
 

 

 

Självständigt arbete, 15 hp 

 

Att vara patient med HIV:  
erfarenheter av möten med sjukvårdspersonal.  
 

En systematisk litteraturstudie 

 

Författare: Stéphanie Birgersson 

& Sarah Widberg 

Termin: VT15 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatexamen 

 



  
 

i 
 

Abstract 
Bakgrund: Humant Immunbrist Virus (HIV) är en infektionssjukdom som angriper 

kroppens immunförsvar vilket leder till att det stegvis försämras och slutligen helt avtar. 

Historiskt sett har patienter med HIV blivit diskriminerade i samhället och orättvist 

behandlade. Joyce Travelbee‟s omvårdnadsteori tar avstånd från en generaliserande 

människosyn och förespråkar att se individens unika egenskaper, och sjukvårdspersonal 

ska enligt lag möta patienter med lika värde och lika vård oavsätt diagnos. Syftet är att 

beskriva erfarenheter som vuxna patienter med HIV har av möten med 

sjukvårdspersonal. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Arbetet utfördes genom en systematisk 

sökning  efter vetenskapliga artiklar i tre databaser där elva artiklar sedan 

kvalitetsbedömdes och analyserades. 

Resultat: Patienter med HIV hade övervägande positiva erfarenheter av mötet med 

sjukvårdspersonal, men negativa erfarenheter av till exempel obekväma blickar, 

överdrivna säkerhetsåtgärder, anklagelser och respektlöshet förekom i olika 

vårdsammanhang. 

Slutsats: Patienter med HIV ska aldrig behöva erfara diskriminerande möten med 

sjukvårdspersonal på grund av sin diagnos. Uppmärksammande av erfarenheter av 

möten med sjukvårdspersonal hos patienter med HIV kan öka medvetenheten angående 

stereotypa negativa beteenden och därmed förbättra deras vård och erfarenheter av 

mötet. 

Nyckelord: Patienter med HIV, sjukvårdspersonal, möten, mellanmänskliga relationer, 

erfarenheter. 

Keywords: Patients with HIV, healthcare personnell, interactions, human-to-human 

relationships, experience. 
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1.Inledning 

Det pågår negativ mediarapportering, dokumentärer och filmsättning om hur patienter 

med HIV blir felaktigt behandlade inom sjukvården även om stora framsteg gjorts inom 

forskning angående smittvägar och behandling. Attityden att det är en skam att bära på 

HIV-viruset och tron om att det är orimligt smittsamt kvarstår. Sjukvårdspersonal 

uppger att de har begränsade erfarenheter av att vårda patienter med HIV/AIDS, samt 

att det fortfarande råder okunskap angående hur sjukdomen smittar (Röndahl, Innala & 

Carlsson, 2003; Stutterheim, Sicking, Brands, Baas, Roberts, van Brakel & Bos, 2014). 

Sjukvårdspersonal kan bidra till diskriminering av patienter med HIV trots att det ingår i 

arbetsbeskrivningen att ge god vård på lika villkor. Genom att beskriva erfaranheter av 

mötet med sjukvårdspersonal hos patienter med HIV belyses ämnet. Visionen med 

litteraturstudien är att sjukvårdspersonal ska behandla alla patienter med lika vård och 

möta patienter lika oavsett diagnos. Genom detta kan vården och mötet med 

sjukvårdspersonalen förbättras för patienter med HIV.   

 

2. Bakgrund 

2.1 Patofysiologi 

Humant Immunbrist Virus (HIV) är en infektionssjukdom som angriper kroppens 

immunförsvar vilket leder till att det stegvis försämras och slutligen helt avtar (WHO, 

2015). HIV-viruset utnyttjar T-hjälparceller som värdcell, vilket leder till att T-

hjälparcellerna successivt förstörs. T-hjälparcellens uppgift är att aktivera viktiga delar 

av immunförsvaret, utplåning av dessa leder obehandlat både till att det 

antikroppsberoende och det cellulära immunförsvaret kollapsar. HIV smittar via sexuellt 

umgänge, från gravida kvinnor till foster och via blod och blodprodukter som bär på 

HIV- viruset (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Risken att smittas vid stick- eller 

skärskada där HIV-viruset hamnar i djup vävnad eller blodbanan är 0,3% 

(Vårdhandboken, 2015). Det finns inga bevis på att HIV smittar via saliv, tårar, svett, 

urin eller avföring som är kroppsvätskor sjukvårdspersonal vanligtvis kommer i kontakt 

med (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Personer som blivit smittade av HIV får 

sällan symtom de första åren, dock kan en del få influensaliknande symtom ett par 

veckor efter smittotillfället. Diagnostiseringen av HIV görs via ett vanligt venprov med 

svar inom en vecka (RFSL, u. å). Även om inga symptom visar sig till en början bryts 

kroppen stegvis ned och efter ett par år med viruset uppkommer symtomen i form av till 

exempel svullna lymfkörtlar, svampinfektioner i munnen, bältros, kraftig 
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viktminskning, diarré, intensiv trötthet och nattliga svettningar. När immunförsvaret 

försämrats till den grad att dessa symtom uppkommer får kroppen svårt att försvara sig 

mot de flesta sjukdomarna och när detta händer kallas det för AIDS 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Det finns inga läkemedel som botar HIV, men det finns 

läkemedel som kan hålla symtomen under kontroll i åratal. Det betyder att sjukdomen 

inte behöver innebära en förkortad livslängd (Socialstyrelsen, 2007).  

 

2.2 Sjukvårdpersonalens ansvar enligt lag 

Definitionen av sjukvårdspersonal i denna litteraturstudien var läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor. Alla tre yrkeskategorier arbetar under svenska hälso- och 

sjukvårdslagen. Det innebär bland annat att hela befolkningen har rätt till god hälsa och 

vård på lika villkor med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

människans rättighet (SFS 982:763). Det finns många lagar och föreskrifter som tar upp 

patientsäkerhet, den kvalitetsaspekten beskrivs som en av vårdens viktigaste. 

Patientsäkerhet innebär främst att patienten ska skyddas mot vårdskada, alltså kroppslig 

eller psykisk skada, lidande, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas vid 

adekvata åtgärder. Tystnadsplikt och sekretess är andra föreskrifter som innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte får yttra sig till obehöriga angående patienters hälsa, 

personliga förhållanden eller sjukdom. Sekretessen och tystnadsplikten är grunden för 

att kunna bibehålla patientens integritet och en förutsättning för dennes tillit gentemot 

sjukvårdpersonal (Öhrn, 2009). 

 

2.3 HIV ur ett samhällsperspektiv 

I slutet av 1970-talet började homosexuella män insjukna i ovanliga och märkliga 

sjukdomar, som vid forskning visade sig bero på nedsättning av immunförsvaret. 

Mellan år 1983-1984 gav forskningen resultatet att det orsakades av just HIV-viruset 

(RFSL, u.å). I början av 1990-talet bemöttes människor med HIV med rädsla, avsky och 

ilska från samhället vilket förbättrades under årtiondet i takt med att kunskap om 

sjukdomen ökade (Herek, Capitanio & Widaman, 2002). Enligt WHO (2015) levde i 

slutet av 2013 globalt 35 miljoner människor med HIV. Cirka 5000 personer lever i 

dagsläget med HIV i Sverige och cirka 500 personer smittas varje år. I dagens samhälle 

får personer med HIV fortfarande erfara fördömande attityder på grund av sin diagnos 

(RFSL, u.å.). Till exempel förekommer det att homosexuella män med HIV antas leva i 
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samhällets utkant och anklagas för att sakna moral (Jeffries, Townsend, Gelaude, 

Torrone, Gasiorowicz & Bertolli, 2015; RFSL, u.å.). Heterosexuella individer med 

HIV-infektion kan beskyllas vara “hemligt homosexuella” eller misstänkts tagit del i 

något illegalt, till exempel prostitution eller drogmissbruk (Nostlinger, Gordillo, Borms, 

Murphy, Bogner, Csepe & Colebunders, 2008; RFSL, u.å.). Det förekommer att media 

och polis beskriver individer som blivit smittade via till exempel sexuellt umgänge där 

partnern dolt sin diagnos (Persson, 2014; RFSL, u.å.) som “oskyldigt smittade” vilket 

gör att övriga individer med HIV kan uppfattas som “skyldiga”. Alla dessa fördomar 

leder till att personer som drabbats av HIV stämplas och får erfara möten där vissa 

tycker att de förtjänar sin HIV-diagnos och att de får skylla sig själva som utsatt sig för 

risken att drabbas av HIV (RFSL, u.å.). I en studie förklarade personer med HIV hur 

andra människor förändrade sina beteenden gentemot dem då deras HIV-diagnos 

avslöjats. Det kunde till exempel vara att andra människor tydligt uttryckte obehag, 

förändrade sitt kroppsspråk eller att de började tvätta och desinfektera saker använda av 

de med HIV-diagnos. De beskrev även erfarenheter av diskriminerande handlingar 

relaterade till HIV-status från bekanta, vänner och även familjemedlemmar. Dessa 

erfarenheterna gjorde att flertalet tillslut valde att isolera sig eller undvek att avslöja sin 

HIV-diagnos för andra människor (Jeffries et al., 2015).    

2.4 Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori 

Valet av teoretisk referensram föll på Joyce Travelbee‟s omvårdnadsteori efter att 

genomgång av teoriböcker och diskussion kring olika teorier gjorts. Hon utvecklade en 

teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden baserade på patientens upplevelser 

och erfarenheter vilket svarade väl an på litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

Teorin tar avstånd från en generaliserade människosyn som suddar ut individuella 

egenheter och endast framhäver de drag som är gemensamma. Hon menade att 

människor som fick “ettiketter” blev stereotyper vilket ledde till att den unika 

individens egenskaper reducerades (Kirkevold, 2000). Travelbee (1971) menade att 

lidande är en allmän livserfarenhet som helt och hållet erfaras av individen. Sjukdom är 

en vanlig orsak till lidande, samt förlust (av till exempel integritet, kroppsfunktion eller 

anhöriga), skada (av till exempel stolthet, självförtroende och kropp) samt smärta 

(fysisk- , psykisk-  och spirituell) som orsakar lidande hos människan. Att hjälpa en sjuk 

person att finna mening i sitt lidande, sin sjukdom och sina erfarenheter är ett 

huvudsyfte med omvårdnad. Begreppet “mening” syftar på att individen inte bara lär sig 

leva med sin sjukdom utan också drar nytta av den som en stärkande och 
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självförverkligande livserfarenhet. För att syftet med omvårdnaden ska kunna uppnås 

måste en mellanmänsklig relation först etableras. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att 

relationen etableras och upprätthålls, men både patienten och sjukvårdspersonal måste 

se den andre som en unik person - inte som en sjukdom eller en titel. Ett första möte är 

naturligt grundat på stereotypa föreställningar, det är därför av stor vikt att 

sjukvårdspersonalen är medvetna om dessa föreställningar för att kunna skapa en 

mellanmänsklig relation på goda villkor. Kommunikationen kan bestå av både verbala 

och icke-verbala dialoger och har en nyckelroll i att etablera en god mellanmänsklig 

relation mellan två parter (Travelbee, 1971). 

