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            Abstrakt 

Vårdlidande är ett fenomen som länge utmanat omvårdnadsvetenskapen och 

definieras som ett lidande orsakad i samband med behandling och bemötande. 

Bristfällig interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal är en vanlig orsak till 

vårdlidande. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur personer 

med hiv upplever interaktionen med hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att 

analysera 11 vetenskapliga studier med en kvalitativ manifest innehållsanalys 

fann vi svar på vårt syfte. Det framkom att personer med hiv upplevde 

diskriminering i interaktionen med hälso- och sjukvården, att personer med hiv 

fick möta hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla för smitta, att man upplevde 

sig bli förstådd och bekräftad i mötet och att man upplevde att man var 

tvungen att skaffa sig egenmakt i mötet. Resultatet visar att personer med hiv 

upplever interaktionen med hälso- och sjukvården diskriminerande där hälso- 

och sjukvårdspersonal saknar specialiserad kunskap om hiv. Genom att utbilda 

hälso- och sjukvårdspersonal om sjukdomens stigmatiserande effekt kan 

diskriminering motarbetas och förhindras. 

 

Nyckelord: Interaktion, vårdlidande, hiv, omvårdnad, sjukssköterske- och 

patientrelation 
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Denna litteraturstudie tar sikte på att beskriva vanligt förekommande erfarenheter som personer 

med Humant immunbristvirus (hiv) kan ha då de möter hälso- och sjukvårdspersonal och den 

interaktion som sker i dessa möten. Den erfarenhetsbaserade kunskapen har stor betydelse för att 

förstå vad en människa behöver i sårbara situationer då målet är att stödja deras välbefinnande. 

Att ha ett perspektiv som utgår från människans förmåga att känna både välbefinnande och 

lidande har betydelse för att möjliggöra ett bemötande som utgår från ett helhetsperspektiv (jfr 

Dahlberg, Todres & Galvin, 2008). Människans hälsa, välbefinnande och lidande är välstuderat 

inom omvårdnad som vetenskap och kan ses som fenomen av betydelse för att stödja de behov 

som människor har i det dagliga livet. I all omvårdnad är relationen mellan den som vårdas och 

den som vårdar central, och behöver utformas med utgångspunkt i patientens behov och med ett 

etiskt och moraliskt ansvar från vårdaren (Norberg et al., 1992, s. 29-32). Ett annat sätt att 

studera relation är ett interaktionellt perspektiv, som också förekommer inom omvårdnad som 

vetenskap.   

 

Scheel (2008) beskriver en interaktionell omvårdnadspraktik som innebär en praxis där 

sjuksköterske- och patientrelationen bygger på ömsesidig kommunikation, dialog och åtgärder i 

praktiken. Det finns interaktion mellan alla parter i en omvårdnadssituation. Med interaktion 

avses all sorts delad aktivitet mellan två människor. I denna interaktion finns det etik som alltid 

är närvarande, etik som man inte kan frigöra sig ifrån och som innefattar ett moraliskt ansvar 

gentemot varandra. Etik och moral handlar om människors och sociala samfunds handlingar och 

verksamhet, om de seder och vanor som styr handlandet och i vilken anda handlandet sker 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35). Shattel (2004) menar att forskning kring 

sjuksköterske- och patientkommunikation lägger mestadels fokus på sjuksköterskans 

kommunikation i interaktionen, vilket tydligt visar maktställningen i relationen. Maktställningen 

är dokumenterat i ett arbete kallat ”sick role” där patienten tar passivt emot vård och ger upp sin 

makt till vårdgivaren eftersom vårdgivaren har specialiserad kunskap som patienten saknar och 

vårdgivaren brukar tendera att ta emot denna makt. Vidare beskrivs det att patienten är medveten 

om att sjuksköterskor har en viss agenda som patienten förväntas följa för att undvika 

konsekvenser. Följs inte agendan kan patienten bli stämplad som jobbig, något som påverkar 

vården som patienten får.  

 

En omvårdnadspraxis som bygger på interaktion mellan två individer kan innebära risk för 

stigma eftersom en social interaktion mellan två personer, där det finns olikheter och en 
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möjlighet för maktutövning, skapar en förutsättning för stigmatisering (Stutterheim et al., 2014). 

När maktbalansen mellan patient och vårdgivare är ojämn skapas det en möjlighet för eventuellt 

stigma eller annan sorts missbruk av makt. Weiss, Ramakrishna och Somma (2006) förklarar att 

stigma innebär en minskning av ens sociala värde. Miljö och kultur påverkar interaktionen och 

vad som stigmatiseras. Faktorer som etnicitet, socioekonomisk status och sexuella preferenser 

ses på olika sätt beroende på vilken miljö och kultur man befinner sig i.  

 

Hälsorelaterat stigma skiljer sig från stigma som berör någons sociala identitet (etnicitet, sexuell 

läggning, socioekonomisk status). Personer med humant immunbristvirus (HIV) kan 

stigmatiseras baserat på deras sjukdom och hälsa. Men här kan även socialt stigma vägas in 

eftersom hiv ofta associeras med drogmissbruk, sexarbetare och homosexuella. Hälsorelaterat 

stigma är en av många orsaker till lidande (Stutterheim et al., 2014).  

 

Lidande är en ofrånkomlig del av människan och uthärdligt lidande är förenligt med hälsa. Ett 

sätt att se på människans lidande är ur ett medicinskt perspektiv där man kopplar ihop det med 

fysisk smärta och andra obehag som illamående och kräkningar. Med detta synsätt blir logiken 

att bota smärtan och på så sätt eliminera lidandet. Detta synsätt är väldigt simplistiskt och iakttar 

inte de symtom som sträcker sig bortom det fysiska. För att definiera lidande säger man att det är 

en uppfattning av ett kommande hot, som fortsätter tills hotet passerar eller om personens 

integritet återställs på ett annat sätt. Ett annat synsätt på lidande är ur ett etiskt perspektiv, något 

som handlar om meningen med lidandet och dess negativa inflytelse. Det etiska perspektivet 

uppmärksammar även det moraliska ansvaret kring prevention, lindring av lidande och tar även 

hänsyn till lidande som orsakas till följd av behandling (Morse, 2001).  

 

Lidande som orsakas under processen av en behandling kallas för vårdlidande men detta är inget 

nytt och uppmärksammades redan på 1860-talet. Definitionen av vårdlidande är ett lidande som 

vållas patienten i vården, utöver det lidande som patientens sjukdom och behandlingen av den 

medför. Den kan orsakas om patientens värdighet kränks, om patienten upplever fördömelse 

eller om patienten övergivs. Konsekvenserna av vårdlidande kan yttra sig i främlingskap inför 

andra och förakt mot sig själv. Patienten kan ha svårigheter med att skapa nya vårdrelationer och 

känna tillit. Det är ett etiskt problem som än idag utmanar omvårdnadsvetenskapen (Eriksson, 

2008).  
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Vårdlidande kan uppstå vid det första bemötandet där vårdgivaren misslyckas med 

kommunikationen eller har en kränkande attityd gentemot patienten. Enligt Kourkouta och 

Papathanasiou (2014) kan kommunikation defineras som ett skapande av transaktion. Det är ett 

naturligt inslag hos människan för det finns ingen som inte kan kommunicera. Relationer är 

beroende av hur de olika parterna förstår informationen. Det är en interaktion mellan olika parter 

där varje person blir mottagare och sändare, där innehållet beror på vad som sägs eftersom 

relationerna formas beroende på hur det sägs. För att kunna uppfylla patientens behov är således 

kommunikation och interaktion med patienten en grundläggande princip. Stutterheim et al. 

(2014) menar att här kan det brista mellan vårdgivare och personer med hiv.    

