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Sammanfattning 

Bakgrund: HIV är en virussjukdom som orsakas av retrovirus vilket innebär sänkt 

immunförsvar. AIDS är slutstadiet av sjukdomen och det finns två typer av HIV; typ 1 

och typ 2. 

Vårdaren och patienten är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli optimal. 

Här är bemötandet viktigt i patientens upplevelse av vården, speciellt för personer som 

lever med en smittsam sjukdom. 

Tidigare forskning visade att sjukvårdspersonal kunde ha en kritisk syn på livsstilen hos 

personer som lever med HIV/AIDS, men kunskap om hur personer som lever med 

HIV/AIDS (PLHA) upplever bemötandet i kontakt med sjukvården saknas idag, något 

som författarna valt att studera djupare. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur PLHA upplever bemötandet inom sjukvården i 

samband med kontakt på grund av sjukdomen, samt beskriva urvalet i använda 

vetenskapliga artiklar. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie, nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats användes.   

Huvudresultat: Enligt PLHA var ett positivt bemötande av stor vikt för den fortsatta 

vårdrelationen. Genom information och ökad kunskap hos sjuksköterskor och 

vårdpersonal beskrev PLHA att bemötandet blev bättre och att HIV-relaterade stigman 

kunde reduceras. En personlig utbildning för PLHA själva var också viktigt för att 

minska den självupplevda interna stigman som ofta grundade sig i skam över 

sjukdomen. Den inre skammen och känslan av att behöva dölja något kunde leda till 

både depression och negativa känslor. Ett negativt bemötande kunde vara exempelvis 

brist på engagemang och icke välkomnande intryck samt upplevd motvilja hos 

vårdpersonalen till att vårda, behandla och stödja PLHA fysiskt och psykiskt.  

Slutsats: PLHA upplever inte lika mycket stigma/diskriminering idag, men det finns 

fortfarande en viss grad av fördomar. Utbildning av både personal som inte jobbar 

med/möter denna patientgrupp ofta och information till samhället skulle kunna hjälpa 

att minska de existerande fördomarna och stigma som fortfarande finns kring 

sjukdomen. 
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Abstract 

Background: HIV is a viral disease that is caused by a retro virus which damage the 

immune system. AIDS is the final stage of the disease and there are two types of HIV; 

type 1 and type 2. 

The carer and the patient are dependent on each other to make the medical care optimal. 

The meeting is an important part of patients’ experience of medical care, especially for 

people living with a contagious disease. 

Earlier research showed that healthcare professionals could have a potentially critical 

view on people living with HIV/AIDS (PLHA). Knowledge about how PLHA 

experience the meeting when in contact with the healthcare sector today is missing, 

therefore the authors of this study wanted to examine this topic further.   

Aim: The aim was to describe how PLHA experience the meeting within the healthcare 

sector when seeking help because of the disease, and also to describe the sample used in 

the articles that were used in this study. 

Method: Descriptive literature review, nine articles both qualitative and quantitative 

where used. 

Key findings: : According to PLHA was a positive encounter important to the career-

patient-relationship. Trough more information and increased knowledge about the 

disease in nurses and other healthcare personnel did PLHA describe that the encounter 

became more positive and the HIV-related stigma could be reduced. An individual 

education for PLHA were also an important factor to reduce the self-experienced stigma 

that often were based upon shame. That internal shame and the feeling that needing to 

hide something  could lead to depression and negative feelings. A negative encounter 

could for example be lack of dedications and an un-welcoming attitude and furthermore 

reluctance in the healthcare personnel to treat and support PLHA both physically and 

psychological 

Conclusions: PLHA doesn't experience as much stigma or discrimination today as 

before, but there are still a certain degree of preconceptions. Further education of both 

healthcare personnel that doesn't encounter these kind of patients on a regular basis and 

information to the society could help reduce the preconceptions and the stigma that still 

exist around this disease. 
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1. Introduktion 

1.1 Sexuellt överförbara sjukdomar 

Det finns ett flertal sexuellt överförbara sjukdomar, s.k. Sexually Transmitted 

Diseases (STD). Dessa sjukdomar blir allt vanligare på grund av ett öppnare sexuellt 

samhälle och därmed ökade smittorisker. Många av sjukdomarna kan ge upphov till 

problem vad gäller både reproduktion och hälsa men eftersom STDs oftast inte ger 

symtom i tidigt skede, ökar risken för smittspridning.  

HIV (Human immunodeficiency virus) och AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) är ingen genital infektion men pga. spridning delvis via sexuell kontakt så 

har den mycket gemensamt med STDs (Hulter 2009; Wahrén & Wahrén 2007; 

Weström, Åberg, Anderberg & Andersson 2005). 

 

1.2 Etiologi 

HIV upptäcktes 1959 i Kinshasa, Kongo. En man som uppsökte sjukhus lämnade 

blodprov som frystes ned, mannen dog sedan på sjukhuset och blodprovet kunde inte 

analyseras förrän långt senare där man identifierade HIV-viruset. Mannen hade dött i 

slutstadiet AIDS. Var mannen blivit smittad är oklart, men studier och jämförelser av 

virusstammar från olika faser av HIV-epidemin har visat att ursprungsviruset troligen 

kommer från en apa och sedan förts vidare till människor omkring år 1900. 

Man tror jägare kom i kontakt med viruset under jakt och styckning av apor 

(Gisslén 2011; Wahrén & Wahrén 2007). 

 

1.3 Patofysiologi och sjukdomsförlopp 

HIV är en virussjukdom som orsakas av ett retrovirus, dvs. ett virus som sänker 

immunförsvaret så skyddet mot vanliga infektioner och vissa typer av cancer försämras.  

Arvsanlaget i ett virus kan bestå av antingen arvsanlaget DNA eller RNA vilket är 

den delen som orsakar infektionen. Ett virus som är uppbyggt av DNA som arvsanlag 

påverkar värdcellens DNA och arvsanlag, medan ett virus som är uppbyggt med RNA 

som arvsanlag endast påverkar värdcellens proteinsyntes utan att påverka dess 

arvsanlag. HIV-viruset är ett RNA-virus men speciellt för HIV-viruset är att det har ett 

eget enzym som kallas för omvänt transkriptas vilket gör att viruset omvandlar sitt eget 

RNA-arvsanlag till en DNA-kopia. På det sättet kan viruset överföra sina egna gener till 
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värdcellens DNA och blir då en del av värdcellens arvsmassa. Vid nybildning av dessa 

värdceller kommer dessa i fortsättningen att ha HIV-virusets arvsanlag vilket gör HIV 

till en livslång sjukdom (Ericson & Ericson 2009). 

Den smittade får sämre immunförsvar ju mer sjukdomen progredierar. Då kan 

AIDS utvecklas som också är slutstadiet av sjukdomen, vilket betyder att 

immunförsvaret är så nedsatt att det inte kan stå emot vanliga infektioner och cancer 

(Gisslén 2011; World Health Organization (WHO) 2016). 