 

2.5 Mötet mellan  patienter och sjukvårdspersonal 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) innebär ett möte att komma samman med en annan 

människa eller en företeelse, och det kan vara både planerat och oplanerat. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver mötet på ett liknande sätt, ett möte innebär att två 

personer kommer psykiskt och/eller fysiskt nära varandra. Vidare beskriver de att det är 

betydelsefullt att ha livsvärld och ett etiskt patientperspektiv som en grundsten för 

förhållningssättet i mötet. Varje möte med en sjuk person ger möjlighet för 

sjukvårdspersonal att lära känna individen samt förstå och tillgodose dennes behov 

(Travelbe, 1971). Sjukvårdspersonal bör möta patienterna som individer, vilket 

egentligen betyder att sjukvårdspersonal bör lära känna personen - inte patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna lära känna den verkliga personen är det 

viktigt att möta, uppfatta, respektera och svara an på dennes unika drag, utan att 

kategorisera, klassificera eller stämpla (Travelbee, 1971). Mötet med en patient bör vara 

så förutsättningslöst som möjligt för att skapa en öppenhet inför den unika individen i 

den unika situationen (Dahlberg & Segesten, 2010) och sjukvårdspersonal bör vara 

öppna och tydliga i mötet för att kunna skapa en grund för tillit och förtroende i 

relationen (Barth & Näsholm, 2006). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs det vidare att förhållningssättet ska vila på en 

humanistisk värdegrund samt att sjuksköterskan ska ha respekt för patientens autonomi, 

integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska vidare ha förmågan att kommunicera med 

patienten på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). En första 

bedömning av en annan människa grundar sig på uppfattningen av mellanmänskliga 

antydningar samt verbal och icke-verbal kommunikation (Travelbee, 1971). Verbala- 

och icke verbala handlingar samspelar både medvetet och omedvetet i mötet mellan 
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sjuksköterska och patient (Baggens & Sandén, 2009). Verbal kommunikation ses ofta 

som den mest väsentliga delen i sjuksköterskans möten (Baggens & Sandén, 2009; 

Travelbee, 1971) medan den icke-verbala kommunikationen spelar en stor roll för 

gemenskap- och relationsutveckling med patienter (Baggens & Sandén, 2009). 

 

2.6 Mötet mellan patienter med HIV och sjukvårdspersonal 

I det inledande mötet mellan två personer förekommer alltid förutfattade meningar 

mellan parterna. Sjukvårdspersonal måste vara medvetna om sina förutfattade meningar 

för att kunna bemöta patienten som en unik individ, inte som en sjukdom och för att 

kunna skapa en mellanmänsklig relation vilket är grunden till god omvårdnad 

(Travelbee, 1971). Att sjukvårdspersonal diskriminerar och nedvärderar patienter med 

HIV i sjukvårdssammanhang är ett problem som kan resultera i att vården inte blir 

optimal för denna grupp av människor (Pan American Health Organization, 2003). 

Vården av patienter med HIV-smitta kan dock  medföra problem för sjukvårdspersonal 

på grund av smittorisken i samband med blodkontakt, till exempel vid venprovtagning 

(WHO, 2015). Sjukvårdspersonal uppgav även att de möter patienter med HIV med 

extra försiktighet jämfört med patienter utan HIV-diagnos (Stutterheim, et al., 2014). 

Sjukvårdspersonalens okunskap angående smittvägar kan orsaka rädsla för att vårda 

patienter med HIV (Knussen & Niven, 1999), och det kan resultera i att denna grupp av 

patienter undviks (Röndahl, Innala, & Carlsson, 2003; Stutterheim et al., 2014). 

Patienter med HIV befinner sig idag i alla typer av vårdsammanhang och ett undvikande 

förhållningssätt gentemot dessa kan i vissa fall leda till att vården upplevs som 

bristfällig (Li, Comulada, Wu, Ding & Zhu, 2013). 

3. Problemformulering 

Upptäckten av HIV-viruset gjordes i slutet av 1970-talet och smittar via sexuellt 

umgänge samt via blodprodukter. Viruset orsakar en kronisk sjukdom med risk för 

dödlig utgång. I dagens samhälle förekommer det flera fördömande attityder gentemot 

personer som drabbats av HIV, till exempel att de tagit del av illegala handlingar eller 

haft homosexuella relationer och därmed får skylla sig själva som utsatt sig för HIV-

risk. Personer med HIV blir även bemötta annorlunda av bekanta, vänner och familj 

efter avslöjandet av sin HIV-diagnos vilket kan leda till isolering och att de väljer att 

undanhålla sin diagnos. Travelbee (1971) beskrev att i ett första möte mellan två 
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personer förekommer alltid stereotypa föreställningar, men att det är 

sjukvårdspersonalens ansvar att vara medveten om sina föreställningarna och ha 

förmågan att bortse från dem. Okunskap hos sjukvårdspersonal angående hur HIV 

smittar kan leda till rädsla att själva drabbas och bidra till ett undvikande beteende 

gentemot patienter med HIV, resultatet av det kan leda till att patienter med HIV-smitta 

upplever vården som bristfällig. Enligt Travelbee (1971) har sjukvårdspersonal ett 

ansvar att försöka möta en patients upplevelse av lidande samt bortse från egna 

erfarenheter och objektiva uppfattningar om tillståndet. Personer med HIV befinner sig i 

alla typer av vårdsammanhang och mer kunskap om hur HIV-patienter erfar mötet med 

sjukvårdspersonal kan leda till att omhändertagandet av dem blir mer optimalt. 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal hos patieter med 

HIV.  

 

5. Metod 

Den valda metoden för arbetet var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att 

författarna utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt. Detta 

systematiska tillvägagångssätt kännetecknas av att identifiera, utse, bedöma och 

analysera relevant forskning inom det valda området, för att sedan sammanställa 

litteraturen till ett nytt resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Arbetet utfördes genom 

sökning efter vetenskapliga artiklar med olika ansatser i tre databaser, artiklarna 

kvalitetsbedömdes sedan och analyserades utifrån särskilda granskningsmallar. Enligt 

Kristensson (2014)  är skapandet av sökstrategi det första steget i sökningen av 

vetenskapliga artiklar, det innebär att identifiera sökord, avgränsningar, typ av studier 

och sökvägar.  

 

5.1 Datainsamling 

5.1.1 Inklusionskriterier 

Utifrån litteraturstudiens syfte identifierades vissa nödvändiga avgränsningar för att 

ringa in de mest relevanta artiklarna. Det första inklusionskriteriet var peer-reveiw, som 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver är vetenskapliga artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och granskade av två experter oberoende av varandra. Enligt 

Kristensson, (2014) bör författarna även sträva efter att artiklarna ska vara så aktuella 
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som möjligt samt att avgränsa sökningen till de språk författarna behärskar. Författarna 

valde därför att begränsa sökningen till år 2005-2015 samt till språken svenska och 

engelska. Övriga inklusionskriterier var; vuxna 19-65 år och studier utförda i Europa, 

Nordamerika, Australien och Nya Zealand som enligt UNESCO (2008) har en 

utbildningsnivå jämförbar med Sverige. 

 

5.1.2 Identifiering av sökord 

Under en workshop med Linnéuniversitetets bibliotikarie gjordes den inledande 

fritextsökningen i CINAHL för att uppskatta hurvida intresseområdet var beforskat. 

Litteraturstudiens syfte delades först upp författarna och omvandlades till sökord med 

hjälp av Svensk Mesh. De funna sökorden kombinerades sedan i fritext med den 

booleska operatorn “AND” i enlighet med Forsberg och Wengström (2014). 

Inledningsvis uppkom ett stort antal artiklar som matchade valt syfte. Noteringar 

gjordes av sökord som använts i de relevanta artiklarna samt vilka som kunde vara 

användbara i vidare sökningar. 

 

5.1.3 Sökvägar 

Enligt Kristensson (2014) är systematiska sökningar med sökord i bibliografiska 

databaser det vanligaste och mest rekommenderade sättet att söka litteratur på. 

Sökningen begränsades till de största databaserna Cinahl, Pubmed och PsychINFO 

eftersom de innehåller studier, tidsskiftartiklar, doktoravhandlingar och 

forksningsrapporter inom omvårdnad, medicin, sociologi och psykologi (Forsberg & 

Wengström, 2013). Databaserna var även rekommenderade av Linnéuniversitetet. 

Sökningen i  Cinahl skedde mellan den 150309-150314, sökningen i PubMed skedde 

150313-150320 och sökningen i PsychINFO skedde 150315-150327 (Se bilaga 1). 

 

5.1.4 Sökningen 

Inledningsvis gjordes sökningar i indexordlistorna på de tidigare noterade sökorden från 

den inledande fritextsökningen som ansågs stämma överens med syftet. En del noterade 

ord fanns inte i indexordlistorna men genererade ofta ett annat rekommenderat indexord 

som då istället användes. Separata sökningar med varje sökord gjordes först, och 

kombinerades sedan stegvis (Se bilaga 1). Sökord som var relaterade till varandra 

kombinerades först med den booleska operatorn “OR”, och kombinerades sedan med 

övriga sökord med den booleska operatorn “AND” (Kristensson, 2014). 
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Indexordsökningen kompletterades i alla tre databaser med en fritextsökning, där 

användes andra relevanta sökord som noterats passa syftet i den inledande sökningen 

men som inte fanns som indexord. Enligt Kristensson (2014) skapar fritextsökningar en 

mer känslig sökning som kan generera fler träffar och nyare artiklar som ännu inte är 

indexerade i databaserna. 