 

Den senaste statistiken från World Health Organisation (2017) visar att det finns år 2015 37 

miljoner människor som lever med HIV världen över. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) 

smittar sjukdomen på tre olika sätt: genom blod, via sexuella kontakter och i samband med 

graviditet. Enligt Stutterheim et al. (2014) är sjukdomen värdeladdad på grund av dess 

associatation med beteenden som bryter mot samhällets normer. Sjukdomen är bland annat 

associerat med prostitution, homosexualitet och intravenös drogmissbruk. Det finns inget 

botemedel mot HIV men patienterna kan använda sig av bromsmediciner som behåller 

infektionen under kontroll. Bromsmedicinerna fungerar så pass bra att livslängden för hiv-

infekterade personer närmar sig den som gäller övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Ur hälso- och sjukvårdspersonalens syn känner man sig oerfaren med att vårda personer 

med hiv. Vissa anser att infektionen är normaliserat men man uttrycker fortfarande att man blir 

orolig när man hör att patienten har hiv (Stutterheim et al., 2014). Med tanke på att hiv-

behandling blir bättre och mer effektiv kommer även hiv-infekterade personers behov av vård 

öka i takt med den åldrande befolkningen. Patientgruppens ökade behov av vård medför en ökad 

mängd interaktioner med vården framöver och hälso- och sjukvårdspersonal lär stöta på fler 

personer med hiv.  

 

Patientens syn på interaktionen med den som vårdar kan synliggöra eventuella brister eller 

belysa det som fungerar bra i möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvårdspersonal, som anser sig vara oerfarna kring vård av personer med hiv, kan använda sig 

av patienternas berättelser för att utveckla sin kompetens kring ämnet och finna trygghet i 

informationen. Eventuell diskriminering kan därmed undvikas, vårdlidande förebyggas och 

patienten kan erbjudas en högkvalitativ, värdig, jämlik och personcentrerad vård. 
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Personcentrerad vård är en arbetsmodell där man strävar efter att involvera patienten i sitt 

beslutstagande kring sin vård, dock används inte modellen särskilt ofta i klinisk praxis. Med 

detta i åtanke bidrar man till den personcentrerade vården genom att inkludera patientens syn på 

interaktionen med hälso- och sjukvårdspersonal och därmed framhäva patientens personliga syn 

på hur denna interaktion bör gå till (Dahlberg, Todres & Galvin, 2008). 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur personer med hiv upplever interaktionen med hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

 

Metod  

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med hiv upplever interaktionen 

med hälso-och sjukvårdspersonal genomförde vi en kvalitativ litteraturstudie. Analysen har 

genomförts som en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (jfr Bengtsson, 2016). Vår 

avsikt har varit att sammanställa den befintliga kunskap som finns kring detta fenomen och vi 

valde att arbeta på ett övervägande induktivt sätt. Då analysen av de vetenskapliga studier som 

ingick hade en manifest ansats innebar detta att vi analyserade innehållet på ett textnära sätt. 

Detta utan att själva skapa en uppfattning kring innebörder av mening, vi har alltså valt att 

beskriva själva innehållet i de vetenskapliga studiernas resultat. 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

En litteratursökning ska inledningsvis göras utifrån studiens syfte (Friberg, 2016, s. 135). För att 

besvara vårt syfte genomfördes en systematisk litteratursökning av vetenskapliga primära 

kvalitativa studier. Utifrån vårt syfte ansågs vetenskapliga studier med kvalitativ ansats lämpliga 

eftersom de ger en djupare förståelse av människor upplevda situation (Polit & Beck, 2012, s. 

74). Innan själva litteratursökningen genomfördes översättas sökorden i svenska MeSH för att 

lättare hitta användbara engelska termer. En pilotundersökning genomföras i CINAL, PubMed 

och Luleå universitetsbiblioteks allmänna databas. Detta enligt Polit och Beck (2012, s. 191) för 

att hitta vilken eller vilka databaser som är lämpligast att använda.  Databaserna som slutligen 

användes var CINAL och PubMed. De identifierade sökorden, både via Svensk MeSh, Cinahl 

och i fritext var: Professional-Patient Relations, Life Experiences,  HIV-Infected Patients, 

Patient Attitudes, Stigma, Living with HIV, Experience ,Patient Care, Health Care och HIV. 

Sökorden kombinerades booleskt med AND och OR för att göra sökningen mot relevanta 

vetenskapliga studier mer effektiv (Backman, 2008, s. 173). Booleska kombinationen AND 
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syftar till att göra sökningen mer avgränsat medan OR gör sökningen mer sensitiv (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 73). De kriterier som har tillämpats vid sökningen är: 

vetenskapliga studier från 2007–2017, vetenskapliga studier med engelsk text, vetenskapliga 

studier som är peer reviewed. Inklusionskriterier för studien är: Personer över 18 år med HIV. 

Inga exklusionskriterier. 

 

Litteratursökningen resulterade i en granskning av 326 vetenskapliga studier. I databasen Cinahl 

hittades 52 vetenskapliga studier och i databasen PubMed hittades 274 vetenskapliga studier. 

Efter läsningen av samtliga studiers abstrakt valdes 12 vetenskapliga studier som var i enighet 

med studiens kriterier och syfte.  En redovisning av de 12 valda studierna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1.  Redovisning av systematisk litteratursökning.

 
Syftet med denna studie är att beskriva hur personer med hiv upplever interaktionen 

med hälso- och sjukvårdspersonal. 

CINAHL 2017-01-15  Begränsningar: vetenskapliga studier 

från 2007–2017, vetenskapliga studier med engelsk text, 

studier som är peer reviewed 

  

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  
1  CH  Professional-Patient Relations 19992 

 
    

2  CH  Life Experiences                                   12623     

3  CH  HIV-Infected Patients  7352     
4  CH  Patient Attitudes   22641     
5  CH Stigma 7341     
6    S1 OR S2 OR S4         52611       
7  CH  S3 AND S5 AND S6 52   6   

         

        

         
PubMed 2017-01-15 Begränsningar: vetenskapliga studier från 2007–

2017, vetenskapliga studier med engelsk text, vetenskapliga studier som är 

peer reviewed 

  

 1  FT  Living with HIV   30326     

 2  FT Experience 527632      

 3     MSH  Patient Care 

 

1259367     

    4              FT Health Care 

 

1592111     

 5              MSH  HIV 

 

 

312372 

 

 

    

    6               FT                                     Stigma 16409    

    7               FT patients perceptions 113163 

 

  

 8  Living with HIV AND experience 

AND patient care   

      

 171  4   

 9     health care AND HIV AND 

stigma AND patients perceptions 

103  2   

          

      

 

 

Kvalitetsgranskningen av de valda vetenskapliga studierna genomförandes med stöd av 

Willman, Stoltz och Bahtesevani (2011) granskningsprotokoll. Granskningsprotokollet 

justerades för några studier för att göra protokollen anpassningsbara till studierna. De kvalitativa 

studierna granskades med protokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. I 
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mallen för kvalitetsgranskning har frågorna besvarats med ja, nej eller vet ej. De frågor som 

besvarats med ja tilldelats 1 poäng, om frågor däremot besvarats med nej eller vet ej fick frågan 

0 poäng. Efter att alla frågor besvarats räknades poängsumman samman för respektive artikel. 

Poängen ombildades till procent utifrån mängden positiva svar. Enligt Willman et al. (2011, s. 