Till en början, alltså vad som kallas primärinfektionen, ger sällan symtom. Det 

uppkommer först efter 2-3 veckor och består vanligen av influensaliknande symtom 

såsom feber, svullna lymfkörtlar och halsont (Folkhälsomyndigheten 2015; Gisslén 

2011). Ur smittskyddssynpunkt och för individens skull är det viktigt att få en diagnos 

så tidigt som möjligt för att kunna få tidig behandling innan symtom och AIDS hunnit 

utvecklas. 

När primärinfektionen övergår till kronisk sjukdomsfas finns oftast inga symtom 

alls. Det kan ta flera år innan immunförsvarets celler minskat till en sån nivå att det ger 

symtom (Gisslén 2011). När personen nått slutstadiet AIDS kan symtomen som uppstår 

dels vara från sjukdomen i sig, men oftast uppkommer symtom på grund av andra 

infektionssjukdomar som angriper kroppen. Exempel på sådana är vissa typer av cancer, 

tuberkulos och hjärnhinneinflammation (Gisslén 2011; WHO 2016). 

 

1.4 Epidemiologi 

År 1998 var HIV/AIDS en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och 

dominerade framför allt i Afrika. Det var vanligare att dö i AIDS än exempelvis cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar eller malaria. År 2015 hade HIV/AIDS tagit livet av fler än 35 

miljoner människor och det beräknas att ca 37 miljoner människor lever med 

sjukdomen globalt idag men endast ca 18,2 miljoner av dessa människor får behandling 

med antivirala läkemedel. Idag är spridningen fortfarande störst i Afrika med två 

tredjedelar av antalet smittade totalt. I Sverige är siffran betydligt lägre på ca 6500 

personer.  

Det finns två olika typer av HIV; typ 1 och typ 2 varav typ 2 är mindre patogent, 

mindre smittsamt och har långsammare sjukdomsförlopp än typ 1. HIV-2 har framför 

allt haft en epidemi i Västafrika, mycket på grund av den ökade turismen och ändrad 

inställning till sex, vilket gjort att sjukdomen spridits fort. HIV-1 upptäcktes första 
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gången i USA 1977 och det visade sig att de män som hade denna typ dog av vanliga 

virusinfektioner och hade under flera år haft sex med andra män, vilka båda två var 

gemensamma nämnare för HIV-1. 

År 1983 isolerades HIV-viruset och man kunde då räkna hur stor spridningen var. 

Det visade sig att den var enorm och 1986 insåg WHO att spridningen var på väg att bli 

en pandemi (Folkhälsomyndigheten 2015; Gisslén 2011; Wahrén & Wahrén 2007; 

WHO 2016). 

 

1.5 Smittovägar 

HIV sprids genom utbyte av kroppsvätskor. Vanligaste smittvägen är genom 

oskyddat sex men kan också spridas via orena kanyler och sprutor, vilket är vanligast 

hos intravenösa missbrukare, men av ekonomiska skäl finns viss risk i 

utvecklingsländer också eftersom sprutor och kanyler emellanåt återanvänds. Det kan 

även spridas via blodtransfusioner. Den smittkällan är dock ovanlig idag då allt blod 

numera testas. 

HIV kan också spridas från mor till foster under graviditeten eller vid födseln men 

också via bröstmjölk. Smittorsak i Sverige är främst män som har sex med män och 

män som har sex med kvinnor (Langius-Eklöf, Lidman & Wredling 2009; Wahrén & 

Wahrén 2007). 

 

1.6 Diagnos och behandling 

Två till åtta veckor efter smittotillfälle stiger antikropparna i blodet så det blir 

mätbart i blod, saliv eller urin (Wahrén & Wahrén 2007), också virusets arvsmassa kan  

undersökas genom molekylärbiologiska metoder (Folkhälsomyndigheten 2015). Vid 

positivt test är det enligt smittskyddslagen 2004:168 anmälningspliktigt eftersom 

sjukdomen innebär hot mot människors hälsa och även är överförbar mellan människor 

(SFS 2004:168).  

Om ingen behandling sätts in insjuknar omkring hälften av de som lever med HIV 

i AIDS men även om sjukdomen inte kan botas kan förloppet fördröjas genom 

insättning av antivirala läkemedel (Folkhälsomyndigheten 2015; WHO 2016). Ofta 

kombineras tre eller flera typer av antivirala läkemedel eftersom viruset gömmer sitt 

DNA i cellernas arvsmassa. Antivirala läkemedel kan med olika mekanismer stoppa 

enzymet omvänt transkriptas så ingen fortplantning kan äga rum. Anledningen till att 
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flera läkemedel används beror på att viruset kan bli resistent mot vissa typer av 

antivirala medel genom att mutera men genom kombination av flera läkemedel blir 

motståndskraften större så viruset inte hinner anpassa sig. En ständig utveckling av 

antivirala läkemedel pågår som ska bromsa sjukdomen ytterligare (Wahrén & Wahrén 

2007). 

 

1.7 Sjuksköterskans roll och attityder hos vårdpersonal 

Hulter (2009) menar att svårigheter kring samtalsämnet sex är ett vanligt 

förekommande problem hos hälso- och sjukvårdspersonal som ofta har sin grund i 

okunskap och att personalen känner sig obekväm att tala om ämnet. Eftersom sexualitet 

ofta är ett tabubelagt ämne har även forskningen varit eftersatt. År 2008 fanns det ingen 

institution eller professur i Sverige inom ämnet sexualitet. 

Willman (2009) menar att sjuksköterskan har som uppgift att ta tillvara på det 

friska hos en individ samt förebygga risker som hotar hälsan. Det handlar också ibland 

om att ge råd och motivation till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskans roll innebär 

också att ge undervisning och stöd till både patient och närstående, något som behöver 

synliggöras i patientnära arbete. För att synliggöra detta kan olika typer av 

kvalitétsindikatorer användas så att omvårdnaden kan utvecklas. 

I olika studier från år 1997-2000 fanns det mycket gemensamt. Bland annat så var 

det flera deltagare i studierna som kände en motvilja till att vårda personer som lever 

med HIV/AIDS. Detta grundade sig framför allt i en kritisk syn kring personens 

sexualitet och livsstil, rädslor för att bli smittad samt otillräcklig kunskap. Det fanns 

dock deltagare som hade en mer tolerant attityd till att vårda personer med HIV/AIDS, 

något som främst berodde på en öppnare syn kring sexualitet. De menade att det fanns 

ett värde i att stöta på personer som var HIV/AIDS-smittade för att få bredare kunskap 

om sjukdomen (Kopacz, Grossman & Klamen 1999; McCann 1997; Preston, Forti, 

Kassab & Koch 2000; Preston et. al 2000). 