 

5.2 Urval 

Artiklarna valdes först ut efter titel i olika databaser. Titelns innehåll var centralt, om 

den berörde möten mellan patienter med HIV och sjukvårdspersonal sparades den för att 

senare läsas i abstract. Denna process gjordes enskilt av författarna. Enligt Kristensson 

(2014) bör gallringen i abstract göras separat när fler än en författare deltar i processen, 

för att sedan kunna diskutera fram vilka artiklar som ska granskas vidare. Författarna 

lade i detta steg stor vikt vid att artikelns abstract skulle svara an på litteraturstudiens 

syfte. De artiklar vars abstract som tydligt svarade an på syftet lästes sedan var för sig i 

sin helhet. Resultatets relevans var här avgörande, men också metoden lästes för att 

avgöra om artikeln var korrekt genomförd för att klara den kommande 

kvalitetgranskningen. Författarna diskuterade de individuellt valda artiklarna, och elva 

artiklar valdes ut till vidare granskning (Bilaga 1). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Mallarna för kvalitetsgranskning togs från Forsberg och Wengström (2013). En 

kvalitativ granskningmall valdes för de kvalitativa artiklarna, en kvasi-experimentell 

granskningsmall valdes för de kvantitativa artiklarna och en egenmodifierad 

granskningsmall användes för studier med mixed method. Mixed method är en 

studiedesign innehållande både kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket är en fördel 

eftersom att specifika fenomen då kan beskådas från olika perspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2013). Granskningsmallen för mixed methods modifierades genom att den 

kvalitativa mallen var utgångspunkt för att sedan infoga relevanta delar som inte redan 

ingick från den kvantitativa mallen (Bilaga 2). Enligt Kristensson (2014) bör författarna 

använda sig av speciella granskningsmallar som innehåller en viss mängd relevanta 

frågor för granskningen som sedan leder till en gradering av artiklarna. Författarna 

valde att gradera individuellt efter “Hög”, “Medel” eller “Låg” kvalitet. Viktiga 

kvalitetsaspekter var att metoden och analysen var väl förklarat, att studien var trovärdig 

och pålitlig, att resultatet kunde återföras till den ursprungliga forskningsfrågan och att 
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det hade relevans för klinisk praxis. Diskussion angående artiklarnas kvalitetsgradering 

fördes med slutsatsen att författarna hade likartade åsikter och därav kom fram till 

konsensus. Alla artiklar klarade granskningen med antingen hög kvalitet eller 

medelkvalitet och därmed inkluderades alla elva artiklar som presenteras i 

artikelmatrisen till resultatet (bilaga 3). Artikelmatrisen i bilaga 3 är en modifierad 

version av matrisen i Kristensson (2014) eftersom den saknade artikelnummer, syfte, 

titel och hade kolumner som design och 

population,inklusionskriterier/exklusionskriterier som ansågs vara överflödigt. 

5.4 Dataanalys 

Analysmetoden som användes var latent innehållsanalys. Det som kännetecknar en 

innehållsanalys är att författarna systematiskt och stegvis delar in data i olika kategorier 

och huvudkategorier för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Den latenta 

innehållsanalysen innebär urskiljning av utsagor, kodning av utsagorna, kondensering 

av koderna till huvudkategorier och identifiering av dominerande teman (Forsberg & 

Wengström, 2013). Datan analyserades individuellt genom att först bryta ned artiklarnas 

resultat i utsagor, för att sedan koda dem. Koder med liknande innebörd slogs ihop till 

kategorier för att slutligen även här slå ihop liknande kategorier till huvudkategorier. 

Analysprocessen gjordes med utgångspunkten av en hermeneutisk spiral, eftersom 

helheten (huvudkategorierna) och delarna (utsagorna) skulle överensstämma så väl som 

möjligt. Avvägningar och diskussioner fördes sedan kring huvudkategorierna som 

författarna individuellt kommit fram till, som slutligen ledde till konsensus. 

Huvudkategorierna utvecklades sedan tillsammans till teman som överensstämde med 

utsagorna, koderna och kategorierna, allt i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013). Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska författarna redovisa sin förförståelse 

för att läsaren kan bedöma hur utgångspunkten för tolkning. I tolkningen där teman 

utformades har författarna använt sin förförståelse som var präglad av 

mediarapportering och dokumentärer men även som till stor del har framkommit och 

förändrats under skapandet av litteraturstudien. En ökad kunskap om människor med 

HIV och deras historia har framförallt skett i samband med sökning av material till 

bakgrunden.  
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Tabell 1.Exempel på analysprocess  

Utsaga Kod Kategori Huvudkategori Tema 

6/ Vissa deltagare rapporterade att 

vårdare inte vågade ta i dem eller 

att de använde onödiga 

säkerhetsåtgärder,/ 

Rädsla och onödiga 

säkerhetsåtgärder    

Patientens 

erfarenheter av 

överdrivna 

säkerhetsåtgärder hos 

sjukvårdspersonal 

Icke-verbala 

handlingar 

Stigmatisering 

i möten 

5/ Slutligen så rapporterade 

patienter vissa händelser av fysiska 

övergrepp emot dem från 

sjukvårdspersonal, orsaken 

tillskrevs deras HIV- status. I dessa 

händelser  inkluderades att 

patienter som blev utsatta för 

situationer där de sannolikt skulle 

bli skadade./ 

Fysiska övergrepp 

tillskrivet HIV-status. 

Patienters 

erfarenheter av 

försämrad vård och 

fysiska övergrepp 

Bristfällig vård Stigmatisering 

i möten  

7/ Deltagare värdesatte vårdare 

som arbetade med att möta deras 

behov på ett icke-dömande sätt. / 

Icke-dömande 

bemötande av patienter 

med HIV. 

Uppskattade möten 

med 

sjukvårdspersonal 

Fördomsfria möten Professionella 

möten 

6/ Det tredje temat var att 

deltagarna kände att de blev 

annorlunda behandlade av vårdare 

på grund av deras HIV status. 

Dessa erfarenheter av 

särbehandling var av skiftande 

karaktär men oftast var det av 

påträngade frågor eller av 

oförskämt bemötande av vårdare./ 

Orättvis och 

annorlunda bemötande, 

så som påträngande 

frågor om HIV-status. 

Patienters 

erfarenheter  

av särbehandling 

 

Diskriminerande 

möten 

Stigmatisering 

i möten 

 

5.5 Etiska aspekter 

Författarna valde att följa Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013), där fusk och ohederlighet såsom plagiat, 

stöld och fabricering av data eller förvrängning av forskningsprocessen inte får 

förekomma. Alla resultat i inkluderade artiklar som svarade an på studiens syfte är 

framförda, och inga resultat har uteslutits eller tagits bort, vilket överensstämmer med 

Forsberg och Wengström (2013). Av de elva valda artiklarna var det tre artiklar som 

inte tog upp etiska överväganden, men eftersom valda studier är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter är de enligt Forsberg och Wengström (2013) etiskt granskade.  
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6. Resultat 

Efter analysen av de elva artiklarna har två teman och fyra huvudkategorier 

sammanställts i relation till litteraturstudiens syfte för att presentera vårt resultat. De 

identifierade teman var ”Stigmatisering i möten” och ”Professionella möten”. 

Huvudkategorierna var ”Icke-verbala handlingar”, ”Bristfällig vård”, 

”Diskriminerande möten” och ”Fördomsfria möten”. Kategorierna illustreras som åtta 

underrubriker i resultatet.  

 

6.1 Stigmatisering i möten 

Patienter med HIV hade erfarenheter från olika typer av möten med sjukvårdspersonal 

som kunde vara uttryck för stigmatisering, eller kunde utgöra en risk för stigmatisering. 

Dessa stigmatiserande beteenden uttrycktes genom kroppsspråk och känslomässiga 

uttryck, överdrivna säkerhetsåtgärder, särbehandling, respektlöshet, försämrad vård och 

fysiska övergrepp tillskrivet HIV-status, bruten sekretess angående HIV-status, att 

patienterna blev anklagade att själva orsakat sin HIV och att patienterna möttes med 

förutfattade meningar angående HIV-diagnosen. 

  

6.1.1 Icke-verbala handlingar 

6.1.1.1 Patientens erfarenheter av kroppspråk och känslomässiga uttryck hos 

sjukvårdspersonal 

Patienter med HIV uttryckte erfarenheter och identifiering av icke-verbala signaler som 

ett tecken på att sjukvårdspersonal kände obehag när de vårdade dem. Framförallt var 

dessa icke-verbala signaler bristande ögonkontakt och distanstagande kroppsspråk. 

Patienter med HIV tolkade många av dessa icke-verbala signaler som uttryck för 

känslor såsom irritation, ilska, nervositet eller rädsla. När sjukvårdspersonal visade 

dessa känslor ifrågasatte patienterna om de uppkom på grund av att de ofrivilligt 

vårdade patienter med HIV. De hade noterat att obekväma blickar, stressat beteende och 

agiterat tal med bryska undertoner förekommit hos sjukvårdspersonal. Patienternas 

tolkning var att det berodde på nervositet och oro kring att vårda patienter med HIV 

eller att sjukvårdspersonalen kände motvilja och förakt gentemot dem (Rintamaki, 

Scott, Kosenko & Jensen, 2007). I studierna rapporterade vissa patienter med HIV även 

att sjukvårdspersonal varit obekväma i sociala interaktioner med dem (Stutterheim et 

al., 2014) och att de varit obekväma med att vårda dem sedan de fick diagnosen 

(Kinsler, Wong, Sayles, Davis & Cunningham, 2007; Magnus, Herwehe, Murtaza-
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Rossini, Reine, Cuffie, Gruber & Kaiser, 2013). Andra upprörande erfarenheter var att 

patienterna fick handskas med rädda sjukvårdare (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & 

Thorburn 2009) som upplevdes ha ett dåligt uppförande och som i vissa fall till och med 

gripits av panik. Patienterna tillskrev dessa uttryck sjukvårdspersonalens orimliga rädsla 

för smitta (Rintamaki et al., 2007). 

 

6.1.1.2 Patientens erfarenheter av överdrivna säkerhetsåtgärder hos sjukvårdspersonal 

Flertalet studier visade på att patienter med HIV upplevde att sjukvårdspersonal 

använde onödiga och orimliga säkerhetsåtgärder när de vårdade patienter med HIV 

(Magnus et al., 2013; Poindexter, Henrickson, Fouché, Brown & Scott, 2013; 

Rintamaki, et al., 2007; Stutterheim, et al., 2014). I en studie ansåg åtta procent av 

patienter med HIV att sjukvårdspersonal hade vidtagit onödiga säkerhetsåtgärder under 

behandling (Magnus et al., 2013). Även erfarenheter av överdriven smittomärkning 

förekom, såsom att placera någon slags märkning av patienter med HIV, på så sätt 

kunde övriga patienter och sjukvårdspersonal se att just denna patient bar på HIV-

viruset, detta hade rapporterats som en risk för stigmatisering. Patienter med HIV drog 

slutsatsen att detta överdrivna säkerhetstänk berodde på okunskap hos 

sjukvårdspersonalen angående hur HIV smittar, vilket ledde till otillräcklig förståelse 

för patienten och  irrationell rädsla för att smittas (Rintamaki et al., 2007). Att 

sjukvårdspersonal inte vågade ta i patienter med HIV var en annan erfarenhet som 

rapporterades relaterat till smittorädsla (Zukoski & Thorburn, 2009). Det fanns även 

patienter med HIV som hade erfarenheter av att sjukvårdspersonal maximerade 

utrymmet mellan sig och patienten med HIV i mötet, alltså att de pratade med patienten 

från andra sidan rummet istället för att närma sig sängen. Vissa stod till och med kvar i 

slussen och pratade med patienten istället för att gå in i rummet (Rintamaki et al., 2007). 