108) främjar procenträkningen jämförelsen mellan de valda studierna. Studiernas kvalitet 

kommer därefter att delas in i låg (60-69), medel (70-79) eller hög (80-100%) (Willman et al., 

2006, s.  96). Se tabell 2 
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Tabell 2. Översikt över vetenskapliga studier ingående i analysen (n=12) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare Typ av studie  Metod  

Datainsamling/

analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Dako-Gyeke, Dako-

Gyeke & Asampong 

(2015) Ghana 

(1) 

42 Kvalitativ Fokusgrupper 

& 

Forskningsint

ervjuer/Kvalit

ativ 

innehållsanaly

s  

PLWHA hade inte 

stigmatiserats/diskrimi

nerats vid Korle-Bu 

Teaching Hospital 

(största sjukhuset i 

Ghana) men 

situationen var 

annorlunda vid andra 

offentliga 

vårdinstanser. 

 Hög 

Karamouzian et al. 

(2015) Iran 

(2) 

25 Kvalitativ Intervjuer/Te

matisk 

innehållsanaly

s, matris-

baserad 

metod. 

 

 Tre typer av intern 

stigma nämndes, 

tystnad, skam, känna 

sig värdelös. Man 

nämnde även extern 

stigma från familjer, 

samhällen och vården. 

 Hög 

Brinsdon, Abel & 

Desrosiers 

(2017) New Zealand 

(3) 

14 Kvalitativ Semi-

strukturerade 

intervjuer/Indu

ktiv 

innehållsanalys 

 

 Även fast majoriteten 

av deltagarna hade 

positiva upplevelser av 

vården, hade ändå 

nästan alla stött på 

stigma i 

interaktionerna. De 

flesta incidenterna 

berodde på hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

överdrivna rädsla för 

smitta, bruten 

konfidentialitet och 

bristfällig hänsyn till 

patientens privatliv. 

Medel 

Peltzer, Domian & 

Teel 

(2015) USA 

(4) 

11  Kvalitativ Heideggerian 

fenomelogisk 

studie/Intervjuer 

& 

Innehållsanalys 

HIV har påverkat 

deltagarnas liv 

omfattande. 

Familjerelationer 

förstördes, vänskaper 

skadades och man 

upplevde förakt från 

samhället och vården.  

 Hög 
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Tabell 2 forts.  Översikt över studier ingående i analysen (n=12) 

Författare/År/Land Deltagare Typ av studie  Metod  

Datainsamling/an

alys 

Huvudfynd Kvalitet  

Cuca & Dawson 

Rose(2016) USA 

(5) 

20 Kvalitativ Grounded Theory/ 

Intervjuer & 

observationer/Inne

hållsanalys 

Deltagarna 

upplevde 

stigma från 

många källor, 

däribland 

vården. 

Deltagarna 

visade stor 

motvilja genom 

att skapa 

stöttande 

grupper och 

bilda trygga 

relationer med 

HIV 

vårdgivare. 

 

Hög 

 Poindexter et al. (2013) 

USA 

(6) 

13 Kvalitativ Intervjuer/Miles 

och Huberman 

metodologi för 

dataanalys. 

Deltagarna 

upplevde 

stigmatisering, 

diskriminering 

och bruten 

konfidentialitet 

inom vården. 

Hög 

Donnelly et al. (2016) 

Canada 

(7) 

33 Kvalitativ Fokusgrupper/Fiel

d 

notes/Intervjuer/In

nehållsanalys 

Deltagarna 

fortsätter att 

uppleva stigma 

och 

diskriminering i 

vården. Rädsla 

påverkade om 

deltagarna sökte 

vård eller inte.  

Hög 

Rutledge et al (2009) 

England/USA 

(8) 

 

51 Kvalitativ Intervjuer/Quasid

eduktiv approach. 

Man fann att 

deltagarna 

passivt 

ignonerades och 

aktivt blev 

nekade vård av 

sjukhus och 

klinisk 

personal.  

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt över studier ingående i analysen (n=12) 

Författare /År/ Land Deltagare Typ av 

studie 

 Metod  

Datainsamling/

analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Laws et al. (2012) USA 

(9) 

82 Kvalitativ Fokusgrupper/In

tervjuer/Innehåll

sanalys 

De flesta av deltagarna 

hade stabila förhållanden 

med sina vårdgivare. 

 Hög 

Zukoski &Thorburn( 

2009) USA 

(10) 

16 Kvalitativ Intervjuer/Inne

hålsanalys  

Deltagarna upplevde 

stigmatisering och 

diskriminering i olika 

miljöer och från olika 

typer av vårdgivare.  

Hög 

Rintamaki et 

al.(2007)USA 

(11) 

50 Kvalitativ Semistrukturer

ade intervjuer 

med 

fokusgrupper/

Latent 

innehållsanalys 

Deltagarna beskrev olika 

typer av beteenden som 

indikerade HIV stigma av 

vårdpersonal. Beteendena 

varierade från bristande 

ögonkontakt till ren 

diskriminering i 

exempelvis form av 

glåpord.  

Hög 

Campbell et al. (2015) 

Danmark  

(12) 

104 Kvalitativ Mixed-method 

and multi-site 

qualitative 

research 

design /Social 

network 

analysis 

Både patienter och 

vårdgivare höll med om 

vad som innefattar att vara 

“en bra patient” och “en 

dålig patient”. Dessa 

karaktärer, beroende på 

vilken man blir tillsatt, 

påverkar interaktionen 

olika. En ”bra” patient har 

en bättre interaktion 

medan en ”dålig” patient 

upplever en sämre 

interaktion. 

Hög 
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Analys  

 

I litteraturöversikten har vi analyserat vetenskapliga studier med en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats i enlighet med Bengtssons (2016) fyra steg nämligen: dekontextualisering, 

därefter rekontextualisering, kategorisering och slutligen sammanställning. 

 

I kontextualiseringsfasen läste vi igenom samtliga vetenskapliga studierna noggrant för att få en 

helhetsbild av innehållet, innan vi delade in texten i mindre textenheter som diskuterades.  

En textenhet är en mening som innehåller förståelse som forskaren anser svara mot det som ska 

studeras. I studierna märktes textenheterna exempelvis 1:1, där första ettan representerar första 

vetenskapliga studien och andra ettan representerar första textenheten i studien 1. Textenheterna 

som vi identifierade märktes med en kod som ansågs passa in i sammanhanget, vilket kallas 

”open coding process” (Bengtsson, 2016).  Under processens gång kodade vi innehållet  för att 

göra det lättare att hitta mönster, men även för att vi skulle kunna arbeta textnära och för att höja 

säkerställandet av pålitligheten (jfr Bengtsson, 2016). Efter att vi identifierat alla textenheter , 

inleddes det andra steget som kallas rekontextualisering. Detta innebar att vi läste igenom 

textenheterna igen för att säkerställa att allt innehåll som var relevant i förhållande till studiens 

syfte var inkluderat. Vi delade upp de vetenskapliga artiklarna mellan oss. Därefter analyserade 

vi varandras artiklar för att säkerställa trovärdigheten och komma överens om konsensus (jfr 

Bengtsson, 2016). Efter detta kondenserade vi  textenheterna vilket betyder att mängden ord i 

enheterna reducerades utan att innebörden förlorades.  

 

I vår analys har vi översatt textenheterna samtidigt som vi har kondenserat. Efter denna process 

inleddes nästa steg som innebar att göra kategorier (jfr Bengtsson, 2016). En kategori urskiljs 

genom att man tittar på olikheter och likheter, alltså ska kategorierna vara uteslutande mot 

varandra (Danielson, 2012, s. 333). Kategorierna skapades utifrån de mönster vi identifierat 

under kodningen och kondenseringen av textenheterna. Koder som liknade varandra gjordes till 

subkategorier som sedan kom att bilda en huvudkategori, vilket betyder att bredare kategorier 

utformades (jfr Bengtsson, 2016). Slutligen skedde sista steget, sammanställningen, där vi 

presenterade kategorierna i en löpande text och i form av en tabell för att göra det lättare att få 

en översikt av resultatet (jfr Bengtsson, 2016).  
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Resultat 

 

Litteraturanalysen resulterade i fyra huvudkategorier, vilka presenteras med en förklarande text, 

där citat från de ingående studierna illustrerar de nyanser som finns i varje huvudkategori. Vi har 

också valt, att i tabellform, presentera de subkategorier som under analysen koma att leda fram 

till de fyra huvudkategorierna. Se tabell 3.  