Ser man till senare studier från 2014 så var viljan att vårda personer som levde 

med HIV/AIDS hög. Vårdpersonalen menade att det var ett etiskt ansvar att ge samma 

vård oavsett diagnos (Philip, Chadee & Yearwood 2014; Oberoi et. al. 2014). 
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1.7.1 Människa & Hälsa  

Begreppet hälsa kan beskrivas på många olika sätt. Ett exempel är att se det som 

ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Alla människor befinner sig någonstans på den 

linjen under olika delar av livet (Langius-Eklöf 2009). Hälsa kan också beskrivas som 

känslomässiga upplevelser såsom lycka, livskvalitet och välbefinnande. Dessa två 

definitioner av hälsa utgår från den egna individens perspektiv och dennes upplevelse av 

hälsa och inte enbart som frånvaro av sjukdom.  

Dessa definitioner härrör från ett holistiskt synsätt och är också vad författarna 

kommer att utgå från (Lepp 2009: Willman 2009). 

1.7.2 Vårdande 

För att underlätta arbetet med personer som lever med HIV/AIDS menar Lepp 

(2009) att människan ska ses som en helhet där kropp, psyke, själ och ande är 

sammanhängande aspekter och går hand i hand med betydelsen av vårdande och hälsa. 

Vårdandet är en vital del i kärnan av omvårdnad.  

Det handlar främst om viljan att vårda men också att se det som en konst där egna 

kunskaper och estetiska handlingar utgör en grund för god omvårdnad samt att som 

sjuksköterska inge värme och våga stiga utanför den egna bekvämlighetszonen om 

behov uppstår. 

1.7.3 Bemötande 

Vårdare och patient är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli optimal. 

Vårdaren måste sträva efter att sätta sig in i patientens situation och försöka utgå från 

patientens upplevelser samt ställa sig frågor som: vad betyder den här situationen för 

personen? Vad har situationen för laddning? Genom att aktivt lyssna på patientens 

livsberättelse kan patienten uppmärksammas som person och det kan också vara 

värdefullt för patienten att få berätta både om negativa och positiva livshändelser för att 

kunna utvecklas i sin identitet.  

En god relation bygger på ömsesidigt beroende och respekt från både patient och 

vårdare, att båda parter har en positiv och realistisk bild av varandra (Ternstedt & 

Norberg 2009). 
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1.7.4 Stigma 

Stigmatisering är ett begrepp som innebär att en större grupp av människor märker ut en 

individ eller grupp till att ha lägre status, ofta på grund av att de anses ha oönskade 

egenskaper, att de kan vara farliga eller skamliga (Gardenier 2016). 

 

1.8 Teoretisk referensram 

1.8.1 Jean Watson 

Jean Watson (1993) menar i sin omvårdnadsteori att ett bra förhållningssätt 

uppnås genom att se personen som en växande människa som kan uppnå en större 

självkännedom, självbehärskning och själv-helande oavsett om personen lever med 

hälsa eller ohälsa. Sjuksköterskan ska enligt Watson försöka bevara det mänskliga och 

värdiga hos en individ. Detta kan uppnås genom att som vårdpersonal hjälpa personen 

att finna en mening med dess existens så att en inre kraft och kontroll kan bidra till ett 

helande. 

Det är den egna individen som kan göra en förändring men även här har 

sjuksköterskan en stor roll till denna förändring genom att ge en god omsorg. Är 

omsorgen god så kan individen uppnå intellektuella, andliga, personliga och ökade inre 

mekanismer som medför en kraft att helas bortom själva sjukdomen. Det handlar alltså 

om att bevara det mänskliga och harmoniska hos en individ i kropp och i själ (Watson 

1993). 

Watson (1993) menar att detta synsätt är en kombination av interventioner som 

också kan få sjuksköterskan att växa och lära sig något nytt. Denna kombination kallar 

hon för karativa faktorer och berör: 

 

 Humanistiskt-altruistiskt värdesystem – Att känna medkänsla och jämlikhet 

med sig själv och andra. 

 Tro och hopp – Att vara riktigt närvarande och möjliggöra tro och en personlig 

värld både för sig själv och andra. 

 Känslighet gentemot självet och andra – Att skapa en egen spirituell vana som 

är bortom egoism och istället en äkta transpersonell närvaro. 

 Mänsklig omsorgsrelation präglad av hjälpande och tillit – Att upprätthålla 

ett kärleksfullt, tillitsfullt och omsorgsfullt förhållande. 
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 Att ge uttryck för positiva och negativa känslor – Att tillåta yttranden av 

känslor; att riktigt lyssna genom att hjälpa till att bära personens historia åt 

hen. 

 Kreativ, problemlösande omsorgsprocess – Att hitta på kreativa lösningar i 

omsorgsprocessen genom att fullt utnyttja sig själv och engagera sig i artisteri 

av olika humana vårdläkande metoder och former. 

 Transpersonell undervisning och inlärning – Att undervisa och lära inom 

ramen för en vårdande relation och stanna inom den andres referensram. 

 Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och 

andlig miljö – Att skapa en helande miljö på alla plan; fysisk, psykisk, andlig, 

vacker, värdig och fredlig. 

 Tillgodoseende av mänskliga behov – Att vördnadsfullt och respektfullt hjälpa 

till med basala behov. Att vara avsiktlig, omsorgsfull och medveten vid beröring 

av den förkroppsligade anden hos en annan person samt se det som ett heligt 

yrke att arbeta med liv/energi/mystiken hos någon annan. 

 Existentiell-fenomenologisk-andliga krafter – Att vara öppen och delta i 

spirituella, mystiska, okända och existentiella dimensioner som finns i livet. 

(Watson 1993, ss. 92; Watson 2012, ss. 47). 

 

Sjuksköterskan och patienten ska tillsammans delta i omsorgsprocessen så att 

kunskap om beteenden och individuella behov ger en ökad förståelse för hur man svarar 

på andras behov. Om denna kunskap finns så kan sjuksköterskan lättare förstå vem 

personen är och vad den individuella situationen betyder för just den personen, vilket 

också har en stor betydelse i bemötandet (Watson 1993). 

Watson (1993) menar att en uppfyllelse av dessa karativa faktorer kan hjälpa 

patienten till att känna harmoni och hälsa. Relationen mellan patient och sjuksköterska 

blir då optimal eftersom sjuksköterskan får en känsla av hur patienten upplever sin 

situation och kan bemöta det på ett mänskligt plan oavsett om det gäller det verbala 

handlingar, kroppshållning, ansiktsuttryck eller blick. 

 

1.9 Problemformulering 

Samtal kring sexualitet är ett förekommande problem hos hälso- och 

sjukvårdspersonal som ofta bottnar i okunskap eller att vårdpersonalen känner sig 
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obekväm att tala om ämnet. I Sverige fanns år 2008 ingen institution eller professur 

inom ämnet sexualitet. 