 

6.1.2 Bristfällig vård 

6.1.2.1 Patienters erfarenheter av försämrad vård och fysiska övergrepp  

I mötet med sjukvårdspersonal beskrev patienter med HIV att de hade blivit 

undermåligt behandlade till följd av HIV- stigmatisering (Kinsler et al., 2007). En del 

patienter upplevde till exempel att de fått otillräckligt stöd av sjukvårdspersonal i att 

hantera HIV- diagnosen (Stutterheim et al., 2014), att behov ignorerats trots att de var i 

ett stort behov av hjälp (Rintamaki et al., 2007) och att sjukvårdspersonal hade 

föredragit att undvika dem (Beer, Fagan, Valverde & Bertolli, 2009; Kinsler et al., 
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2007). Brister i uppföljningen av sjukdomen och inadekvat vård av patienter med HIV 

var andra exempel (Beer et al., 2009). I sex studier av elva hade deltagarna rapporterat 

att sjukvårdspersonal hade vägrat att ge dem vård på grund av deras HIV-diagnos 

(Kinsler et al. 2007;  Magnus et al., 2013; Rintamaki et al., 2007; Sohler, Li & 

Cunningham, 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski & Thorburn, 2009). Vissa 

patienter med HIV hade blivit hänvisade att söka vård någon annanstans på grund av att 

sjukvårdspersonal velat undvika att vårda dem (Zukoski & Thorburn, 2009). De hade 

beskrivit möten där sjukvårdspersonal hade ignorerat eller nekat hjälp i utsatta 

situationer och vissa hade upplevt situationer där risk för skada (Rintamaki et al., 2007) 

eller där faktisk fysisk skada uppstått (Beer et al., 2009). Det fanns även tillfällen där 

patienter med HIV hade erfarenheter av att ha blivit utsatta för fysiskt våld på grund av 

sin diagnos i mötet med sjukvårdspersonal (Rintamaki et al., 2007) 

 

6.1.2.2 Patienters erfarenheter av bruten sekretess 

I två studier beskrev patienter med HIV erfarenheter av att sekretessen hade brutits 

(Poindexter et al., 2013; Stutterheim et al., 2014) eller att sjukvårdspersonal hade 

nonchalerat att bevara sekretessen angående deras HIV-diagnos (Stutterheim et al., 

2014). 

 

6.1.3 Diskriminerande möten  

6.1.3.1 Att bli respektlöst behandlad i möten med sjukvårdspersonal 

Som patient med HIV var det inte ovanligt med erfarenheter som innefattade att de 

blivit behandlade på ett respektlöst, oförskämt eller fientligt sätt av sjukvårdspersonal 

(Sohler et al., 2007; Zukoski & Thorburn 2009). Det fanns patienter som rapporterade 

att de varit mål för arrogans, åtlöje. Patienter med HIV berättade även om erfarenheter 

av hån, förakt, ignorans och exklusion uttryckt av sjukvårdspersonal (Rintamaki et al., 

2007) och att de blivit bemötta på ett oförskämt sätt (Stutterheim et al, 2014). Patienter 

med HIV beskrev också erfarenheter av situationer där sjukvårdspersonal saknade 

kunskap och därmed utsatte dem för elaka påhopp, såsom att skrämma dem när de hade 

frågor om dödlighet. De berättade om flera möten där sjukvårdspersonal uttryckte att 

deras liv var över eller att de var förlorade på grund sin HIV-diagnos (Rintamaki et al., 

2007). En studie visade att ungefär hälften av de deltagarna med HIV hade erfarenheter 

av minst ett negativt möte med sjukvårdspersonal som till exempel kunde innefatta 

oförskämdhet, otrevligheter eller onödiga kommentarer (Stutterheim et al, 2014). I en 
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annan studie beskrev drogmissbrukare med HIV negativa möten i samband med att de 

sökt HIV-vård, till exempel att de nekades recept på HIV-medicin på grund av sitt 

drogmissbruk och att de kände sig respektlöst behandlade på grund av sin livsstil 

(Dawson-Rose, Shade, Lum, Knight, Parsons & Purcell, 2005). Även negativa 

erfarenheter under rådgivning, till exempel brist på empati och okänlighet i möten hade 

rapporterats vilket påverkade patienternas känslor kring HIV-vården negativt (Beer et 

al., 2009). 

 

6.1.3.2 Patienters erfarenheter av förutfattade meningar och anklagelser av 

sjukvårdspersonal 

I fyra av elva studier berättade patienter om erfarenheter av stigmatisering från 

sjukvårdspersonal på grund av HIV-diagnos, till exempel att de fått pikar, att de blivit 

behandlade som underlägsna eller förutsågs vara dåliga föräldrar (Kinsler et al., 2007; 

Magnus et al., 2013; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al, 2014). Patienter med HIV 

berättade i en annan studie om erfarenheter där sjukvårdspersonal hade tagit för givet att 

de inte brydde sig om sin hälsa, sin HIV-vård eller att de var gatunarkomaner (Dawson-

Rose et al. 2005). Samt i en annan studie rapporterade en fjärdedel av patienter med 

HIV att sjukvårdspersonalen tagit för givet att de “legat runt” (Magnus et al., 2013). 

Patienter med HIV hade upplevt att de blivit skuldbelagda av sjukvårdspersonal på 

grund av HIV-diagnosen (Stutterheim et al, 2014). Skuldbeläggning tillsammans med 

förakt hos sjukvårdspersonal var någonting som uppgavs skedde öppet i 

vårdsammanhang (Rintamaki et al., 2007). Sjukvårdspersonal upplevdes även ha 

behandlat patienter med HIV på ett nedvärderande sätt (Kinsler et al., 2007; Magnus et 

al., 2013) och antydde att de var mindre värda på grund av att de drabbats av HIV 

(Magnus et al., 2013). 

 

6.1.3.3 Patienters erfarenheter av särbehandling 

Patienter med HIV upplevde att de blivit orättvist och annorlunda behandlade i ett antal 

sjukvårdssammanhang på grund av sin HIV-status (Beer et al., 2009; Kinsler et al., 

2007; Magnus et al., 2013; Zukoski & Thorburn, 2009). Flertalet hade även erfarenheter 

av att inte bli bemötta som andra patienter med andra sjukdomar (Ndirangu & Evans, 

2009). De beskrev att särbehandlingen grundade sig i HIV-infektionen och yttrade sig 

på olika sätt, till exempel genom påträngande frågor (Zukoski & Thorburn, 2009), 

frågor irrelevanta för vården såsom angående hur de smittats av HIV (Stutterheim et al., 
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2014) och att de inte fått lika mycket uppmärksamhet som övriga icke-smittade 

patienter (Sohler et al., 2007). Vissa hade blivit skickade till HIV-läkare trots att de 

sökte hjälp för åkommor som uppenbart inte berodde på HIV-infektionen (Stutterheim 

et al., 2014). Patienter med HIV rapporterade även att de upplevde förändringar i 

bemötandet vid avslöjadet av sin diagnos till sjukvårdspersonal, till exempel att 

attityden uppenbart förändrats eller att de blivit förargade då HIV-statusen inte direkt 

avslöjats (Rintamaki et al., 2007). Flera deltagare rapporterade att de inte riktigt kände 

sig ha en given plats i sjukvårdssystemet (Dawson-Rose et al., 2005) och i fem studier 

av elva rapporterades erfarenheter eller bevittnande om diskriminering inom sjukvården 

på grund av HIV-status (Dawson-Rose et. al. 2005;  Marsicano, Dray-Spira, Lert, 

Aubrière, Spire & Hamelin, 2014; Poindexter et al., 2013; Sohler et al., 2007; Zukoski 

& Thorburn, 2009). När patienter med HIV fått frågan om varför de trodde att de 

diskriminerats i sjukvårdssammanhang var det vanligaste svaret att det var på grund av 

deras HIV-diagnos (Marsicano et al., 2014; Sohler et al., 2007). 

 

6.2 Professionella möten 

Patienter med HIV upplevde övervägande positiva möten med sjukvårdspersonal 

jämfört med negativa. Att bli behandlad som vilken annan patient som helst och bli 

bemött med respekt, sympati, lyhördhet och  utan att bli dömd uppskattades och gjorde 

att vården upplevdes som positiv och professionell. 

 

6.2.1 Fördomsfria möten 

6.2.1.1 Uppskattade möten med sjukvårdspersonal  

Patienter med HIV beskrev erfarenheter av möten med sjukvårdspersonal där de kände 

sig respekterade och värderade som en partner i skapandet och underhållet av sitt 

välmående (Stutterheim et al., 2014). Ungefär fyra femtedelar av patienterna med HIV 

rapporterade även att sjukvårdspersonal mött dem med sympati, respekt och givit dem 

stöd (Stutterheim et al., 2014) och att stigma (Rintamaki et al., 2007) och diskriminering 

var frånvarande i mötet (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). När 

patienter med HIV blev behandlade “som vilken annan patient som helst” kände de sig 

respekterade och upplevde mötet med sjukvårdspersonalen som positivt (Stutterheim et 

al., 2014). Patienter med HIV beskrev även möten där sjukvårdspersonal tydligt 

försäkrade att de skulle bibehålla och värna om sekretessen, och uppgav att bruten 

sekretess gällande HIV-status sällan förekom (Stutterheim et al., 2014). Tillfällen som 
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patienter med HIV generellt upplevde som påfrestande och obekväma var då de var 

tvungna att avslöja sin HIV-diagnos, men i en studie rapporterade flertalet deltagare att 

det varken var svårt eller påverkat dem negativt att avslöja diagnosen för 

sjukvårdspersonalen (Poindexter et al., 2013).  

 

Patienter med HIV beskrev möten där de kände tacksamhet över att sjukvårdspersonal 

lyssnade, tog deras frågor på allvar och skapade adekvat tid för mötet (Stuttenheim et 

al., 2014). Patienter med HIV uppskattade även när läkare lyssnade och inte automatiskt 

kopplade hälsofrågor till deras HIV-status (Stuttenheim et al., 2014). Patienter med HIV 

beskrev även att de värdesatte när sjukvårdspersonalen mötte dem utan att döma dem 

(Dawson-Rose et al., 2005), till exempel när sjukvårdspersonal kom in med ett leende 

(Ndirangu & Evans, 2009) eller ställde sig nära patienten utan att visa rädsla (Rintamaki 

et al., 2007). Att sjukvårdspersonal tog “det extra steget” och var involverade och 

engagerade i den unika situationen av att vårda en patient med HIV, samt när de gav 

patienter med HIV extra uppmärksamhet och framhävde det positiva i situationen 

uppskattades (Stutterheim et al., 2014). De rapporterade även att de uppskattade när 

sjukvårdspersonal var “rakt på sak”, uppriktiga och sanningsenliga angående 

information om sjukdomen och i mötet (Dawson-Rose et al., 2005).   

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Inklusionskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) måste författarna utforma inklusions- och 

exklusionskriterier utifrån syftet. Litteraturstudiens syfte bröts ned i delar och 

inklusionskriterierna formulerades genom diskussion och avvägning sinsemellan. 