 

 

Tabell 3. Översikt av resultatet.  

 

Subkategori Huvudkategori 

Diskriminering 

Särbehandling 

Undanhålla hiv-sjukdomen 

Rädsla för stigma 

Att försöka undvika diskriminering i interaktionen  

Dålig interaktion 

Nekad vård 

Rädsla för smitta 

Röjd tystnadsplikt 

Att möta hälso-och sjukvårdspersonalens rädsla för smitta  

God interaktion 

utbildning 

Att bli förstådd och bekräftad i mötet 

Att ta kontroll Att skaffa sig egenmakt i mötet 

 

 

 

Att försöka undvika diskriminering i interaktionen 

 

I studierna beskrev personer med hiv att de upplevde diskriminering i olika former (Rutledge et 

al., 2009; Daoko-Gyeke et al., 2015; Cuca & Rose 2016; Poindexter et al., 2013; Brinsdon et al., 

2017; Peltzer et al., 2015; Karamouzian et al., 2015; Donelly et al., 2016; Zukoski & Thorburn, 

2009). En del personer med hiv undvek vården på grund av tidigare negativa upplevelser med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Patienterna blev i vissa fall diskriminerade av vårdpersonal öppet 

(Rutledge et al., 2009): 
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“About two years ago I went to get a test for genital warts….[T]here was...a male 

nurse...He told me to pull down my pants and press my hands against the wall. He said, 

„Open your ass; I am going to test you‟. So i did as he said, he shined the light and...the 

nurse decides to say, „Why you doing it with a man?! That is so wrong!... That‟s why you 

get this thing now because you are not supposed to be buggering your ass!‟ They put the 

medication on and said to come back in a week…. I am frightened for two years to go 

back and get the results of the test.” (Rutledge et al., 2009). 

 

Andra personer kände att de blev diskriminerade genom att särbehandlas (Daoko-Gyeke et al., 

2015; Karamouzian et al., 2015). Det beskrevs att personerna som lever med hiv hade identitets 

filer/mappar som var en annan färg än andra patienters. Det var även en viss dag i vecka som 

alla hiv patienter hade möten på sjukhuset. Vidare  kunde särbehandlingen yttra sig i att hiv 

patienter fick vård sist av alla även fast de varit i kö länge. Detta hade lett till att det var lätt för 

allmänheten att kunna se vilka patienterna var som levde med hiv. Detta var något som 

deltagarna uttryckte sig vara diskriminerande. Här beskriver en person hur man får vänta längre 

än vad man behöver för att få vård (Daoko-Gyeke et al., 2015): 

 

“It was very difficult to disclose my status to the medical staff… in one particular clinic 

as soon as I disclosed my HIV status, the nurse asked me to wait for a while…. I was 

there for a very long time…. I was the last patient to be attended to although I went there 

very early before the other patients, I felt very sad.” (Daoko-Gyeke et al., 2015). 

 

Rädsla för stigma var väldigt vanligt att uppleva i interaktionen och motiveringen till det var på 

grund av tidigare möten med hälso- och sjukvårdspersonal där man blivit stigmatiserad eller 

förväntat sig bli stigmatiserad (Poindexter et al., 2013). Det patienterna gjorde var att man dolde 

sin hiv-diagnos i rädsla för att bli diskriminerad i interaktionen. Detta var en strategi för att 

undvika diskriminering i interaktionen, att på något sätt skydda sig från den diskriminering man 

annars upplever om man avslöjar sin diagnos (Brinsdon et al., 2017). Dessa upplevelser skapade 

en grundläggande rädsla hos personer med hiv rörande diskriminering inom vården, till den grad 

att vissa inte vågade söka vård eller testa sig (Rutledge et al., 2009). 

 

Att möta hälso-och sjukvårdspersonalens rädsla för smitta 
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Personer med hiv beskrev att de upplevt en dålig interaktion när de sökte vård eller tog emot 

vård av hälso- och sjukvårdspersonal (Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009; Zukoski & 

Thorburn, 2009). Det beskrevs en mängd olika möten där verbal och ickeverbal interaktion 

upplevdes avvisande. Det kunde röra sig om obekväma blickar till att sjukvårdspersonalen helt 

undvek ögonkontakt med patienten under mötet, att vårdgivaren hade en ”hård” ton i rösten som 

upplevdes nedvärderande för patienten (Rintamaki et al., 2007) eller att vårdpersonalen verbalt 

kränkte patienten under interaktionen (Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009). I en studie 

av Rintamaki et al. (2007) beskrevs ett möte med dålig interaktion: 

 

“She made me feel low. It was just so callous and cold the way she said it. I think my 

viral load or CD4, one of „em went below 200 and she said, “You have AIDS.” And I 

said, “What?” The way she said, “Whenever you go below 200 you got AIDS.” It was 

just the coldness in it—there wasn‟t no feeling. It‟s almost like a stone-faced warden or 

something. No concern, you know? I was like, “Wow.” I felt awful” (Rintamaki et al., 

2007). 

 

Patienterna hade beskrivit att de upplevt onödiga och överdrivna försiktighetsåtgärder som 

hälso- och sjukvårdspersonal vidtagit för att undvika smittspridning (Brinsdon et al., 2017; 

Dako-Gyeke et al., 2015; Karamouzian et al., 2015; Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 

2009; Zukoski & Thorburn, 2009). Det beskrevs att vårdgivaren höll ett överdrivet långt avstånd 

från patienten under interaktionen, exempelvis genom att tala med patienten när de stod tvärs 

över rummet (Brinsdon et al., 2017; Rintamaki et al., 2007). Det kunde även inträffa att 

vårdgivare tog på sig extra handskar vid undersökningar för att minska risken för smitta 

(Rutledge et al., 2009). Detta upplevdes förvånande av patienterna att hälso- och 

sjukvårdpersonal upplevde en rädsla för smitta när de visste hur det faktiskt smittar 

(Karamouzian et al., 2015; Rutledge et al., 2009). I studien av Zukoski och Thorburn (2009) 

beskrivs ett möte där rädslan för smitta kan påvisas: 

 

“. . I could tell she was uncomfortable treating me. . . . Anyway, my friends were in the 

room and they said, she‟s sure funny, isn‟t she? I don‟t think she should be here if she 

acts like she‟s scared to hold anybody‟s arm. My friend could tell, it wasn‟t just me, they 

could tell she just felt like she wanted to stay away” (Zukoski & Thorburn, 2009). 
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Det beskrevs även i studierna att hälso- och sjukvårdspersonal nekade patienterna nödvändig 

vård efter att de berättat eller upptäckt att personen hade en hiv-diagnos (Brinsdon et al., 2017; 

Cuca & Dawson, 2016; Donnelly et al., 2016; Karamouzian et al., 2015; Zukoski & Thorburn, 

2009). Patienterna upplevde att detta var på grund av rädslan för smitta (Brinsdon et al., 2017; 

Rintamaki et al., 2007). I samband med nekandet av vården kunde personalen försöka hänvisa 

patienterna till andra kliniker för att slippa behandla dem själva (Donnelly et al., 2016; Zukoski 

& Thorburn, 2009). I studien av Karamouzian et al. (2015) beskrevs interaktionen där patienten 

blev nekad vård: 

 

“I got hospitalized in a medical center some time ago, but when they realized about my 

infection, they released me from the hospital against my will immediately. Nurses would 

even refuse to remove my catheter for me and told me, „„Do it yourself “ (Karamouzian et 

al., 2015). 

