relations  14107 18    

4 S2 AND S3 * 20 20 5 4 1(9) 

5 Professional – patient relations 110557 
 

17    

6 S1 AND S2 AND S5 * 13 13 5 4 1(1) 

7 S2 AND S5* 303 20 2 2  

8 Acquired Immunodeficiency 

Syndrome 
70790 
 

20    

9 S1 AND S8 * 16 16 6 1 1(7) 
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Bilaga 3, Medline 120912 *= Filter:  Age 19 +, 2000-01-01 till 2012-09-14 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Experience 48149 10    

2 HIV 30399 45 4   

3 Nursing 42695 5    

4 Hiv care 8143 20 3   

5 S1 AND S4* 11 11    

6 S1 AND S2 AND 

S3* 

6 6    

7 Nurse patient 

relations 

2432 7    

8 Professional 

patient relations 

1467 10    

9 Relations 22740     

10 S4 AND S8* 43 43 11 4 1(6) 

11 S1 AND S2 AND 

S7* 

2 2 1 1 2(4)(10) 

12 S2 AND S8* 3 3    



 

 

 

  

 

Bilaga 4, Artikelmatris 

 

Nr Författare, år, land Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Boehme AK, 

Moneyham L, 

McLeod J, Walcott 

MW, Wright L, Seal 

P, Mugavero M, 

Norton WE, Kempf 

MC. 2012. USA. 

Health Care for 

Women 

International. 

HIV-infected 

women's 

relationships with 

their health care 

providers in the 

rural deep south: An 

exploratory study 

Att undersöka 

relationen mellan 

HIV-infekterade 

kvinnor boende på 

landsbygden, och 

deras vårdgivare 

En kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Frågeformulär samt 

fokusgruppintervjuer med 

fyra grupper om 

sammanlagt 39 kvinnliga 

informanter. 

Visade att mellanmänskligt 

förtroende för läkare överlag 

är positivt. 

 

Hög 

(13/16) 

2 Campbell, C. Scott, 

K. Madanhire, C. 

Nyamukapa, C. & 

Gregson, S. 2010. 

Storbritannien. 

International 

Journal of Nursing 

Studies. 

A ”good hospital”: 

nurse and patient 

perceptions of good 

clinical care for 

HIV-positive people 

on antiretroviral 

treatment in rural 

Zimbabwe,a mixed-

methods qualitative 

study 

Att förstå patienters 

och vårdpersonals 

föreställningar om 

en god klinisk vård 

vid antiretroviral 

vårdbehandling. 

 

En kvalitativ studie. 

Intervjuer med 25 

vårdpersonal, 53 HIV-

positiva samt 40 

banrskötare. Data 

anlyserades med tematisk 

innehållsanalys. 

 

Visade att patienter och 

sjuksköterskor hade olika 

föreställningar om det 

vårdande mötet vilket ledde 

till stress och missnöje. 

 

Medel 

(12/16) 

3 Carr, GS. 2001. 

USA. 

Journal of the 

Association of 

Nurses In Aids 

Care.  

Negotiating trust: a 

Att undersöka den 

mellanmänskliga 

relationens karaktär 

mellan individer 

med HIV/AIDS och 

En kvalitativ studie 

baserad på grounded 

theory. 14 informanter 

intervjuades, kvinnor och 

män. 

Visade med hjälp av processen 

”negotiating trust” att 

handlingar och interaktioner 

antingen lyckas eller 

misslyckas. 

Hög 

(13/16) 
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grounded Theory 

study of 

interpersonal 

relationships 

between persons 

living with 

HIV/AIDS and their 

primary health care 

providers 

deras primära 

vårdgivare. 

 

 

4 Haile, B. L. 

Landrum, P. A. 

Kotarba, J. A. & 

Trimble, D. 2002. 

USA. 

Journal of the 

Association of 

Nurses In Aids 

Care.  

Inner strength 

among HIV-

infected women: 

nurses can make a 

difference 

 

Att undersöka 

fenomenet inre 

styrka som en 

resurs hos HIV-

infekterade kvinnor 

samt att beskriva 

kvinnornas syn på 

den potentiella 

inverkan som 

vårdgivare, och 

särskilt 

sjuksköterskor kan 

ha för att skapa inre 

styrka. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk struktur 

baserad på grounded 

theory. 19 kvinnliga 

informanter intervjuades. 

 

Visade på stigmatisering av 

patienter inom vården och 

vikten av kunskap om 

HIV/AIDS bland 

sjukvårdspersonal  

Medel 

(12/16) 

5 Hughes, A. Davies, 

B. Gudmundsdottir, 

M. 2008. USA 

Journal of the 

Association of 

Nurses In Aids 

Care. 

”Can you give me 

respect?” 

Experiences of the 

urban poor on a 

dedicated AIDS 

Att beskriva 

innebörden och 

erfarenhet av 

värdighet hos 

fattiga i städer, med 

avancerad HIV-

sjukdom som får 

vård i en AIDS-

inriktad 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Tolkande 

gruppintervjuer.10 

informanter, kvinnor och 

män. 

 

Resultatet visade i stort att bli 

behandlad med värdighet och 

respekt var grundläggande hos 

nästan alla informanter. 