För att omvårdnaden ska bli så optimal som möjligt så behövs en god relation och 

kommunikation som bygger på ömsesidig respekt från både sjuksköterska och patient. 

Här blir mötet en viktig del i patienters upplevelse i samband med vårdkontakt. Om 

sjuksköterska och patient tillsammans deltar i omsorgsprocessen så kan båda parter få 

en ökad kunskap kring de individuella behov som finns samt få en förståelse för hur 

dessa behov kan hanteras. 

Tidigare forskning har visat att sjukvårdspersonal tidigare kunde ha en kritisk syn på 

livsstilen hos personer som lever med HIV/AIDS, men kunskap om hur personer som 

lever med HIV/AIDS upplever bemötandet i kontakt med sjukvården saknas idag, något 

som författarna därför valt att studera djupare. 

 

1.10 Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva hur personer som lever med HIV/AIDS 

upplever bemötandet inom sjukvården i samband med kontakt på grund av sjukdomen, 

samt beskriva urvalet i använda vetenskapliga artiklar. 

 

1.11 Frågeställningar 

 Hur upplever HIV/AIDS-smittade personer bemötande inom sjukvården?  

 Hur såg urvalet ut i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Detta arbete är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databas, sökord och sökstrategi  

Databas använd till detta arbete är Medline via PubMed, en databas som 

inkluderar litteratur från MEDLINE, vetenskapliga tidskrifter och onlineböcker. 

Begränsningar för databassökningarna var; att de skulle vara skrivna på engelska, inte 

vara äldre än 5 år gamla vara fritt tillgängliga på Högskolan i Gävle, vilket betyder att 
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Högskolan i Gävle har tillgång till just de artiklarna i fulltext och prenumererar på de 

tidskrifterna artiklarna är publicerade i.  

I PubMed användes bland annat sökord som är MeSH-termer, vilket står för 

Medical Subject Headings och är en ämnesordlista som används för att söka i 

medicinska databaser som ex. PubMed Artiklar som läggs ut i PubMed taggas med 

MeSH-termer som beskriver vad artikeln handlar om. Produceras och underhålls av U.S 

National Library of Medicine (U.S National Library of Medicine (NLM) 2017).  

Använda sökord med MeSH-termer: HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome, 

Attitude of Health Personnel och Professional patient relations. Använda sökord med 

frixtet: Patient Perceptions, Expectations och Experience.  

Sökordskombinationer kan göras med de booleanska söktermerna AND, OR 

och/eller NOT, vilka används för att antingen smalna av en sökning om det blir ett för 

stort utslag eller bredda en sökning för att få mindre mindre utslag (Polit & Beck 2012). 

I detta arbete användes de booleanska söktermerna AND och OR, vilket kan ses i tabell 

1 där även sökordskombinationerna och antalet relevanta artiklar som hittades och 

sedan användes i arbetes resultat.  
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar/ 

sökdatum 

Söktermer Träffar Relevan-

ta titlar 

Lästa 

Abstract 

Utvalda 

artiklar 

Använda 

Artiklar 

PubMed HIG, English, 

5 år, 2017-02-

08 

HIV (MeSH) OR 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome (MeSH) 

AND Attitude of 

Health Personnel 

(MeSH) 

54 13 12 5 2 

PubMed HIG, English, 

5 år 2017-02-

08 

HIV (MeSH) OR 

 Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome (MeSH) 

AND Professional 

Patient relations 

(MeSH) 

21 6 6 1 1 

PubMed  HIG, English, 

5 år, 2017-02-

08 

HIV (MeSH) OR 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome (MeSH) 

AND Patient 

Perceptions (fritext) 

38 13 13 4 2 

PubMed HIG, English, 

5 år, 2017-02-

08 

HIV (MeSH) OR 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome  (MeSH) 

AND Experience 

(fritext) 

203 41 41 4 1 

PubMed  HIG, English, 

5 år, 2017-02-

08 

HIV (MeSH) OR 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome  (MeSH) 

AND Expectations 

(fritext) 

23 7 7 2 2 

PubMed HIG, English, 

5 år, 2017-02-

21 

HIV (MeSH) OR 

Acquired 

Immunodeficiency 

Syndrome (MeSH) 

 AND Healthcare 

(fritext) AND Nursing 

(fritext) 

72 7 7 1 1 

Totalt    411 87 86 17 9 
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2.3 Urvalskriterier 

Artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte, vetenskapliga samt peer-

reviewed, ska finnas i fulltext och vara skrivna på engelska samt högst fem år gamla. 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa urvalet i detta arbete 

och kan användas enligt Polit och Beck (2012) för just detta i studier. 

 Inklusionskriterier: artiklarna skulle handla om personer som lever med 

HIV/AIDS perspektiv, ha antingen kvalitativ/kvantitativ ansats eller en kombination av 

dessa båda.  

Exklusionskriterier: artiklar som handlade om rent medicinska aspekter av 

sjukdomen samt artiklar som handlade om sjuksköterskans eller någon annan 

vårdpersonals perspektiv.  

 

2.4 Urvalsprocessen 

Först söktes sökorden separat för att få så bred sökning som möjligt och för att 

avgöra hur många artiklar som fanns för respektive sökord, detta togs inte med i 

tabellen. Därefter kombinerades sökorden för att få mer specifika träffar med de 

booelanska söktermerna AND och OR (Polit & Beck 2012).  

Sammantaget blev utslaget 411 titlar och samtliga lästes, 324 av dessa titlar 

exkluderades för att de antingen inte passade arbetets syfte, frågeställningar vilket 

innebar att 87 titlar kvarstod. Två titlar föll bort på grund av att de inte hade abstract 

vilket innebar att 85 abstract lästes för att få en bild av artiklarnas innehåll. Vidare föll 

44 artiklar bort då abstract inte passade arbetets syfte eller frågeställningar och av 

återstående 41 artiklar föll tre bort på grund av att de ej gick att öppna/nå fram till när 

PubMeds sida lämnats, åtta föll bort på grund av att de inte passade 

inklusionskriterierna och 13 stycken visade sig vara dubletter. 

Av de 17 artiklarna som kvarstod lästes samtliga och åtta föll bort under första 

bearbetningen då de hade ett annorlunda perspektiv än vad som framgick i abstract eller 

inte var relevant för arbetets syfte. Vidare återstod nio stycken artiklar att använda i 

arbetets resultat. 

För att lättare kunna se hur urvalsprocessen fortskred presenteras denna i ett 

flödesschema i Figur 1.  
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Figur  1. Urvalsprocess/flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

De kvarstående nio artiklarna lästes igenom separat av författarna en gång 

generellt för att få en bild av vad de handlade om, sedan lästes de igenom en andra gång 

separat med större fokus på metod- och resultatdelen, som sedan diskuterades av 

författarna gemensamt och för att hitta gemensamma teman.  