 

I studierna beskrevs det att hälso- och sjukvårdspersonal röjde tystnadsplikten (Brinsdon et al., 

2017; Poindexter et al., 2013; Rutledge et al., 2009). Det inträffade att personalen pratade om 

patienternas hiv-status framför andra patienter, exempelvis vid ronder (Rutledge et al., 2009). 

Röjande av tystnadsplikten kunde även ske när personalen felaktigt har antagit att familj och 

vänner haft vetskap om deras diagnos och i interaktionen nämnt detta i deras närvaro (Brinsdon 

et al., 2017). I studien av Brinsdon et al. (2017) beskrevs ett möte där vårdpersonalen röjt 

tystnadsplikten helt: 

 

“[Hospital staff] will spread the news. They tell other people that you are [HIV-

positive]. The doctors come around and give you a peek. [T]hey will point [at] you and 

say, „This lady . . . she [has AIDS], and so and so there, she is so and so‟. . . . The 

message keeps going forever. So everybody gets the news” (Brinsdon et al., 2017). 

 

Att bli förstådd och bekräftad i mötet 

 

Det fanns studier där patienterna uttryckte att de upplevt en god interaktion i mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonal (Cuca & Dawson Rose, 2016; Dako-Gyeke et al., 2015; Donnelly et al., 

2016; Poindexter et al., 2013; Laws et al., 2012; Rintamaki et al., 2007). Det beskrivs att den 

goda interaktionen hade lett till fina relationer med sjukvårdspersonalen. Det beskrevs att 
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nyckeln till den goda interaktionen byggde på att vårdpersonalen förmedlade ett känslomässigt 

engagemang i mötet, där både den verbala och ickeverbala interaktionen var avgörande (Laws et 

al., 2012; Rintamaki et al., 2007). Patienterna uttryckte även att vårdpersonal som var utbildade i 

att vårda personer med hiv många gånger upplevde en god interaktion i jämförelse med hälso- 

och sjukvårdspersonal som inte var utbildade (Cuca & Dawson Rose, 2016; Dako-Gyeke et al., 

2015; Donnelly et al., 2016; Laws et al., 2012). I artiklen av Laws et al. (2012) beskrevs en 

interaktion som var god: 

 

He‟s compassionate, he‟s a regular guy. He‟s not intimidating, you know? You know 

how you get intimidated by your doctor? He just talks to you like he‟s just a regular 

guy.” (Laws et al., 2012). 

 

Att skaffa sig egenmakt i mötet 

 

Patienterna försökte ta kontroll över interaktionen i mötet genom att i förväg avslöja sin hiv-

diagnos och på så sätt ta reda på sjukvårdspersonalens attityd gentemot personer med hiv 

(Brinston et al., 2016): 

 

“In some cases, this pre-emptive disclosure was also used to gauge reactions towards 

HIV, so participants could withdraw if they perceived that staff had stigmatising 

attitudes. Disclosing on their own terms provided them with more power and control in 

the interaction.” (Brinston et al., 2016). 

 

Vissa valde att begränsa till vilka inom hälso- och sjukvårdspersonalen som man valde att 

berätta till och därmed känna egenmakt i mötet (Brinston et al., 2016): 

 

“I‟ll be in charge of who i want to tell. So i didn‟t tell the reception, i got the nurse 

station and go “by the way i am HIV positive… but please look at my eye and don‟t ask 

any further.” It gave me that power to say “I‟m letting you know but this is what i‟m 

focusing on” (Brinston et al., 2016). 

 

Andra patienter kände att de ville klargöra situationen och få ärliga svar om vårdgivarens vilja 

att vårda personer med hiv (Brinston et al., 2016): 
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“This is what the story is are you prepared to treat this? And if you‟re not I want a clear 

understanding, I don‟t want to come to your establishment if you‟re not wanting to 

treat.” (Brinston et al., 2016). 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med hiv upplever interaktionen 

med hälso- och sjukvården. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier 1) Att försöka undvika 

diskriminering i interaktionen 2) Att möta hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla för smitta 3) 

Att bli förstådd och bekräftad i mötet och 4) Att skaffa sig egenmakt i mötet. Resultatet visar på 

de svårigheter som personer med hiv möter när vård och omvårdnad utförs i en interaktion med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Hos personer med hiv finns en tydlig strävan efter att undvika att 

behandlas annorlunda och på ett diskriminerande sätt. Resultatet tyder också på att personer med 

hiv upplever att de får en sämre vård och att det innebär ett vårdlidande att behöva möta och 

hantera den rädsla som fortfarande finns för smitta hos hälso- och sjukvårdspersonal. Personer 

med hiv beskrev en strävande efter att skaffa sig egenmakt och det fanns också interaktioner 

som upplevdes bekräftande. Denna litteraturstudie visar att personer med hiv försökte att 

undvika diskriminering i interaktionen. Personer med hiv upplevde diskriminering i form av 

särbehandling, skuldbelagande och sämre vård efter vetskap om att patienten är hiv-smittad av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Att försöka undvika diskriminering kan förstås som ett behov hos 

personer med hiv och detta behöver den som vårdar vara medveten om.   

 

Resultatet visar att det holistiska synsättet som en sjuksköterska bör arbeta utifrån inte följs 

eftersom personer med hiv beskriver att de blir diskriminerade av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Att verkligen förstå personen som har ett behov av vård och omvårdnad ur ett holistiskt 

perspektiv skulle kunna hindra den diskriminering som beskrivs i resultatet. Detta då fokus 

flyttas från själva diagnosen HIV till personen som har sjukdomen och denna persons känslor 

och erfarenheter  (jmf Jasemi et al., 2017). Sjuksköterskor innehar ett professionellt yrke där 

vårdandet är centralt, vilket gör diskrimineringen särskilt problematiskt. Den diskriminering som 

påvisas av hälso- och sjukvårdspersonal i resultatet innebär enligt Scheel (2008) att  man inte tar 

hänsyn till den etik och moral som ingår i interaktionen med den andra personen, på samma sätt 

kan man inte diskriminera om man tar hänsyn till moral och etik. Resultatet visade även att 
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hälso- och sjukvårdspersonal skuldbeläggde personer med hiv vilket är oetiskt och strider mot 

sjuksköterskans etiska kod som är utformat av International Council of Nurses [ICN] (2012). Ett 

bemötande som inte tar hänsyn till etik eller moral orsakar vårdlidande för patienten, och då 

faller sig frågan varför vårdgivaren vållar patienten lidande genom sin interaktion.  

 

Denna litteraturstudie visar att personer med hiv upplever vårdlidande till följd av  

diskriminering. Resultatet presenterar den direkta förklaringen till vårdlidande, vilket är 

diskriminering, men det framkommer inte i vilken kontext denna diskriminering sker, mer 

specifikt hur organisationen vid dessa händelser ser ut.  Eriksson (2008) förklarar i sin studie 

olika orsaker till fenomenet vårdlidande och dessa berör mer organisationen än individen vilket 

är intressant. En av dem organisatoriska orsakerna är en förstenad vårdkultur. I en förstenad 

vårdkultur tillåts inte patienten vara en enskild individ, man inkluderar inte patienten och andra 

bedömer patientens behov. I en förstenad vårdkultur råder förutbestämda mönster för vården 

som förverkligas på bekostnad av den enskilde patientens behov.  