 

Hög 

(13/16) 
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nursing home unit  

 

vårdhemsenhet. 

6 Malta, M. Todd, CS. 

Stibich, MA. Garcia, 

T. Pacheco, D. 

Bastos, FI. 2010. 

Ireland. 

Patient Education 

and Counseling. 

Patient-provider 

communication and 

reproductive health 

among HIV-

positive women in 

Rio de Janeiro, 

Brazil  

 

Att utvärdera vilka 

värden och 

preferenser HIV-

positiva kvinnor har 

angående 

kommunikationen 

med sina vårdgivare 

kring reproduktiv 

hälsa. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Fokusgruppintervjuer och 

en-och en-intervjuer. 70 

kvinnliga informanter. 

 

Visade på ett generellt 

missnöje med 

sjukvårdspersonalen bland 

informanterna. De 

huvudsakliga 

problemområdena var brist på 

empati och erfarenheter av 

stigma/fördomar samt 

dialogrelaterade. 

Hög 

(13/16) 

7 Orner,P. Cooper, D. 

Myer, L. 

Zweigenthal, V. 

Bekker, LG, 

Moodley, J. 2007. 

Sydafrika. 

AIDS Care. 

Clients's perspective 

s on HIV/AIDS care 

and treatment and 

reproductive health 

services in South 

Africa 

Att belysa HIV- och 

AIDS-patienters 

syn på  omvårdnad 

och behandling 

samt  tjänster för 

reproduktiv hälsa, i 

Sydafrika. 

En kvalitativ studie 

baserad på grounded 

theory, med 

fokusgruppintervjuer. 62 

informanter, kvinnor och 

män. 

 

Visade att kvinnorna och 

männen generellt var väldigt 

nöjda med vården. 

Vårdpersonalen gav 

patienterna till exempel tid att 

få samtala, var respekterande 

och även motiverande. 

Medel 

(12/16) 

8 Rintamak, LS. Scott, 

AM. Kosenko, KA. 

Jensen, RE. 2007. 

USA. 

AIDS Patient Care 

and STDs. 

Male patient 

perceptions of HIV 

stigma in health 

care context 

 

Att beskriva 

manliga HIV-

patienters 

upplevelse av 

stigmatisering i en 

omvårdnadskontext. 

 

En kvalitativ studie 

baserad på grounded 

theory. 50 manliga 

informanter. 

Fokusgruppintervjuer och 

en-och-en-intervjuer vilka 

byggde på 

gruppintervjuerna. 

Presenterade olika 

stigmatiserande beteenden 

som patienterna möttes av i 

vården. Dessa beteenden 

visade sig påverka kvalitén 

och effektiviteten på 

sjukvården.  

 

Hög 

(13/16) 

9 Sherman, D. & 

Oulette,S. C. 2001. 

USA. 

Journal of the 

Association of 

Nurses In Aids 

Care.  

Patients tell of their 

Att utforska 

förhållandet mellan 

vårdgivare och 

aidspatienter samt 

att beskriva AIDS-

En deskriptiv kvalitativ 

studie. 17 informanter 

intervjuades, kvinnor och 

män. 

 

Presenterade patienters 

förväntningar på vårdpersonal 

med hjälp av nyckelord som 

innefattade professionella 

egenskaper. 

Medel 

(12/16) 
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images, 

expectations, and 

experiences with 

physicians and 

nurses on an AIDS-

designed unit 

 

patienters 

föreställningar, 

förväntningar och 

erfarenheter av 

vårdpersonal. 

 

10 Surlis S, Hyde A. 

2001. Irland. 

Journal of the 

Association of 

Nurses In Aids 

Care.  

HIV-positive 

patient's 

experiences of 

stigma during 

hospitalization 

 

Att utforska HIV-

positiva patienters 

upplevelser under 

sjukhusvistelse, och 

särskilt upplevelsen 

av sjuksköterskans 

omvårdnad, i en 

Irländsk kontext. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk struktur. 

10 informanter 

intervjuades, kvinnor och 

män. 

 

Visade att HIV-patienter gärna 

vill bli vårdade på särskilda 

enheter där de blir väl bemötta 

eftersom de ofta känner sig 

stigmatiserade av 

sjuksköterskor. 

 

Hög 

(13/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Bilaga 5. 

 

Checklista för kvalitativa artiklar från Forsberg & Wengström, 2008. 

 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 

kontaktades? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

 

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

demografisk bakgrund). 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

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

datainsamlingen)? 

Ja Nej 
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Beskriv: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)? 

Beskriv: 

…........................................................................................................................... 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer 

halvstrukturerade intervjuer 

fokusgrupper 

observationer 

video-/bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

 

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

Ja Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ange om: 

teman är utvecklade som begrepp 

det finns episodiskt presenterade resultat 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 

svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….. 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

Ja  Nej 

 

Är  resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja  Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej 
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Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej 
 

 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej 

 

Är det teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns 

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

tolkningar)? 

Ja  Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkoppla still den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja  Nej 
 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Håller du med om slutsatserna? 

 

Ja Nej 

om nej, varför inte? 

…...........................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

                        Ska artikeln inkluderas? 

 

 Ja Nej 