Resultatdelen i artiklarna diskuterades författarna emellan för att hitta olika 

återkommande teman och sedan färgkodades dessa, vilket enligt Polit & Beck (2012) är 

en bra metod för att strukturera fynd som uppkommer vid enklare kategoriseringar som 

denna. Författarna färgkodade därför artiklarnas resultat i olika färger för att lättare 

kunna se teman som framkom med relevans för studiens syfte och för att enklare kunna 

urskilja likheter och olikheter mellan dessa. Utifrån teman som framkom kunde 

författarna utforma ett antal meningar som användes som rubriker och underrubriker i 

resultatet.  

Tabeller uppfördes för att få struktur och tydlighet i de använda artiklarnas 

resultatdel och kan ses i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 

441 st titlar hittades efter 
sökkombinationer utförts i 

PubMed 

87 st relevanta artiklar 
hittades, 2  föll bort pga. att 

de ej hade abstract 

Efter läst abstact föll 44 bort 
av 85 pga. att de ej passade 

syftet  

Av återstående 41 artiklar 
föll 3 bort pga. att de ej gick 
att öppna, 8 passade ej inkl. 
kriterierna, 13 var dubletter 

Av 17 artiklar lästes samtliga 
i fulltext 

8 st föll bort under första 
bearbetningen 

Återstående artiklar: 9 st 



 

13 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden. 

Författarna läste de använda artiklarna två gånger separat och diskuterade sedan 

varje separat artikel tillsammans. Detta utfördes för att författarna skulle förhålla sig så 

opartiska och objektiva som möjligt och för att minska eventuell förekomst av fel som 

kan förekomma vid forskning som enligt Polit och Beck (2012) innefattar fabrikation av 

data eller resultat, falsifikation som manipulerar studiematerial, utrustning eller 

processer av olika slag som att ändra eller utelämna data, förvränga resultat så att det 

inte presenteras på ett korrekt sätt i arbetet eller plagiera någons idéer utan att kreditera 

dessa för det.  

 

3. Resultat 

Resultatet bygger på 9 granskade vetenskapliga artiklar (se Bilaga 2) utifrån syfte 

och frågeställningar och det som framkommit presenteras under tre huvudrubriker: 

Orsaker till upplevt positivt bemötande, Orsaker till upplevt negativt bemötande och Att 

dölja sin sjukdom på grund av rädsla samt underrubrikerna: Vikten av utbildning och 

information om sjukdomen och Stigma och diskriminering. 

Även urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna presenteras under 

huvudrubriken: Metodologisk aspekt och urvalet av artiklarna och underrubrikerna: 

Ålder, kön och HIV/AIDS-status och I vilka världsdelar studierna utfördes i. Detta 

presenteras även i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Personer som lever med HIV/AIDS kommer i hädanefter att benämnas PLHA.  

 

3.1 Orsaker till upplevt positivt bemötande 

Den första kontakten som PLHA fick med vårdpersonal visade sig vara av stor 

vikt för fortsatt följsamhet och ett positivt levnadssätt (Hallum-Montes, Morgan, 

Rovito, Wrisby & Anastario 2013; Yakob & Ncama 2016). Faktorer som kunde göra 

bemötandet mer positivt var ett från deltagarnas perspektiv upplevt välkomnande 

mottagande av vårdpersonal, att få uppföljning av sitt mående och visad empati och 

visat intresse från vårdpersonalen. Att få svar på eventuella frågor och funderingar 

ansikte mot ansikte gav också en känsla av engagemang och empati från vårdpersonal 

(Feng et al. 2015; Yakob & Ncama 2016).  
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Det visade sig att om patienten upplevde en bra relation till vårdpersonalen och 

om de ställde personliga frågor så upplevdes också samtalen mer intima enligt PLHA 

(Kelly, Alderdice, Lohan & Spence 2011). 

På HIV/AIDS-kliniker hade vårdpersonalen som arbetande där fått träning och 

kunskap om sjukdomen. PLHA menade att bemötandet på dessa kliniker var 

respektfullt och gav en form av lycka och trygghet under tiden som de vistades på 

kliniken (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015).  

3.1.1 Vikten av utbildning och information om sjukdomen 

Ökad kunskap, medvetenhet och information om sjukdomen var något som PLHA 

menade skulle kunna leda till en reducering av HIV-relaterad stigma och diskriminering 

i bemötandet hos vårdpersonal.  

Hussain, Abbas, Uzma & Reza (2013); Yakob och Ncama (2016) upptäckte i 

respektive studier att en personlig utbildning för PLHA också var en viktig del för 

reducera upplevd intern stigma hos dessa personer. Om de fick denna information 

upplevde dessa personer att de blivit bra bemötta av vårdpersonalen.  

Den aktuella utbildningen skulle enligt Feng et al. (2015) innehålla bland annat 

information kring egenvård, information om undersökningar, information om 

behandlingar, hälsoinformation, information om medicinska biverkningar samt 

information om opportunistiska infektioner. 

Feng et al. (2015) hittade även att PLHA upplevde att det var viktigt med 

professionell rådgivning för att känna tillit till vården. Kelly et. al (2011) utförde en 

studie på HIV/AIDS-smittade havande kvinnor som upplevde att okunskap hos 

vårdpersonalen om sjukdomen och dess påverkan på fostret gav en känsla av panik och 

oro inför kommande månader under graviditeten.  

Eftersom kunskapen och erfarenheten var låg i den generella mödravården 

skickades HIV/AIDS-smittade mammor till ett specialteam som hade kunskap kring 

HIV och AIDS under en graviditet, kvinnorna kände då att de fick ett bättre bemötande 

och upplevde större trygghet.  

 

3.2 Orsaker till upplevt negativt bemötande 

PLHA upplevde att interaktionen mellan sjuksköterska och patient var avgörande 

för vilken kvalitet den fortsatta vården skulle ha (Yakob & Ncama 2016). 
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 PLHA upplevde att ett dåligt bemötande kunde vara exempelvis i form av 

vårdpersonal som gav ett ovälkomnande intryck och inte svarade på de frågor som 

PLHA ställde. Att personal var oengagerade i mötet gav känslor av HIV-relaterad 

stigma och diskriminering vilket till och med kunde leda till avslutade behandlingar på 

grund av känslor av hopplöshet (Owolabi et al. 2012) 

3.2.1 Stigma och diskriminering 

HIV-relaterad stigma visade sig i flera studier vara en stor oro hos deltagarna och 

orsakade problem som exempelvis fördröjda behandlingsstarter, minskad motivation till 

att ta sig till klinikerna där behandlingarna ägde rum eller ens söka formell sjukvård av 

rädsla för att bli stigmatiserade och/eller diskriminerade på grund av sjukdomen 

(Balasundaram, Sarkar, Hamide & Lakshminarayanan 2014; Owolabi et al. 2012; Too, 

Watson, Harding & Seymour 2015). 