 

Resultatet visade även att den diskriminering som skedde av hälso- och sjukvårdspersonal 

skedde mer specifikt av hälso- och sjukvårdspersonal utan special kunskap om hiv. Den goda 

interaktionen som upplevdes av personer med hiv, upplevdes i interaktioner med personal som 

jobbade i hivspecialiserade kliniker. Just denna kategori (upplevelsen av att bli förstådd och 

bekräftad i mötet) diskuteras mer genomgående nedan. Detta är relevant eftersom Eriksson 

(2008) menar att en oreflekterad vårdrelation kan bidra till vårdlidande. Det kan tänkas sig att 

hälso- och sjukvårdspersonal som utbildar sig om hiv reflekterar mer över interaktioen med 

hivpatienter än annars. Därmed kan man, med stöd i Erikssons (2008) teori om en oreflekterad 

vårdrelation som orsak till vårdlidande, tänka sig att diskrimineringen skedde av personal som 

inte tog hänsyn till vårdrelationen samt att kunskap kring hiv är en viktig punkt vid frågor som 

berörer interaktionen mellan personer med hiv och hälso- och sjukvårdspersonal.      

 

En annan form av diskriminering som framkom i resultatet var särbehandling. Resultatet visar 

att personer med hiv särbehandlades genom att få hjälp sist av alla eller genom att få 

specialfärgade journaler som utmärkte dem.  Malcolm et al. (1998) menar att särbehandling kan 

användas som medel för social kontroll genom uteslutning och/eller utövning av makt över 

personer som har vissa attributer som man inte tycker om. Genom att skuldbelägga en individ 

kan samhället frikänna sig själva från ansvar och därmed ignorera personer med sämre attributer. 
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I resultatet ser man särbehandling i form av personal som ignorerar personer med hiv så gott det 

går och Malcolms et al. (1998) ovanstående teori presenterar en alternativ förklaring för detta 

beteende. Diskrimineringen och särbehandlingen som upplevdes i interaktionen med hälso- och 

sjukvårdspersonal skärrade personer med hiv och utvecklade en grundläggade rädsla för 

framtida diskriminering. Samtidigt kan man se att i de delar av världen där diskriminering av hiv 

är hög är nivån av oro och rädsla för diskriminering lika hög bland personer med hiv (jmf 

Malcolm et al, 1998). Rädslan i sin tur leder till att personer med hiv försöker aktivt undvika 

den. I vårt resultat ser man att personer med hiv undanhåller sin hivdiagnos i rädsla för att bli 

diskriminerade, vilket Malcolm et al. (1998) stärker som ett beteende som avser att minska 

möjligheten för diskriminering. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med hiv upplevde en dålig interaktion med 

hälso- och sjukvårdspersonal till följd av anledningar som röjdnad av tystnadsplikten, 

personalens rädsla för ens smitta och att bli nekad vård. Feldman-Stewart, Brundage och 

Tishelmans (2005) teoretiska modell lyfter bakgrunden till varför patienten kan uppleva en dålig 

interaktion med sjukvårdspersonal. I interaktionen ska ett mål kommuniceras från patienten till 

vårdgivaren. Målet handlar om de särskilda behov som patienten uttrycker i interaktionen och 

hur väl dessa behov förstås av den som vårdar. Utifrån resultatet i denna litteraturstudie blir det 

tydligt att det är av betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal tar ett ansvar för interaktionen så 

de behov som personer med hiv har faktiskt kan identifieras. Vidare så poängterar Feldman-

Stewart et al. (2005) att patientens behov och mål kan vara svår uttryckta vilket leder till att 

hälso- och sjukvårdspersonalen har svårt att möta behoven, vilket i sin tur leder till att patienten 

inte blir tillfredsställd i interaktionen. I likhet med vår litteraturstudies resultat beskrev personer 

som lever med hiv att de upplevde en bristande interaktion när deras behov inte blev 

tillgodosedda, om det så handlade om ett emotionellt behov eller ett fysiskt behov.  

 

I vår litteraturstudie har vi också funnit att upplevelsen av stark rädsla i samband med sökandet 

av vård således är något som man kan koppla samman med en bristfällig interaktion, vilken har 

ett tydligt samband med diskriminering. Utifrån detta blir det tydligt att personer med hiv 

undviker vård och diskriminering  som ett sätt att skydda sig själva.  Enligt Hassan och Wahsheh 

(2011) vilka studerat vårdmöten ur hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv menar att en dålig 

interaktion många gånger beror på att det finns en rädsla för smitta hos den som vårdar. Vidare 

beskrivs det att bakgrunden till rädslan kan vara att hiv har ansetts vara en dödlig sjukdom, men 
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att det även kan vara den sociala stigmatiseringen kring sjukdomen som försvårar den goda 

interaktionen med patienter som lever med hiv. Rädslan för smitta kan alltså inte enbart 

förklaras utifrån den fysiska rädslan att bli smittad utan även beror på de sociala och moraliska 

aspekter som bör vägas in (Rondahl, Innala & Carlsson, 2003). 

 

I likhet med vår litteraturstudies resultat lyfter Hassan och Wahsheh (2011) fram att hälso- och 

sjukvårdspersonal som besitter mer kunskap om sjukdomen hade positivare attityder mot 

patienterna. Fenomenet med att smittsamma virus frambringar rädsla hos människor är inget 

nytt, och att rädslan till och med blir värre om smittvägen är oklar är en självklarhet. Utifrån 

resultatet i denna litteraturstudie anser vi att en ökad vetskap om orsaker till och överföringen av 

smitta bör minska rädsla för smitta hos hälso-och sjukvårdspersonal. Vi ser också att det finns 

tydliga belägg för att hälso- och sjukvårdspersonal är så rädda för smitta att personer med hiv 

blev nekade vård, vilket vi anser vara oerhört kränkande och något som också kan framkalla ett 

mycket svårt vårdlidande (jfr Eriksson, 2008). 

 

I vår litteraturstudie framkom det att vårdgivare kunde röja tystnadsplikten i samband med 

interaktionen. Detta var enlig personer som lever med hiv något som uppfattas negativ. Att röja 

tystnadsplikten går emot sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2012). Förutom att det är oetiskt så är 

det enligt Jacobson (2009) också något som kan vara oerhört kränkande och 

integritetsberövande. Vad röjandet av tystnadsplikten egentligen grundar sig på är enligt oss 

oklart, det kan finnas många olika faktorer som speglar in. Vi tror att det kan tyda på en 

osäkerhet hos sjukvårdspersonal snarare än att det skulle vara något som personalen medvetet 

gör för att vara elaka. Enligt vårt resultat kunde detta hända när hälso- och sjukvårdspersonal var 

osäkra och rädda. Osäkerheten ledde då till att man frågade sina kollegor om råd utan att tänka 

på andra i närheten och därmed röja tystnadsplikten. Det är viktigt att poängtera att detta kan 

leda till ett vårdlidande (Eriksson, 2008) vilket bara understryker att detta är något som inte får 

förekomma inom hälso- och sjukvården. 

 

Denna litteraturstudie visade även att personer som lever med hiv kunde uppleva sig förstådd 

och bekräftad i mötet, vilket i sin tur ledde till att de upplevde en god interaktion. Oftast 

argumenterade man för denna goda interaktion som beroende på hälso- och 
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sjukvårdspersonalens specialiserade kunskap inom hiv. Enligt Pelzang (2010) kan kärnan i en 

god interaktion mellan sjukvårdare och patient vara att man använder sig av en personcentrerad 

vård. Begreppet personcentrerad vård handlar om att behandla patienten som en unik individ, 

och försöka förstå de behov patienten har och tillgodose dessa behov. Personcentrerad vård 

handlar således om att vara lyhörd för patienters egna behov vilka uttrycks i kommunikationen 

med patienten, där hänsyn tas till patientens självbestämmande och delaktighet i vården. 