Avgränsningen Europa, Nordamerika, Nya Zealand och Australien valdes på grund av 

att författarna ville undersöka fenomenet internationellt, men i länder jämförbara med 

levnadsstandarden i Sverige. Författarna valde att använda UNESCO‟s (2008) statistik 

över utbildningsnivåer i olika kontinenter vid fastställande av inklusionskriteriet, då 

utbildningsnivå kunde sammankopplas med levnadsstandard. En svaghet med 

begränsningen var att artiklar relevanta till litteraturstudiens syfte från länder med 

liknande utbildningsnivå i övriga kontinenter kan ha missats. En annan avgränsning var 

vuxna med ålder 19-65 år, författarna ansåg att risken av att vara drabbad av andra 

sjukdomar är stor hos personer över 65 år och för att det var en avgränsning som fanns i 
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databaserna. Författarna valde att inte inkludera barn i litteraturstudien då vårt intresse 

låg i vuxna personers erfarenheter, och om sjuksköterskor arbetar med barn är de oftast 

specialiserade barnsjuksköterskor. Enligt Kristensson (2014) är det av stor vikt att ha så 

aktuella artiklar som möjligt. För att kunna behålla resultatet så aktuellt som möjligt 

men ändå inte riskera att tappa relevant forskning valde författarna att begränsa 

artiklarna till maximalt tio år gamla. För ett mer aktuellt resultat skulle det optimala 

vara att begränsa artiklarna till maximalt fem år gamla, men det skulle innebära ett 

bortfall på sju artiklar. 

 

7.1.2 Datainsamling 

Enligt Kristensson (2014) avgör syftet vilka databaser sökningen bör ske i, men att 

valda databaser riskerar att inte innehålla all relevant litteratur för ämnet. Sökningen 

skedde i Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Det kom till vår kännedom försent i processen 

att det även  fanns en databas som hette AIDSLINE. En sökning i AIDSLINE kunde 

eventuellt genererat i fler artiklar relevanta till vårt syfte vilket kan ses som en svaghet, 

men den knappa tiden tvingade oss att avstå. Ett rekommenderat sätt att välja sökord är 

enligt Forsberg & Wengström (2014) att utgå från frågeställningen, söka på de enskilda 

orden och sedan kombinera dem. Vår första sökning med enskilda ämnesord gjordes i 

Cinahl eftersom de tillhandahåller mest omvårdnadsrelaterade artiklar. De sökord som 

genererat artiklar relevanta till vårt syfte i Cinahl användes sedan i Thesaurus 

(PsychInfo‟s ämnesordlista) och i Mesh (Pubmed‟s ämnesordlista). Enligt Kristensson 

(2014) bör författarna vidare tänka igenom vilka närliggande begrepp eller synonymer 

som kan kopplas till valda sökord. En svaghet var att författarna endast valde 

ämnesorden “HIV”, “HIV-infected patient” och “HIV-infection” vid benämningen av 

patient med HIV. Övriga ämnesord relaterade till patient med HIV uteslöts eftersom de i 

den inledande sökningen främst genererade resultat om sjukdomsförloppet snarare än 

patienters erfarenhet, vilket kan ha orsakat att relevanta artiklar för vårt syfte missats.  I 

databaserna kombinerades ämnesord med liknande betydelse med den booleska 

operatorn “OR” och kombinerades sedan med övriga ämnesord med den booleska 

operatorn “AND”. Denna sökstrategi användes för att få ett bredare resultat, men även 

att hålla sökningen inom ramen för syftet då sökningens sensitivitet ökar (Kristensson, 

2014). Efter sökningar med ämnesord utförts gjordes fritextsökningar som i Cinahl och 

PsychInfo genererade fyra unika resultat. Att göra en fritextsökning är enligt 

Kristensson (2014) en fördel eftersom sökningen blir mer sensitiv och genererar fler 
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artiklar samt att nya artiklar som ännu inte blivit indexerade i databaserna kommer med 

i sökningen. I alla tre databaser hade enskilda sökningar på alla ämnesord samt 

kombination av dessa skett, men i Bilaga 1 redovisas endast de sökningar som genererat 

resultat då de anses mest relevanta. I Pubmed fick författarna inga träffar med 

ämnesord, varav dessa sökningar inte redovisas. Enligt författarna är det av stor vikt för 

trovärdigheten att giltigheten är hög och därför redovisas de datum som sökningarna 

genomförts. Enligt Kristensson (2014) är redovisning av när datainsamlingen skedde 

betydelsefull för giltigheten. Många titlar som svarade an på vårt syfte återkom i alla tre 

databaser vilket visade att författarna lyckats ringa in ämnet väl med valda sökord och 

kombinationer. 

 

7.1.3 Urval 

Syftet med urvalsdiskussionen är enligt Kristensson (2014) att beskriva hur urvalet gått 

till och vilka studier som ingår. Författarna sökte enskilt i varsin databas och gallrade i 

första steget enskilt artiklar efter titel, vilket kan ses som en svaghet. Om sökningen 

hade skett i samma databaser och sedan jämfört sparade artiklar så kanske fler relevanta 

artiklar överensstämmande med vårt syfte funnits. Titlar som upplevdes som gränsfall 

sparades och diskuterades sedan tillsammans utefter abstract. Det stärker vårt urval att 

artiklarnas abstract och fulltext först lästes enskilt och sedan jämfördes och 

diskuterades. Det som ansågs relevant i fulltextgallringen var att resultatet tydligt skulle 

svara an på litteraturstudiens syfte samt att enligt Kristensson (2014) sortera bort 

irrelevanta artiklar där syftet, metoden eller resultat inte passar litteraturstudiens syfte. 

De artiklar som nådde upp till ovanstående kriterier i urvalet gick vidare till en 

kvalitetsgranskning. 

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

Vår kvalitetsgranskning och gradering skedde enskilt med hjälp av granskningsmallar 

enligt Forsberg och Wengström (2014). Frågan om etiska resonemang ingick inte i 

mallarna, men det var ändå någonting som uppmärksammades under granskningen. 

Vissa artiklar förde ingen diskussion alls om etiska resonemang, men artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter har enligt Forsberg och Wengström (2014) 

genomgått en etisk granskning och litteraturstudiens författare valde därför att inkludera 

dem i resultatet. Det kom till vår kännedom i efterhand att möjligheten att gå in på 

tidsskriftens hemsida för att inhämta etiska resonemang fanns, då dessa ibland inte 



  
 

19 

inkluderas i den publicerade artikeln på grund av utrymmesskäl. Diskussionen som 

fördes efter den enskilda kvalitetsgranskningen angående vilka studier som skulle 

inkluderas till dataanalys resulterade i överensstämmande åsikter, vilket sågs som en 

styrka. Artiklar med kvalitativ- och kvantitativ ansats samt artiklar med mixed methods 

användes, vilket styrker vårt resultat eftersom författarna ges olika information av 

materialet. Det i sin tur leder till att materialet uppmärksammas ur olika perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturstudiens tillförlitlighet stärktes alltså betydligt 

av att olika ansatser i artiklarna användes, vilket var av stort värde. Tillförlitligheten i 

litteraturstudien är hög på grund av att sökningar, den modifierade granskningsmallen 

för mixed methods, artikelmatrisen med tillägg och exempel från analysen i tabellform 

redovisades noggrant. Detta styrker att ett systematiskt tillvägagångssätt är tillämpat 

(Kristensson, 2014).  

7.1.5 Dataanalys 

Författarna valde utsagor som översattes till svenska och formulerades till koder, 

kategorier var för sig. De enskilda resultaten som uppkom diskuterades tills konsensus 

uppnåtts. Huvudkategorier och teman utformades tillsammans med hjälp av en 

hermeneutisk spiral, där författarna gick från delar till helhet och från helhet till delar 

för att huvudkategorierna och teman skulle stämma överens med utsagorna. Författarna 

använde sig av kategorier för att förenkla analysprocessen och inte ta för stora steg från 

koderna till huvudkategorierna. Detta arbetssättet stämmer överens med det 

tillvägagångssättet Forsberg och Wengström (2013) beskriver i analysprocessen. 

Författarna valde även att redovisa kategorier som underrubriker i resultatet eftersom de 

passade bra och gjorde resultatet mer lätt att förstå. Att författarna översatte utsagorna 

textnära innan de kondenserades och bildade teman ansågs förenkla analysen. 

Författarna av litteraturstudien använde sig av triangulering vilket innebar att mer än en 

person var involverade i hanteringen av datainsamling och analysen, vilket Forsberg 

och Wengström (2014) beskriver stärker trovärdigheten då materialet belyses ur olika 

perspektiv, vilket är av högt värde. Kristensson (2014) beskriver att tillförlitligheten 

stärks genom att  datamaterialet är så djupt och omfångsrikt som möjligt. Författarna 

bör även synligöra analysprocessen för läsaren detta för att öka tillförlitligheten 

(Kristensson, 2014) vilket författarna gjorde genom tabell 1.  
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7.1.6 Forskningsetiskt resonemang 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att god etik alltid upprätthålls i all 

vetenskaplig forskning. Författarna till litteraturstudien följde Vetenskapsrådets 

riktlinjer för god medicinsk forskning, vilket styrkte och tillrättavisade vårt resultat. 

Vetenskapsrådet sätter forskning av högsta vetenskapliga kvalité i första hand (Forsberg 

& Wengström, 2013). All data som relaterades till syftet inkluderades, och resultatet 

uppkom genom textnära översättning från engelska artiklar vilket styrker att budskapet 

inte förvrängdes under analysen. Det kan vara både en svaghet och en styrka att 

författarna direkt översatte utsagorna från engelska till svenska. Det kan utgöra risk för 

tolkning, dock har författarna enskilt översatt utsagorna så textnära som möjligt och 

sedan jämförde översättningen med varandra, vilket ansågs minska risken för tolkning 

och förenklade analysen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet är att beskriva erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal hos patieter med 

HIV. Resultatet visar att patienter med HIV har erfarenheter av olika negativa möten 

inom sjukvården vilket kan innebära allt från obekväma blickar till fysiska övergrepp. 

Lyckligtvis upplevs dock majoriteten av möten med sjukvårdspersonal som positiva. Av 

resultatets upplägg att döma är texten fokuserad på negativa möten inom vården på 

grund av att de inkluderade studierna har valt att lyfta just det. Resultatet visar tydligt 

att de positiva upplevelserna i möten med sjukvårdspersonal överväger de negativa, men 

författarna valde att belysa de negativa mötena i vår diskussion. Författarna har valt att 

diskutera tre huvudresultat, vilka är ”Patienters erfarenheter av kroppsspråk och 

känslomässiga uttryck hos sjukvårdspersonal”, ”Patienterns erfarenheter av försämrad 

vård och fysiska övergrepp” och ”Patienters erfarenhet av bruten sekretess”. 