Handlingar som PLHA upplevde som diskriminerande och dåligt bemötande 

kunde vara exempelvis användning av extra handskar vid patientnära arbete, isolering 

från andra patienter, högre kostnad för läkarbesök än andra patienter som inte hade 

HIV/AIDS samt en noterad motvilja till att vårda, behandla och stödja personerna både 

fysiskt och psykiskt (Owolabi et al. 2012). 

 

3.3 Att dölja sin sjukdom på grund av rädsla 

Många PLHA var rädda för att avslöja sin sjukdom, vilket var en stressande faktor 

som kunde leda till depression och negativa känslor. Detta berodde på rädslor för att bli 

stigmatiserade och/eller diskriminerade på grund av sjukdomen men även en känsla av 

skam över sin sjukdom. 

Trots att majoriteten var rädda för att avslöja sjukdomen så fanns en önskan att 

berätta om den. PLHA trodde att avslöjandet skulle leda till mer stöttning från familjen, 

bättre kontakt med sjukvården och ett ökat socialt nätverk (Feng et al. 2015; Too et al. 

2015).  
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3.4 Metodologisk aspekt och urvalet i artiklarna  

3.4.1 Ålder, kön och HIV/AIDS-status 

Åldrarna på deltagarna var spridda, alla var dock över 18 år förutom i studien av  

Owolabi et al. (2012), en deltagare var i kategorin 15-19 år (men den deltagaren visade 

sig vara 19 år, så myndig). Inga personer som räknas som barn deltog i de använda 

studierna.  

Alla deltagarna hade HIV i olika stadier av progression, från icke-diagnostiserade 

till att ha AIDS och vara palliativa (Balasundaram et al. 2014; Dako-Gyeke, Dako-

Gyeke & Asampong 2015; Feng et al. 2015; Hallum-Montes et al. 2013; Hussain et al. 

2013; Kelly et al. 2011; Owolabi et al. 2012; Too et al. 2015; Yakob & Ncama 2016).  

I Hallum-Montes et al. (2013) var det inte utskrivet hur könsfördelningen såg ut 

men framkom i de övriga åtta studierna där tre artiklars fördelning var förhållandevis 

jämn (Balasundaram et al. 2014; Too et al. 2015; Yakob & Ncama 2016). Too et al. 

2015 var den enda studien med en helt jämn könsfördelning med av 24 deltagare var 12 

män och 12 kvinnor. Balasundaram et al. (2014) hade av 130 deltagare 79 män och 51 

kvinnor och Yakob & Ncama (2016) hade av 111 deltagare 51 män och 60 kvinnor. 

 Owolabi et al. (2012) hade däremot av 300 deltagare 106 män och 194 kvinnor 

och Feng et al. (2015) hade av 200 deltagare var 192 män och 8 kvinnor, Dako-Gyeke, 

Dako-Gyeke & Asampong (2015) hade av 42 deltagare 37 kvinnor och 5 män och 

Hussain et al. (2013) hade av 140 var 99 män och 41 kvinnor. I Kelly et al. (2011) var 

det endast 10 stycken kvinnor. För en överskådlig blick av könsfördelningen, ålder och 

andra metodologiska aspekter på studierna och deltagarna, se Bilaga 2.  

3.4.2 Världsdelar studierna utfördes i 

Fyra av artiklarna var utförda i Afrika (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 

2015; Owolabi et al. 2012; Too et al. 2015; Yakob & Ncama 2016), tre utförda i Asien 

med stor geografisk spridning (Balasundaram et al. 2014; Feng et al. 2015; Hussain et 

al. 2013), en utförd i Nordamerika (Hallum-Montes et al. 2013) och en utförd i Europa 

(Kelly et al. 2011).  

Se Bilaga 2 för information om vilka specifika länder studierna utfördes i. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Enligt PLHA så var ett positivt bemötande av stor vikt för den fortsatta 

vårdrelationen, det var viktigt att upplevelsen var välkomnande och att vårdpersonalen 

visade empati och intresse för individen då det ansågs göra relationen mer intim. 

Genom information och ökad kunskap hos sjuksköterskor och vårdpersonal 

beskrev PLHA att bemötandet blev till det bättre och att den HIV-relaterade stigman 

kunde reduceras. En personlig individuell utbildning för PLHA själva var också en 

viktig del för att minska den självupplevda interna stigman som ofta grundade sig i 

skam över sjukdomen.  

Flera PLHA i de använda studierna var rädda att avslöja sin sjukdom för andra. 

Den inre skammen och känslan av att behöva dölja något kunde leda till både 

depression och negativa känslor. 

Ett negativt bemötande kunde enligt PLHA vara exempelvis brist på engagemang 

och ett icke välkomnande intryck samt en upplevd motvilja hos vårdpersonalen till att 

vårda, behandla och stödja PLHA fysiskt och psykiskt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Orsaker till upplevt positivt bemötande 

Enligt Hallum-Montes et al. (2013) och Yakob och Ncama (2016) var det första 

bemötandet viktigt för att PLHA skulle vara fortsatt positiva till vården och ha ett 

positivt liv. Som vårdpersonal och framför allt inom sjuksköterskeprofessionen menar 

författarna att det är viktigt att bemöta patienten på ett sätt som denne anser är positivt, 

vilket författarna även menar kan kopplas till Watsons (1993; 2012) samtliga karativa 

faktorer (se rubrik 1.8.1 Jean Watson) som bland annat menar att sjuksköterskan ska 

vara stödjande och engagerad samt inspirera patienten till att uppnå en helande miljö av 

sig själv på alla plan (Langius-Eklöf 2009). 

Författarna menar att Watsons (1993; 2012) teori även kan stärkas av vad som står 

i International Council of Nurses (ICN) (2012) som är en etisk kod för sjuksköterskor. 

Där står att sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden som att vara respektfull, 

lyhörd, visa medkänsla, trovärdighet och integritet som alla är viktiga faktorer för att ge 

en god vård, vilka som tidigare sagt går i linje med Watsons (1993; 2012) teori. 
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Att som sjuksköterska kunna förmedla dessa karativa faktorer och värden i framför 

allt det första mötet anser författarna är värdefullt, speciellt för denna patientgrupp 

(PLHA) som är eller kommer bli beroende av vården. Watsons (1993; 2012) alla 

karativa faktorer (se rubrik 1.8.1 Jean Watson) är även betydelsefulla i den fortsatta 

vården för att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient.  