 

McCormack och McCance (2006) har lyft fram en teoretisk referensram till vad som präglar den 

personcentreradevården samt hur man kan implementera den. De beskriver en modell som består 

av fyra punkter: Förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerad process och förväntat resultat. I 

den första punkten: Förutsättningar, ligger fokus på attributen för sjuksköterskan och hens 

professionella kompetens, sociala kompetens och kompetens inom tekniska eller fysiska 

aspekter av vården. I den andra punkten, vårdmiljö ligger fokus på den omgivning där vården 

ges. Omgivningen behöver utformas på ett sätt som underlättar det gemensamma 

beslutsfattande, med effektiv personal, ett stödjande organisatoriskt system, maktfördelning och 

kapacitet för innovation och risktagande. Den tredje punkten är personcentrerad process. Här 

ligger fokus på att ge vård genom olika aktiviteter som möjliggör den personcentrerade 

omvårdnaden. Man arbetar med individens tro, värderingar och behov. Att integrera patientens 

värderingar och övertygelser är en grundprincip i vad personcentrerad omvårdnad är. Det 

handlar om att göra personen delaktig och beslutsfattande i sin vård. I den sista punkten: 

förväntade resultat, speglas den effekt som personcentrerade omvårdnad har: den 

tillfredsställande vården, delaktigheten, känslan av välbefinnande och skapandet av terapeutisk 

miljö. McCormack och McCance (2006) illustrerar detta med en skiss som visar interaktionen 

mellan dessa olika punkter. Vi finner den personcentrerade modellen som tillämpbar i relation 

till personer med HIV, då denna har ett uttalat fokus på personens erfarenheter och att dessa 

erfarenheter är viktiga när hälso- och sjukvårdspersonal avser att interagera på ett sätt som 

stödjer patienters delaktighet i den egna vården. 

 

I vår litteraturstudies resultat beskrivs det att personer som lever med hiv hade etablerade fina 

relationer till sin sjukvårdspersonal. Jangland (2011) lyfter fram den goda interaktionen som 

leder till en vårdande relation. Ur ett professionellt perspektiv ska interaktionen mellan personal 
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och patient utspela sig som en vårdande relation. Denna definieras som en relation mellan 

människor där den ena ”deltagaren” är patient och den andra ”deltagaren” är en professionell 

vårdare. Interaktionen som bygger relationer mellan vårdpersonal och patient speglar attityder, 

förväntningar och beteende kopplade till roll-uttryck (Jangland, 2011). Inom hälso- och 

sjukvården, i både omvårdnad och i den medicinska behandlingen, är den vårdande relationen en 

viktig faktor. En interaktion som i mötet förmedlar känslighet, vänlighet, respekt och autonomi 

och inte enbart leder fram till att patienten känner sig väl omhändertagen, får en positiv effekt på 

patientens hälsa och patientens tillfredställelse med vården. Vidare lyfter Jangland (2011) fram 

att patienter som upplever en omhändertagande interaktion kommer att uppsöka vård mer sällan, 

men kommer heller inte tveka när vård verkligen är nödvändigt. I likhet med vårt resultat visar 

Jangland (2011) att människor tvekade att söka vård för att de haft dåliga upplevelser i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Liksom Shattell (2004) lyfter vi fram att det viktigaste 

redskapet i interaktionen är den kommunikation som ligger till grund för relationen. Som 

beskrivits tidigare är det således oerhört viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal förstå de 

mål eller behov som patienten har för att bygga den goda interaktionen. Sålunda kan man dra 

slutsatsen att, om patienter upplever sig sedda och bekräftade i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle detta leda till en mer effektiv sjukvård. 

 

I vår litteraturstudies resultat hävdar personer som lever med hiv att en anledning till att de 

upplevde sig  väl bemötta i interaktionen var att sjukvårdspersonalen var specialistutbildade 

inom hiv. Detta är något vi vill betona. I en studie gjorda av Hemlata et al. (2007) visade det sig 

att sjuksköterskor som genomfört en specialistutbildning inom hiv inte enbart hade fått en 

djupare kunskap utan också en djupare förståelse för individerna bakom sjukdomen. 

Sjuksköterskorna hade börjat uppskatta att vårda personer med hiv, vilket hade lett till goda 

interaktioner i mötet. 

 

I  resultatet framkom det att patienterna försökte ta kontroll över interaktionen genom att 

begränsa informationen till personalen efter eget tycke. Detta gjorde man genom att välja vilka 

man berättar till och vilka man undviker att berätta till, exempelvis kunde en person undvika 

avslöja sin diagnos till receptionen men berätta till sjuksköterskan. Ett annat sätt var att fråga 

rakt ut om vårdgivaren är villig att vårda en patient med hiv eller berätta om sin diagnos i syfte 

för att se hur vårdgivaren reagerar. Eftersom patienten upplever att de har blivit diskriminerade 
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tidigare eller är rädda för att eventuellt bli diskriminerade i interaktionen med hälso- och 

sjukvårdspersonal, försöker patienterna undvika detta så långt som möjligt genom att skaffa sig 

egenmakt i mötet på dessa olika sätt.  

 

Det kan tänkas sig att personer med hiv använder sig av empowerment för att jämna ut 

maktobalansen i relationen genom att undanhålla sin diagnos. Detta är vanligt bland patienter 

med hiv eftersom det är så pass stor stigma kring infektionen (Calabrese et al. 2012). I en studie 

gjord av Rao et al. (2007) beskriver personer med hiv att man inte ens litar på sin egna mor 

beträffande sin diagnos. Således berättar man inte det till någon alls eftersom man upplever 

stigman vara för stor. Med detta i åtanke är det inte konstigt att personer med hiv även i denna 

studie är selektiva med vilka inom vårdpersonalen de väljer att berätta till. Kuokkanen och 

Leino-Kilpi (2000) beskriver att makt och kunskap bygger på varandra och när patienten väljer 

att inte avslöja sin diagnos till personalen har de inget att gå på, eftersom de saknar den 

kunskapen.  

 

I resultatet framgick det även att personer med hiv frågade rakt ut om vårdgivaren var villig att 

vårda en patient med hiv, för annars ville man inte ha deras vård. Det kan tolkas som att 

patienten visar på att man har kunskap om att personer med hiv diskrimineras och stigmatiseras 

så man ”förvarnar” vårdgivaren om att man är medveten om detta beteende och tolererar inte 

det. Enligt Dawson-Rose et al. (2016) är respekt en viktig element när det gäller tillit till sin 

vårdgivare, speciellt bland patienter som har blivit diskriminerade eller stigmatiserade på grund 

av sin hivstatus. Respekt inkluderade även erkännandet av patientens egna kunskap om sin 

kropp och sin sjukdom, som kan förklara varför personer med hiv tidigt avslöjar sin diagnos till 

vårdgivaren i syfte för att ta se vårdgivarens reaktion.  

 

Resultatet tydde på att personer med hiv upplevde maktobalans i interaktionen med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Patient- och vårdgivarerelationen, enligt Muessig et al. (2015), består av 

mycket problem involverande makt och kontroll. Här har vårdgivaren makt i form av medicinsk 

kunnighet, utskrivning av läkemedel och information. Vidare förklarar Muessig et al. (2015) att 

personer med hiv försöker lära sig mer om sjukdomen samt behandlingen för att kunna jämna ut 

maktobalansen som finns hos patient- och vårdgivarrelationen. Resultatet visade att personer 

med hiv försökta återta makt i interaktionen genom att vara selektiva med vilka man avslöjade 

sin diagnos för. Försök till kontroll eller egenmakt i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal 
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genom att selektivt välja vem man avslöjar sin diagnos för och utbilda sig om sjukdomen och 

behandlingen är på grund av maktobalansen i relationen och är vanligt förekommande enligt 

Muessig et al. (2015).  