 

7.2.1 Patienters erfarenheter av kroppsspråk och känslomässiga uttryck hos 

sjukvårdspersonal 

Ett av resultaten som framkom är att sjukvårdspersonalens kroppsspråk, känslomässiga 

uttryck och handlingar uppfattas som fientlighet, irritation och rädsla över att behöva 

vårda patienter med HIV. Enligt Travelbee (1971) leder det första mötet mellan två 

främlingar till generaliserande, stereotypa förutfattade meningar om och förväntningar 

på den andra parten. Exempel på förutfattade meningar om sjuka människor kan vara att 

de själva orsakat sjukdomen eller att de som drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom 
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saknar moral. Att döma människor vid första anblick är något som alla gör, 

sjukvårdspersonal bör dock sträva efter att bli medvetna om sina förutfattade meningar 

för att kunna skapa grund för en god mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971).  

En studie i litteraturstudiens resultat visar att majoriteten av sjukvårdspersonalen 

faktiskt uttryckt ett empatiskt förhållningssätt i mötet med patienter med HIV (Röndahl 

et al., 2013). Det stämmer överens med vårt resultat där patienter med HIV generellt 

upplevde sig bli empatiskt bemötta, respekterade och värderade av sjukvårdspersonal. 

Dock beskrivs det i vårt resultat att bristande ögonkontakt och distanstagande gentemot 

patienter med HIV förekommer, vilket kan tolkas som rädsla och förakt hos 

sjukvårdspersonal. Människors kroppar är en kommunikationsväg som aldrig är tyst. 

Kroppen signalerar medvetet eller omedvetet alltid någonting, och vad som signaleras är 

för andra alltid meningsbärande (Baggens & Sandén, 2009).  

I vårt resultat upplevde patienter med HIV i vissa fall en tydlig förändring i bemötandet 

hos sjukdomspersonal efter avslöjande av sin HIV-diagnos. Enligt Jeffries et al., (2015) 

märker patienter med HIV även en tydlig förändring i andra människors kroppsspråk då 

de avslöjar sin diagnos, samt att deras obehag lyser igenom även om de nekar och 

försöker dölja det. Indirekt kan patienten genomskåda sjukvårdspersonalens 

sinnestillstånd, humör och accepterande av situationen genom att betrakta dennes 

kroppsspråk (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004).  

Enligt en studie upplever  hälften av sjukvårdspersonalen som deltog skräck eller 

osäkerhet vid vård av patienter med HIV (Röndahl et al. 2013). Även detta stämmer 

överens med erfarenheterna som framkommer i vårt resultat, där patienter med HIV 

upplevde att sjukvårdpersonal verkade rädda då de vårdade dem. Placeringen i 

förhållande till varandra är av stor vikt för hur mötet och relationen vidare utvecklas. 

Mötet blir mer jämnlikt och stärks genom att sjukvårdspersonal sätter sig nära och i 

samma höjd som patienten befinner sig i. En annan grundsten för samspelet i en god 

vårdrelation är just ögonkontakten, det är viktigt att redan i första mötet ha en bra 

ögonkontakt. Vänds ansiktet och därmed även blicken bort visar detta på distanstagande 

och ovilja att möta och vårda patienten (Baggens & Sandén, 2009). Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att bristande ögonkontakt leder till minskad trovärdighet och 

tillit gentemot sjukvårdspersonalen. Men enligt Dahlberg och Segesten (2010) finns det 

även en betydelsefull anledning att uppmärksamma sjukvårdspersonalens perspektiv av 

situationer,  det kan vara svårt för sjukvårdspersonal att ge god vård om de är av åsikten 

att vårdmiljön upplevs som negativ. När det finns en risk för sämre vårdkvalité orsakat 
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av sjukvårdspersonalens utsatthet som har sin grund i arbetssituationen bör det 

uppmärksammas och utredas (Dahlberg & Segesten, 2010). Dock kan 

sjukvårdspersonalens upplevda utsattheten i mötet med patienter med HIV ställas i 

relation till den minimala risken att bli smittad, även vid djupa stick- och skärsår 

(Vårdhandboken, 2015). 

 

7.2.2 Patienters erfarenheter av försämrad vård och fysiska övergrepp 

Erfarenheter av undvikande och försämrad vård är en annan typ av bristfälligt vårdande 

som framkommer i resultatet. Det mest framträdande är att sjukvårdspersonal undviker 

eller vägrar att ge patienter vård på grund av att de har en HIV-diagnos. Vårt resultat 

kan jämföras med en studie som visar att 36% av sjuksköterskor som deltog skulle avstå 

att vårda patienter med HIV om de fick chansen (Röndahl et al., 2013). Enligt Travelbee 

(1971) kan sjukvårdspersonal överidentifiera vissa patienter med sig själv, tidigare 

möten eller erfarenheter vilket innebär att denne inte kan separera sig själv och sina 

problem med individen som de vårdar. Det kan leda till att patienten inte blir sedd som 

en person - och därmed kan vården inte behållas human. Sjukdom orsakar olika 

variationer av sorgsenhet, nedgångenhet och depression. Att vara hjälplös och beroende 

av andras omsorg kan orsaka starka känslor av värdelöshet för individen. Lidande kan 

även uppkomma då en person känner sig ignorerad - vilket kan leda till upplevelser av 

att känna sig icke-involverad, oengagerad, inte brydd sig om och utan någon att bry sig 

om (Travelbee, 1971). Ignorans kan även göra att patienter med HIV upplever vården 

som bristfällig. En studie visar att sjukvårdspersonalens avståndstagande tydligt hör 

samman med hurvida patienterna upplever vården som god eller undermålig (Li et al., 

2013). Enligt Eldh (2009) uppstår mötet mellan sjukvårdspersonal och patient genom att 

den ena parten har ett behov av hjälp och att den andre har kompetens för att hjälpa, 

vilket innebär att deras bidrag till mötet inte är jämlikt. Vidare menar Ternestedt och 

Norberg (2009) att sjukvårdspersonal har ett visst ansvar i möten, förmåga att upptäcka 

behov och föra en dialog med den som behöver hjälp. En asymmetrisk relation kan 

utgöra en fara för patienter då sjukvårdspersonal har ett manipulativt förhållningssätt i 

mötet, vilket innebär att vårdaren berövar patientens möjlighet till självbestämmande 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Sjukvårdspersonal har ansvaret att skapa grunden till god 

omvårdnad, men även patienten behöver vara delaktig i mötet där parterna ser varandra 

som subjekt och inte objekt för att en god relation ska kunna skapas (Eldh, 2009). Bara 

när båda parterna ser varandra som människor kan en mellanmänsklig och givande 
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relation uppnås (Travelbee, 1971). Fysiska övergrepp på patienter med HIV är en typ av 

bristfälligt vårdande som framkommer  i resultatet, som även här vanligtvis beror på 

undvikande av att patienten är i stort behov av hjälp. En vårdskada innebär enligt Öhrn 

(2009) att en person under behandling drabbas av till exempel lidande, kroppslig skada 

eller psykisk skada som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd och 

som skulle kunna förhindrats. Det finns många lagar som reglerar patientsäkerhet så att 

alla patienter ska kunna känna sig trygga och säkra då de vårdas inom hälso- och 

sjukvård (Öhrn, 2009). Travelbee (1971) menar vidare att i möten då sjukvårdspersonal 

endast ser till egna eller eller andras objektiva uppfattning av diagnosen, lidandet eller 

sjukdomen leder till att vården inte kan ske på ett humant sätt. Men dessa typer av 

övergrepp i form av ignorans av vårdbehov behöver inte handla om att den sjuka 

personen ses som ett objekt. Enligt två studier kan ignorans av en patienter med HIV 

vårdbehov handla om okunskap angående hur sjukdomen smittar och därmed rädsla att 

vårda patienter med HIV (Knussen & Niven, 1999; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003) 

Detta stämmer överens med vårt resultat, där patienter upplevde att sjukvårdspersonal i 

vissa fall saknade kunskap om sjukdomen vilket orsakade rädsla för smitta i samband 

med vårdinsatser. Dock är en skillnad mellan vårt resultat och en annan studie att 

rädslan för att bli smittad var relativt låg (Röndahl et al., 2013). 

 

7.2.3 Patienters erfarenhet av bruten sekretess 

Vårt resultat visar att sekretessen bryts eller att sjukvårdspersonalen nonchalerar att 

bevara patientens sekretess. Detta är en annan typ av bristfällig vård i mötet mellan 

sjukvårdspersonal och patienter med HIV. I resultatet av en studie förklaras det att 

patienter med HIV generellt är måna om att inte avslöja sin diagnos till andra människor 

på grund av skam och rädsla för stigmatisering (Jeffries et al., 2015). Det förstärker vårt 

resultat där patienter med HIV har erfarenheter av annorlunda bemötande hos 

sjukvårdpersonal efter avslöjad HIV-diagnos. Definitionen av den 

samhällsvetenskapliga termen stigmatisering innebär social stämpling av någon och 

bygger på stämplingsteorin (Brante, 2015). Stämplingsteorin beskrev att det etablerade 

samhällets stigmatisering av en avvikande identitet ledde till att personen fortsatte att 

utvecklas avvikande (Berg, 2015). Enligt Travelbee (1971) är vissa interaktioner mellan 

sjukvårdspersonal och patient karakteriserade av ytlighet, brist på engagemang eller 

nonchalans av förpliktelser från sjukvårdspersonalens håll. Möten där sjukvårdspersonal 

endast utför vård på grund av att de “måste” kan bero på bristande förståelse för 
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vårdandets natur och otillräcklig kunskap om ansvaret som sjukvårdspersonalen bär. 

Travelbee (1971) beskriver vidare att när ointresse för patienten uppstår har 

sjukvårdspersonal slutat lyssna, och då sjukvårdspersonal har slutat lyssna blockeras 

även kommunikationen mellan dem. Professionell sjukvårdspersonal bör alltid sträva 

efter att förbättra sin förmåga att lyssna, höra och tolka det som sker i möten för att få 

en så god mellanmänsklig relation som möjligt (Travelbee, 1971). Enligt Öhrn (2009) 

kan utlämning av uppgifter som omfattas av sekretess leda till att personen åtalas för 

brott mot tystnadsplikt. Att bevara sekretessen är även en förutsättning för att kunna 

värna om patientens integritet och för att patienten ska kunna känna tillit gentemot 

sjukvårdspersonalen (Öhrn, 2009). En nonchalerad eller bruten sekretesshantering 

innebär således att patientens tillit gentemot sjukvårdspersonalen hävs. Enligt Birkler 

(2007) utelämnar sig människan i varje möte med en annan person, och det är därför 

viktigt att ta emot varandra på ett tillitsfullt sätt. Detta är någonting som människor gör 

spontant, det är alltså ingen lärdom utan finns med oss när människan föds. Dock finns 

sekundära tankar som är betingade av att människan är egoistisk och tänker på sig själv 

i första hand. Birkler (2007) beskriver vidare att de sekundära tankarna tränger undan de 

spontana tillitsfulla tankarna på grund av att människans egna behovstillfredställelse 

räknas mest i det moderna samhället. När en spontan yttring inte uppstår utan sekundära 

tankar tar över uppkommer istället det så kallade etiska kravet. Det går ut på att det blir 

en plikt att ta ansvar för andra människor och det finns heller inga anvisningar på hur 

detta etiska krav ska yttra sig. Med hjälp av fantasi och erfarenheter ska människan själv 

ta ansvaret att möta andra på ett etiskt korrekt sätt, vilket avslöjar en av människans 

tydliga brister (Birkler, 2007). 