Författarna menar att  som sjuksköterska inte gå i linje med Watsons teori (1993; 

2012)  kan, som Owolabi et al. (2012) påvisade i sin studie, leda till att PLHA slutar gå 

på planerade medicinska behandlingar på grund av den HIV/AIDS-relaterade stigma 

som finns både externt och internt hos individen själv. 

Vidare menar författarna alltså att ett upplevt bra bemötande från sjuksköterskan blir 

väldigt viktigt eftersom det fortfarande finns uttalade fördomar och stigma runt 

sjukdomen både inom sjukvården och i samhället (Fuster et al. 2013). 

4.2.2 Vikten av utbildning och information om sjukdomen 

Hussain et al. (2013); Yakob och Ncama (2016) kunde se ett samband mellan att 

deltagarna fick frågor och funderingar besvarade med god vård och ett upplevt bra 

bemötande. De kände också att om de fick frågor och funderingar besvarade så 

upplevde de att personalen brydde sig, hade empati och visade engagemang.  

Författarna menar att det dock är viktigt att inte döma eller förminska patienten 

eftersom sjuksköterskan besitter mer teoretiskt kunskap om sjukdomen än patienten, 

men att patienten själv också besitter kunskap om sin sjukdom och sig själv. Ökat 

förtroende och tillit kan nås genom att patienten själv får berätta om sig, sina känslor 

och sin sjukdom . 

Watson teori och karativa faktorn Transpersonell undervisning och inlärning 

(1993; 2012) kan styrka detta och med fördel användas i det kliniska arbetet där hon 

menar att en transpersonell undervisning ska ligga inom ramen för en vårdande relation 

men däremot stanna inom den andres kunskapsnivå för att inte kränka eller förminska 

personen. Dako-Gyeke, Dako-Gyeke och Asampong (2015) menar att PLHA själva har 

mycket erfarenhet och kunskap om sin egen sjukdom och kan därför vara till en fördel i 

ett utbildande syfte för sjuksköterskor och vårdpersonal. 

Watson (1993; 2012) menar med den karativa faktorn Kreativ, problemlösande 

omsorgsprocess att det som sjuksköterska är viktigt att hitta på kreativa lösningar i sitt 

arbete för att bygga en tillitsfull och förtroendeingivande relation mellan patient och 

sjuksköterska. Författarna belyser detta som en viktig del i sjuksköterskans roll. Att vara 
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påhittig och tänka utanför ramarna för att uppnå en jämlik omvårdnad är av stor vikt. 

Detta kan nås genom att exempelvis använda patienten som en källa för utbildning och 

är något som kan vara positivt både för patienten och sjuksköterskan då patienten själv 

kan få känna sig hörd, viktig och uppmärksammad samt att sjuksköterskan har chans att 

lära sig något nytt rent kunskapsmässigt men också för att få en mer intim relation med 

patienten. 

Att ta god tid på sig och lyssna på patienten kan reducera risken för att patienten 

ska känna sig förminskad eller stigmatiserad (Haile, Landrum, Kotarba & Trimble 

2002).  

För att undvika diskriminering så menar PLHA att vårdpersonal och 

sjuksköterskor behöver en adekvat utbildning och förståelse över hur HIV smittas. Om 

personalen har kunskap kring detta bringar det trygghet och säkerhet för både patienten 

och vårdpersonalen (Hussain, Abbas, Uzma & Reza 2013; Yakob & Ncama 2016). 

 I de fall där sjuksköterskan besitter den explicita kunskapen om HIV/AIDS så 

menar författarna att det finns en god förutsättning att hen kan vidarebefordra 

kunskapen till övrig vårdpersonal genom yrkesprofessionen som omvårdnadsansvarig 

ledare. 

Författarna menar att även om Sverige har en bred kunskap kring sjukdomen och 

dess smittsamhet så förekommer det fortfarande att personer tar avstånd från PLHA. 

Även om de flesta sjuksköterskor inte är rädd för smittsamheten i Sverige så finns det 

sjuksköterskestudenter som fortfarande känner en viss rädsla för att bli smittad. Detta 

beror på okunskap och är någonting som sjuksköterskeutbildningen bör ta hänsyn till.  

Både personal och sjuksköterskestudenter menar att utbildning och kunskap om 

sjukdomen gör att det är lättare att hantera sina egna känslor kring ämnet (Röndahl, 

Innala & Carlsson 2002). 

Enligt Kelly et al. (2013) kan en ökad tillit till vårdpersonalen och sjuksköterskan 

nås genom att eventuella frågor och funderingar besvaras i ett tidigt skede. Watson 

(1993; 2012) menar i de karativa faktorerna Tro och hopp samt Mänsklig 

omsorgsrelation präglad av hjälpande och tillit att sjuksköterskan ska vara närvarande 

och inge tillit till patienten så att det kan utmynna i ett omsorgsfullt förhållande mellan 

patient och sjuksköterska. 

Röndahl, Innala & Carlsson (2002) belyser i sin studie att en bred och god 

kunskap om HIV/AIDS hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter reducerar rädslor 
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som innefattar exempelvis smittsamhet och att ökad kunskap bereder väg för en 

jämlikhet vård och omsorg oavsett infektionssjukdom. Något som Watson (1993; 2012) 

förespråkar i den karativa faktorn Humanistiskt-altruistiskt värdesystem att 

sjuksköterskan ska känna medkänsla och jämlikhet både med sig själv och andra. 

4.2.3 Orsaker till upplevt negativt bemötande 

PLHA upplevde att brist på empati och engagemang var något som gjorde 

bemötandet negativt och kunde leda till sämre medicinsk följsamhet och missade tider 

hos vårdkontakten (Owlabi et al. 2012).  

Utifrån sjuksköterskans perspektiv så står det i ICN (2012) att sjuksköterskan ska 

respektera bland annat mänskliga rättigheter och de säger även att de ska främja och 

initiera insatser som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 

PLHA anser författarna skulle kunna vara en sårbar befolkningsgrupp eftersom 

det är en kronisk och progredierande sjukdom som kan leda till personens död. Något 

som Watson (1993; 2012) också tar upp i den karativa faktorn Att ge uttryck för positiva 

och negativa känslor. Dvs att vara närvarande och lyssna på patienten samt tillåta 

personen att ge uttryck för sina känslor. 

4.2.4 Stigma och diskriminering 

Speciellt i studierna utförda i Afrika och Asien (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & 

Asampong 2015; Owolabi et al. 2012; Too et al. 2015; Yakob & Ncama 2016; 

Balasundaram et al. 2014; Feng et al. 2015; Hussain et al. 2013) visade resultatet att 

PLHA var rädd för stigmatisering/diskriminering från vårdpersonal. Fuster et al. (2013) 

belyser också att många PLHA är rädda för att bli stigmatiserad eller förminskad av 

samhället i stort.  