 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats som metod då syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva hur personer med hiv upplever interaktionen med hälso- och 

sjukvårdspersonal. I enlighet med Bengtsson (2016) är kvalitativ ansats en forskningsmetod som 

ger en djupare förståelse av upplevda fenomen. En litteraturöversikt består av flera olika studier 

vilket ger ett mer omfattande resultat (Polit & Beck, 2012, s. 94-95). Bengtsson (2016) lyfter 

fram begreppen som används för att stärka trovärdighet: pålitlighet, bekräftelsebarhet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Utifrån dessa begrepp diskuteras metoden nedan. 

 

Vi beskriver processens steg och presenterar även detta med tabeller. Vad gäller 

litteratursökningen är det intressant att se vilka inkulsionskriterier/exklusionskriterier och övriga 

kriterier som används, vilka sökord som använts, och vilka artiklar som valts men också hur vi 

kvalitetsgranskat valda artiklar. Vi presenterar våra sökord, vår kvalitetsgranskningmetod och 

vår analysprocess genom tabeller. Detta, enligt Bengtsson (2016) stärker pålitligheten eftersom 

det pekar på hur analysprocessen har genomförts i studieprocessen. Det är viktigt att 

tillvägagångsättet är beskrivet detaljerat, konsekvent och korrekt för att läsaren ska kunna förstå 

vad som gjorts och kunna bedöma pålitligheten av analysen genom att kunna följa vårt varje steg 

men också för att forskningsprocesserna ska kunna upprepas av andra forskare (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 317). Detta har vi åstadkommit genom att beskriva vår varje steg i metoden i 

fallande order. Dock är det här viktigt att tillägga att en oerfaren person kan felaktigt 

kvalitetsgranska artiklar eftersom det krävs erfarenhet för att kunna granska artiklar på ett felfritt 

sätt. Vidare beskrevs val av analysmetod samt hur vi tillämpat analys av data. Detta visas också i 

tabeller för att öka trovärdigheten (Willman et al., 2011, s. 93). Under hela sökprocessen har 

material diskuterats och granskats av handledare, lärare och studiekamrater. Enligt Bengtsson 

(2016) stärks pålitligheten genom att utomstående läst och kritiserat materialet. 

 

Bekräftelsebarhet har vi uppnått genom att vara neutrala och objektiva (Bengtsson, 2016). Detta 

gjordes genom att vi kom överens om koncensus och inte delade upp arbetet. Detta är dock 

något som är ganska svårt eftersom den valda metoden var att tolka data manifest. Holloway och 
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Wheeler (2010, s. 318) lyfter fram att en viktig del i bekräftelsebarhet är att man visat hur man 

tagit del av ursprungsdata vilket vi har gjort genom att presentera analysprocessens gång för 

läsaren under metod.  

 

Vi har förmodligen sänkt tillförlitligheten då ett av litteratursökorden var ”stigma” vilket kan ha 

lett till att det undermedvetet fanns en förutfattad uppfattning om att stigmatisering tillkom i 

samband med interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal. Tillförlitlighet, menar Bengtsson 

(2016), handlar om hur väl vi lyckats utvinna information ur originalkällan utan att göra egna 

tolkningar. Det handlar även om att vi ska vara så väl bekanta med vår forskning att de känner 

igen sig i beslutsfattanden och tillvägagångsätt (Holloway och Wheeler (2010, s. 318). Under 

analysprocessen lästes de valda artiklarna ett flertal gånger av oss. Textenheterna som ansågs 

svara mot syftet lästes ett flertal gånger och diskuterades, detta ledde till att textenheter föll bort 

men också till att nya textenheter tillkom. Det samma gällde kondenseringen och 

kategoriseringen. Alla steg upprepades av oss för att öka tillförlitligheten (jfr Bengtson 2016). 

Denna process är väl dokumenterad av oss och finns sparad. 

 

Med överförbarhet menar Bengtsson (2016) att det handlar om huruvida resultatet kan överföras 

till en liknande kontext. Holloway och Wheeler (2010, s. 319) menar att ju mer resultatet är 

representativt i andra sammanhang desto högre generaliserbarhet har resultatet. De valda 

vetenskapliga artiklarna kom från Danmark, Storbritannien, Iran, Ghana, Kanada, USA och Nya 

Zeeland. Detta kan vara positivt för överförbarheten då det ger kunskap från ett bredare 

perspektiv. 

 

 

 

Klinisk betydelse och slutsatser  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer som lever med hiv kunde uppleva både en 

god och en bristfällig interaktion med hälso-och sjukvårdspersonal. Vi anser dock att de negativa 

interaktionerna verkade överväga, och att behov av att undgå diskriminering och stigmatisering i 

vårdmöten tydligt framgick utifrån resultaten av de studier vi sammanställt. Denna studie visar 

vidare att personer med hiv upplever interaktionen med vården särskilt diskriminerande i de 

situationer där vården inte är specialiserade på hiv. Resultatet tyder också på att där vårdgivaren 

brister i sin kunskap om diagnosen och där förutfattade meningar finns löper personer med hiv 
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en större risk för diskriminering och stigmatisering. Enligt Oyeyemi, Oyeyemi och Bello (2006), 

är attityder inlärda och relaterade till hur människor tänker. Vidare sägs det, att med rätt 

utbildning och kunskap så kan dessa negativa attityder mot personer som lever med hiv 

förändras.  

 

I relation till de behov som framkommit kring att undgå diskriminering och stigmatisering vill vi 

lyfta fram en interventionsstudie utformad av Williams, Honghong, Burgess, Chenghui, Yuxiu 

och Yao (2006). Denna interventionsstudie genomfördes för att stärka kunskapen hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Interventionen utformades som en fem dagars workshop med föreläsningar 

och aktiviteter. Föreläsningarna innefattade: hiv-epidemiologi, historia, smittvägar och klinisk 

vård. De omfattade även människans sexualitet, beroendeframkallande sjukdom och sorg. 

Varvat med föreläsningarna hölls diskussioner där syftet var att framkalla avancerade 

diskussioner kring deltagarnas egna värderingar och känslor kring hiv. Interventionsstudien av 

Williams et al. (2006) resulterade i att vårdpersonal fick en djupare kunskap kring hiv och vad 

det innebär för individen att leva med det. Deltagarna fick även ökad empati för personer som 

lever med hiv och de hade nästan slutat att undvika personer med diagnosen. Generellt hade 

attityden blivit mer positiv mot personer som lever med hiv på grund av den nya kunskapen. Vi 

anser att denna studie är ett bra exempel på ett verktyg för att förbättra interaktionen mellan 

personer som lever med hiv och hälso- och sjukvårdspersonal, och för att göra vårdaren 

uppmärksam på sitt ansvar för interaktionen. Resultatet i den litteraturstudie som vi genomfört 

kan också användas för att visa hur upplevelser hos personer med hiv ser ut. 

 

De negativa erfarenheter personer med hiv upplever med vården påverkar i vilken grad de litar 

på vården och följer sin behandling. I och med detta bör interventioner implementeras på 

kliniker där man inte nödvändigtvis inriktar sig på hiv. Det bör även tilläggas att samhället kan 

gynnas av att införa dessa sorters interventioner på samhällsnivå, exempelvis i skolor för att 

tidigt avstigmatisera hiv. Hälso- och sjukvårdspersonal bör jobba utifrån omvårdnadsmodeller 

som utgår ifrån personen, exempelvis personcentrerad vård för att förebygga vårdlidande orsakat 

av interaktionen. Vidare forskning behövs för att ta reda på hur man effektivt kan avstigmatisera 

hiv och uppdatera samhällets syn på sjukdomen och vad det innebär för individen att leva med 

hiv.  
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