8. Slutsats 

Patienter med HIV hade överlägset positiva erfarenheter av mötet med 

sjukvårdspersonal. Dock framträdde en del uppseendeväckande erfarenheter av 

patienter med HIV som innebar allt från icke-verbala antydningar till särbehandling och 

fysiska övergrepp. De patienter med HIV tolkade vissa negativa möten som att 

sjukvårdspersonalen saknade kunskap om HIV och att de egentligen var oroliga för att 

själva bli smittade. Andra negativa möten tolkades som ren diskriminering och generell 

nedvärdering av patienter med HIV. 
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8.1 Klinisk betydelse 

Att patienter bemöts med respekt och ombesörjs god vård på lika villkor stöds både ur 

vårdvetenskaplig synpunkt och enligt lag. Patienter med HIV ska aldrig behöva erfara 

möten med sjukvårdspersonal präglade av särbehandling, förutfattade meningar och 

respektlöshet på grund av sin diagnos. Uppmärksammas patienter med HIV erfarenheter 

av sjukvårdspersonalens agerande kan medvetenheten angående stereotypa negativa 

beteenden i mötet öka. Stereotypa föreställningar om andra människor uppkommer 

naturligt och spontant i ett möte mellan två för varandra främmande människor och det 

är sjukvårdspersonalens ansvar att bortse från den objektiva uppfattningen angående 

patientens sjukdom för att kunna se individen som en unik person. Att se patienten som 

en unik person är en förutsättning för att kunna tillämpa god vård på lika villkor. Vårt 

resultat kan vara grunden för att förändra beteenden emot patienter med HIV i den 

kliniska verksamheten. Detta genom att till exempel hålla speglingar och reflektioner 

inom personalgruppen angående hur patienter med HIV hanteras på avdelningen. Ett 

informationsblad skulle vara av betydelse för att öka kunskapen samt att ha som 

underlag vid spegling och reflektion. Författarna ser även att denna litteraturstudiens 

resultat är ett argument för att förändra smittomärkning, detta för att bibehålla sekretess 

och utesluta stigmatisering av patienter med HIV. Förändring av sjukhusets generella 

direktiv vid smittohantering bör även förtydligas så att patienter med HIV inte 

särbehandlas i framtiden. Författarna anser att litteraturstudiens resultat är överförbart 

till andra patienter med blodsmitta, till exempel Hepatit C, på grund av att även denna 

sjukdom är sexuellt överförbar och smittar via blodkontakt. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att litteraturstudien kan vara överförbar på andra länder och liknande 

populationer med likvärdig utbildningsnivå som inte ingick i våra inklusionkriterier, 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är relevant för litteraturstudiens 

trovärdighet när användning av begreppet överförbarhet sker. Att litteraturstudien 

uppfyller krav för överförbarhet anser författarna är en betydelsefull styrka som stärker 

beslut om vidare forskning av ämnet. Forskning om sjukvårdspersonalens kunskap och 

föreställningar angående patienter med HIV skulle vara av betydelse. Det skulle även 

vara värdefullt att forska kring vilka konsekvenser som uppstår för de patienter med 

HIV då de har erfarenheter av negativa möten med sjukvårdspersonal.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Sökningar 

CINAHL 

 

Sökord Träffar Lästa i 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Utvalda 

för 

granskning 

Inkluderade i 

resultat 

1 (MH „‟HIV Infections‟‟) 8428 - - - - 

2 (MH "HIV-Infected Patients") 1,447 - - - - 

3 (MH "Attitude of Health Personnel") 3,330 - - - - 

4 (MH "Professional-Patient 

Relations") 

2,451 - - - - 

5 (MH ”Stigma”) 1,608 - - - - 

6 F: experience* 39 954 - - - - 

7 (MH "HIV Infections") OR "HIV-

Infected Patients") AND (MH 

"Attitude of Health Personnel") 

125 15 7 3, 4, 5, 7 4 

8 (MH ”HIV infections”) OR "HIV-

Infected Patients") AND (MH 

”Professional-patient relations”) 

99 29 9 8, (3), (4), 

(5), (7), 11 

6 

9 (MH ”HIV infections”) OR (MH 

"HIV-Infected Patients") AND (MH 

”Stigma”) AND (MH ”Attitude of 

health personnel”) 

19 8 6 (3), (4), (5) 3 

11 (MH "HIV Infections") OR "HIV-

Infected Patients") AND (MH 

"Attitude of Health Personnel") 

AND experience* 

29 10 6 (3), (5), (7) 3 

12 (MH ”HIV infections”) OR (MH 

"HIV-Infected Patients") AND (MH 

”Stigma”) AND experience* 

146 23 10 1, 2, (3), 

(5), 6, (11) 

6  

 

MH = Ämnesordsökning med Minor Heading, MM= Ämnesordsökning med Major Heading, * = Trunkering, F: = 

Fritextsökning 

( ) = artiklarna förekommer i fler sökningar. Siffrorna i kolumnen ”utvalda för granskning”är artikelnummer. 
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PSYCINFO 
 

Sökord Träffar Lästa i 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Utvalda för 

granskning 

Inkluderade i 

resultat 

1 MM “HIV” 8, 937 - - - - 

2 DE “Stigma” 2, 867 - - - - 

3 DE “Health care services” 8, 980 - - - - 

4 F: hiv infected patients 1, 337 - - - - 

5 F: hiv infection 4, 809 - - - - 

6 F: patient experience 16, 977 - - - - 

7 MM ”HIV” AND DE 

”Stigma” AND 

DE ”Health care services” 

31 10 6 10, (5) 2 

8 F: HIV infection OR F: 

HIV infected 

patients  AND F: Patient 

experience 

188 18 7 9 1 

DE = Ämnesordsökning, MM= Ämnesordsökning med Major Heading,, F: = Fritextsökning, ( ) = artiklarna 

förekommer i fler sökningar. Siffrorna i kolumnen ”utvalda för granskning” är artikelnummer. 
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PUBMED 

 

Sökord Träffar Lästa i 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Utvalda för 

granskning 

Inkluderade i 

resultat 

1 F: HIV 28,237 - - - - 

2 F: stigma 4,049 - - - - 

3 F: patient 

experience 

64,826 - - - - 

4 F: attitude of 

health personnel 

20,697 - - - - 

5 F: HIV AND F: 

stigma AND F: 

patient 

experience 

61 5 3 (6), (3) 2 

6 F: HIV AND F: 

attitude of health 

personnel AND 

F: patient 

experience 

47 5 3 (6), (3) 2 

 

F: = Fritextsökning ( ) = artiklarna förekommer i fler sökningar. Siffrorna i kolumnen ”utvalda för granskning”är 

artikelnummer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

34 

10.2  Bilaga 2, Modifierad granskningsmall till Mixed Method 

 

A. SYFTET 

* Syftet med studien? 

* Vilken metod har använts?   

* Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

JA (  ) NEJ (  ) 

 

B. UNDERSÖKNINGSGRUPP 

* Är inklusionskriterierna och exklusionskriterierna tydligt beskrivna?  JA (  ) NEJ (  ) 

* Var genomfördes undersökningen? 

* Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

* Vilken urvalsmetod användes? 

* Är undersökningsgruppen representativ/lämplig? 

 JA (  ) NEJ (  ) 

* Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C. METOD FÖR DATAINSAMLING 

* Är fältarbetet (var, av vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) tydligt 

beskrivet i den kvalitativa delen? 

JA (  ) NEJ (  ) 

* Ange datainsamlingsmetoder (vilken typ av intervju, observation, texter, enkäter osv). 

* Var reliabiliteten beräknad i den kvantitativa delen? (om mätinstrumenten är 

tillförlitliga, om datan samlas in rätt och om man har frånvaro av slumpmässiga mätfel) 

JA (  ) NEJ (  ) 

* Var validiteten diskuterad i den kvantitativa delen? (om mätinstrument faktiskt mäter 

det som avses att mätas). 

JA (  ) NEJ (  ) 

 

D. DATAANALYS 

* Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

* Hur stort var bortfallet?  

* Fanns en bortfallsanalys? JA (  ) NEJ (  ) 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* Erhölls signifikanta skillnader? 

JA (  ) NEJ (  )  

- Om ja, vilka variabler? 

* Resultatbeskrivning/huvudresultat: 

* 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 (  ) 

* Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? (Finns citat 

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

JA (  ) NEJ (  ) 

 

E. UTVÄRDERING 

* Kan resultatet generaliseras till annan population?   

* Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA (  ) NEJ (  ) 

* Har resultatet relevans för pedagogisk verksamhet? 

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 (  ) 

* Ska artikeln inkluderas? 

JA (  ) NEJ (  ) 

Motivera varför/varför inte! 
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10.3 Artikelmatris  
Bilaga 3, Artikelmatris. 

 Författare 

och titel 

Land/ 

år 

Syfte Urval/ bortfall Metod Resultat Gradering 

1 Författare: 

Eunice W. 

Ndirangu och 

Catrin Evans 

 

Titel: 

Experiences of 

African 

Immigrant 

Woman Living 

with HIV in the 

U.K.: 

Implications for 

Health 

Professionals 

I USA 

år 

2008. 

Syftet är att 

utforska 

Afrikanska 

kvinnors 

erfarenheter 

av att klara 

av att leva 

med HIV 

och att 

utforska 

deras syn på 

stadens 

HIV-service. 

Konsekutivt urval. 8 

stycken HIV-positiva 

afrikanska kvinnor 

som emigrerat till 

Storbritanien. 18-50 

och måste kunna tala 

engelska.  

Kvalitativ 

metod. 

Hermeneutis

k. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

med en 

utformad 

intervjuguid

e och öppna 

frågor 

gjordes. 

De flesta var 

positiva till 

vården och 

tyckte att 

vården var 

bättre än i 

hemlandet. En 

minoritet 

upplevde att 

öppenvårdens 

doktorer var 

bristfälliga i 

sitt 

bemötande, 

men att det var 

bra på 

sjukhuset. 

Medel 

2 Författare: 

Cynthia Cannon 

Poindexter, 

Mark 

Henrickson, 

Christa Fouché, 

Derek Brown 

och Kay Scott 

 

Titel: “They 

don‟t even greet 

you” : HIV 

Stigma and 

Diagnosis 

Disclosure 

Experienced by 

HIV-Positive 

African 

Immigrants and 

Refugees in 

New Zealand 

På Nya 

Zeelan

d år 

2013.  

Syftet är att 

beskriva 

invandrares 

svårigheter 

med och 

orsaker till 

HIV stigma 

samt beslut 

om 

avslöjande 

av HIV-

diagnosen i 

Nya 

Zeeland. 

Strategiskt urval/ 

bekvämlighets-urval. 

13 stycken HIV-

positiva afrikaner 

som emigrerat eller 

flytt till Nya Zealand. 

Bortfall: 1 deltagare.   

Explorativ 

kvalitativ 

metod. 

Intervjuer 

som gjordes 

individuellt. 

Tre personer 

blev 

stigmatiserat 

behandlade av 

sjukvården 

(till exempel 

avslöjande av 

diagnos inför 

andra och 

onödiga 

säkerhetsåtgär

der) medan ett 

par hade 

positiva 

upplevelser. 

Hög 

3 Författare: 

Sarah E. 

Sutterheim, 

Lenneke 

Sicking, Ronald 

Brands, Ineke 

Baas, Hilde 

Roberts, Wim 

H.van Brakel, 

Lillian Lechner, 

Gerjo Kok och 

Arjan Bos.  

 

Titel: Patient 

and Provider 

Perspectives on 

HIV and HIV-

related Stigma 

I 

Hollan

d år 

2014.  

Syftet är att 

beskriva 

HIV-

patienters 

erfarenheter 

av 

sjukvårdsper

sonal och 

sjukvårdsper

sonals 

perspektiv 

av HIV och 

deras 

proffessionel

la 

interaktioner 

med 

patienter 

Snöbollsurval. 22 

stycken HIV-positiva 

14 stycken 

sjukvårdspersonal. 

Enkäten hade 262 

deltagare. Bortfall: i 

den kvantitativa delen 

så var 342 tillfrågade 

men det var 262 som 

deltog.   

Mixad 

metod. 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

med 

fördjupande 

frågor  i den 

kvalitativa 

delen. 

Enkäter i 

den 

kvantativa 

delen 

Det fanns både 

negativa och 

positiva 

upplevelser av 

vårdares 

bemötande, 

och det finns 

olikheter 

mellan 

vårdarnas och 

patienternas 

uppfattning av 

i vilken grad 

negativa 

upplevelser 

förekommer. 

Medel 
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in Dutch Health 

Care Settings 

med HIV för 

att få en 

heltäckande 

bild av hur 

HIV positiva 

och 

vårdpersonal 

upplever 

deras 

interaktioner

. 

4 Författare: 

Manya Magnus, 

Jane Herwehe, 

Michelli 

Murtaza- 

Rossini, Petera 

Reine, Damien 

Cuffie, DeAnn 

Gruber och 

Michael Kaiser 

 

Titel: Linking 

and Retaining 

HIV Patients in 

Care: The 

Importance of 

Provider 

Attitudes and 

Behaviors 

I USA 

år 

2013. 

Syftet är att 

utvärdera 

HIV-positiva 

patienters 

uppfattning 

av 

sjukvårdsper

sonals 

attityder 

emot HIV-

smittade på 

allmänna 

sjukhus i 

Louisiana, 

genom att 

jämföra de 

som avslutat 

eller gjort 

uppehåll i 

sin vård i ett 

eller flera år 

eller skjutit 

upp sin vård 

i ett eller 

flera år efter 

diagnos med 

de som inte 

avslutat eller 

gjort 

uppehåll. 

Bekvämlighetsurval. 

479 stycken HIV-

positiv.  Bortfall från 

502 till 479.  

Kvantitativ 

metod.  

Icke-

experimentel

l 

observations

studie. 

HIV-positiva 

intervjuades. 

Vårdpersonals 

attityder var 

starkt 

förknippat 

med ett 

avbrott i vård 

eller 

avslutande av 

vård. 

Hög 

5 Författare: 

Lance S. 

Rintamaki, 

Allison M. 

Scott, Kama A. 

Kosensko och 

Robin E. Jensen 

 

Titel: Male 

Patient 

Perceptions of 

HIV Stigma in 

Health Care 

Contexts 

I USA 

år 

2007.  

Syftet är att 

utforska  pati

enters 

uppfattning 

och 

erfarenheter 

av HIV-

stigma i 

sjukvårdsko

ntexter. 

Bekvämlighetsurval. 

50 stycken HIV-

positiva militära 

veteraner.  

Kvalitativ 

metod, 

Grounded 

theory, 

latent. Semi-

strukturerade 

fokusgruppi

ntervjuer 

och 

semistruktur

erade 

enskilda 

intervjuer. 

Informanterna 

beskrev olika 

beteenden från 

sjukvårdsperso

nal som de 

upplevde som 

HIV-stigma, 

allt från små 

gester till 

fysiska 

missförhålland

en. 

Hög 

6 Författare: 

Ann P. Zukoski 

och Sheryl 

Thorburn 

 

Titel: 

I USA 

år 

2009. 

Syftet är att 

kontextualis

era och 

beskriva hur 

människor 

som lever 

Ändamålsenligt 

urval. 16 HIV-

positiva.  

Kvalitativ 

metod, 

hermeneutis

k.  

Semi-

strukturerade 

Människor 

som lever med 

HIV i låg-

prevalensområ

den upplever 

stigmatisering 

Hög 
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Experiences of 

Stigma and 

Discrimination 

among Adults 

Living with 

HIV in a Low 

HIV-Prevalence 

Context: A 

Qualitative 

Analysis 

med 

HIV/AIDS 

upplever och 

svarar till 

uppfattade 

stigmatisera

nde och 

diskriminera

nde 

handlingar i 

vardagen 

och i 

sjukvårdssa

mmanhang. 

 

intervjuer 

med 

fördjupande 

frågor. 

och 

diskriminering 

i samhället, av 

vänner, familj 

och i 

sjukvårdssam

manhang. 

7 Författare: 

Carol Dawson-

Rose, Starley B. 

Shade, Paula J. 

Lum, Kelly R. 

Knight, Jeffrey 

T. Parsons och 

David W. 

Purcell 

 

Titel: Health 

Care 

Experiences of 

HIV Positive 

Injection Drug 

Users 

I USA 

år 

2005. 

Syftet är att 

undersöka 

sjukvårdserf

arenheter 

hos ett urval 

av HIV-

positiva 

intravenösa 

drogmissbru

kare. 

Ändamålsenligt 

urval. 161 

drogmissbrukande 

HIV-positiva 

deltagare.  

Kvalitativ 

metod, 

innehållsanal

ys. De 

började 

intervjun 

med en 

öppen fråga 

men sen var 

den semi-

strukturerad. 

Många HIV-

positiva 

intravenösa 

drogmissbruka

re upplever 

personliga, 

sjukvårdsperso

nalsrelaterade 

och 

strukturella 

hinder för att 

upprätthålla 

kontakt med 

sjukvården. 

Medel 

8 Författare: 

Nancy Sohler, 

Xuan Li och 

Chinazo 

Cunningham 

 

Titel: Perceiced 

Discimination 

among Severely 

Disadvantaged 

People with 

HIV Infection 

I USA 

år 

2007.  

Syftet är att 

undersöka 

förekomst, 

kontakt och 

källan till 

upplevd 

diskrimineri

ng från 

sjukvården, 

deltagarnas 

karakteristik 

kopplat till 

upplevd 

diskrimineri

ng inom 

sjukvården 

samt 

kopplingar 

mellan den 

den 

upplevda 

diskrimineri

ngen och 

värdering av 

sjukvården. 

Bekvämlighetsurval. 

524 HIV-positiva.  

 

Bortfall:533 deltagare 

från början men bara 

524 genomförde hela 

intervjun.  

Kvantitativ 

metod, 

deskriptiv 

studie.  

Enkät 

genom 

självassistera

d 

audiointervj

u på dator. 

40% i denna 

grupp av 

utsatta 

individer 

rapporterade 

erfarenheter 

av  upplevd 

diskriminering 

av något slag 

inom 

sjukvården. 

 

Medel 

9 Författare: 

Elise 

Marsicano, 

Rosemary Dray-

Spira, France 

I 

Frankri

ke år 

2014. 

Syftet är att 

mäta 

förekomsten 

av 

diskrimineri

Ändamålsenligt 

urval. 3022 HIV-

positiva deltagare.  

Kvantitativ 

metod Icke-

experimentel

l 

observations

8% av de 

tillfrågade 

hade upplevt 

situtationer 

som 

Hög 
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Lert, Cindy 

Aubriére, Bruno 

Spire, Christine 

Hamelin och 

ANRS-Vespa2 

study group. 

 

Titel: Multiple 

discriminations 

experienced by 

people living 

with HIV in 

France: results 

from the ANRS-

Vespa2 study 

 

ng och 

analysera 

relationen 

med HIV-

positiva i 

Frankrike, 

med åtanke 

på den 

sociala 

kontexten 

och sociala 

karakteristik

en. 

studie. 

Respondente

rna svarade 

ett ansikte 

mot ansikte 

enkät 

dokumentera 

deras 

hälsostatus 

och levande. 

klassificerades 

som 

diskriminering 

i sjukvården 

på grund av 

HIVstatus. 

10 Författare: 

Janni J. Kinsler, 

Mitchell D. 

Wong, Jennifer 

N. Sayles, 

Cynthia Davis 

och William D. 

Cunningham. 

 

Titel: The 

Effect of 

Perceived 

Stigma from a 

Health Care 

Provider on 

Access to Care 

Among a Low- 

Income HIV- 

Positive 

Population 

I USA 

år 

2007.  

Syftet är att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

upplevd 

stigma från 

en 

vårdgivare 

och få 

tillgång till 

vård bland 

223 

låginkomstta

gare, HIV-

infekterade 

individer i 

Los Angeles 

County. 

Konsekutivt urval. 

Bortfall: Det var 171 

HIV-positiva 

deltagare. 

Bortfall: från 226 till 

171 deltagare.  

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentel

l 

observations

studie.  

En baseline 

intervju och 

sen en 

uppföljande 

enkät. 

26% av 

respondentern

a uppgav 

minst 1/4 

typer av 

upplevd 

stigmatisering 

från 

sjukvårdsperso

nal och denna 

upplevelse var 

signifikant 

förknippad 

med dålig 

tillgänglighet 

till vård. 

Hög 

11 Författare: 

Linda Beer, 

Jennifer L. 

Fagan, Eduardo 

Valverde och 

Jeanne Bertolli.  

 

Titel: Health-

Related Beliefs 

and Decisions 

about Accessing 

HIV Medical 

Care among 

HIV-Infected 

Persons Who 

Are Not 

Receiving Care 

I USA 

år 

2009. 

Syftet med 

vår analys 

var att 

identifiera 

teman som 

genereras 

från 

fokusgrupps

diskussioner 

om hinder 

för tillgång 

till HIV-

vård. 

Bekvämlighets-urval. 

37 HIV-.positiva 

deltagare med 6-9 i 

varje fokusgrupp.  

Kvalitativ 

metod, 

Grounded 

Theory. 

De använde 

sig av 

fokusgruppi

ntervjuer/dis

kussioner.  

Tre 

huvudteman 

framkom: 

undvikande 

och misstro av 

HIV 

serostatus, 

föreställningar 

om sjukdom 

och lämplig 

hälsovård och 

negativa 

erfarenheter 

med, och 

misstro av 

sjukvården. 

Hög. 

  

 