Författarna menar att även om inte sjuksköterskan kan påverka samhällets gensvar 

på en specifik sjukdom så finns det goda chanser till att hjälpa personen i sin 

bearbetning med sjukdomen som kan medföra en form av självförtroende och 

självrespekt. Många av Watsons (1993; 2012) karativa faktorer kan också kopplas till 

detta då hennes teori utgår från ett omsorgsperspektiv.  

Som vårdpersonal är det dennes ansvar att se till att patienten behandlas etiskt 

korrekt. Det är även sjuksköterskans ansvar att se till att alla behandlas lika oavsett 

vilken sjukdom personen har. Man är inte sin sjukdom utan sin egen person, om 
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patienterna upplever obehag/rädsla för att behandlas på ett diskriminerande sätt så har 

sjuksköterskan inte handlat på ett korrekt sätt enligt ICN (2012).  

Författarna menar att det är sjuksköterskans primära uppgift att främja bland annat 

mänskliga rättigheter och värderingar hos enskilda individer. Att behandla en person på 

ett sätt som den uppfattar som stigmatiserande eller diskriminerade går emot de etiska 

principerna för sjuksköterskeyrket.  

Enligt Watson (1993; 2012) är förståelse mellan patienten och sjuksköterskan 

viktig i just bemötandet och speciellt vid första kontakten med vården, om första 

bemötandet är positivt blir det lättare att uppnå en förståelse.  

PLHA upplevde stigma/diskriminering vid kontakt med sjukvården genom att 

vårdpersonal använt sig av dubbla handskar eller isolerat PLHA från andra patienter 

(Owolabi et al. 2012). Detta tyder på okunskap om smittspridning hos personalen. 

Dessa skyddsåtgärder finns det inte något vetenskapligt stöd i och leder endast till att 

personalen behandlar PLHA suboptimalt eftersom de upplever någon form av 

stigma/diskriminering och detta går ut över bemötandet/mötet eftersom den ena parten 

(sjuksköterskan) inte respekterar PLHA (Ternstedt & Norberg 2009). 

Watson (1993; 2012) menar att sjuksköterskan och patienter (i detta fall PLHA) 

tillsammans ska delta i omsorgsprocessen för att bemötandet ska bli till så stor fördel 

som möjligt för patienten. Författarna menar att den processen blir svår om 

sjuksköterskan inte vill delta i vårdrelationen och istället distanserar sig från PLHA så 

att det ger ett intryck att en stigmatiserande/diskriminerande behandling. 

Li, Wang, Williams & He (2009) talar om extern stigma och intern stigma som 

två komponenter i begreppet stigma som helhet relaterat till PLHA. I studien framkom 

det att majoriteten av deltagarna upplevde extern stigma i form av att personer inte 

längre ser dem som kompetenta efter att de fått diagnosen, att de inte längre fick samma 

respekt från andra. Den interna stigman handlade om dålig självkänsla, osäkerhet och 

rädslor för att avslöja sin sjukdom. Personerna som kände mest stigma var de som fått 

sin sjukdom via delning av injektionsnålar, de som inte fick någon stöttning från 

familjemedlemmar samt de som hade sämre hälsotillstånd än andra. 

Även om Sverige är mer välutvecklat än många länder som resultatartiklarna 

genomförts i så förekommer det stigmatiserande handlingar även här. I en studie utförd 

i Sverige av Röndahl, Innala & Carlsson (2002) framkom det att både sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter kunde ha en negativ inställning till att vårda PLHA. Denna 
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negativa inställning kopplades till hur PLHA fått sin sjukdom. Om PLHA fått sin 

sjukdom genom homosexuell kontakt ansågs det vara sämre än andra 

smittspridningsorsaker. En sjuksköterskestudent i samma studie menade att de ”vanligt” 

smittade PLHA inte var något problem att vårda men PLHA som fått sin smitta via 

homosexuell kontakt skulle vara desto besvärligare. Hen uttryckte att dessa personer 

borde kastreras så att de inte kan föra sjukdomen vidare till vanliga anständiga 

människor. 

4.2.5 Att dölja sin sjukdom på grund av rädsla 

Det fanns rädslor för att avslöja sin sjukdom i flera studier. Ofta berodde detta på en 

inre skam över sin sjukdom samt en rädsla över att bli utstött (Feng et al. 2015; Too et 

al. 2015). 

Stigma kan vara en upplevelse som kommer inifrån personen själv och grundar 

sig i skam, eller så kan stigmat komma utifrån och göra att personen därför är rädd för 

att avslöja sin sjukdom (Li, Wang, Williams & He 2009). Författarna menar att denna 

inre skam och känslan av att behöva dölja sin sjukdom gör det svårt för PLHA eftersom 

dessa normer ligger både hos individen själv och från övriga samhället och sjukvården.  

Detta är något som Watson (1993; 2012) ser som en oerhört viktig aspekt i vägen 

mot självupplevd hälsa och kan nås genom att sjuksköterskan ger stöd åt personen och 

hjälper denne att finna en mening med sin existens. Då bevaras det mänskliga och 

harmoniska i individen. 

För att klara av att leva med sjukdomen och känna självrespekt och mening så 

menar PLHA att en inre styrka behövs. Något som sjuksköterskan kan hjälpa patienten 

genom att helt enkelt finnas där och lyssna på patienten. Sjuksköterskan har via sitt yrke 

som en hjälpande individ en vilja att ge råd, guida och instruera patienten. Detta är dock 

ingenting som alla patienter behöver eller vill. Egentligen handlar det mest om att 

lyssna och stötta på ett mer indirekt sätt (Haile et. al 2002). 

4.2.6 Metodologisk diskussion av de använda artiklarna (Ålder, kön, 

HIV/AIDS-status och Världsdelar studierna utfördes i) 

Samtliga deltagare var över 18 år (Balasundaram et al. 2014; Dako-Gyeke, Dako-Gyeke 

& Asampong 2015; Feng et al. 2015; Hallum-Montes et al. 2013; Hussain et al. 2013; 

Kelly et al. 2011; Owolabi et al. 2012; Too et al. 2015; Yakob & Ncama 2016), vilket 

författarna inte satt som någon begränsning men ändå menar är positivt eftersom 



 

23 

 

personer över 18 år får bestämma själva och samtliga studier var frivilliga att ställa upp 

i och deltagarna kunde dra sig ur när de ville.  

Det var endast Too et al. (2015) som hade en precis könsfördelning vilket 

författarna anser vara positivt då det kan underlätta att dra mer generella slutsatser 

utifrån en population (Polit & Beck 2012). I två andra studier var könsfördelningen 

relativt jämn med den högsta skillanden på ca 30 personer (Balasundaram et al. 2014; 

Yakob & Ncama 2016).  

De övriga studierna (Dako-Gyeke, Dako-Gyeke & Asampong 2015; Feng et al. 

2015; Hallum-Montes et al. 2013; Hussain et al. 2013; Kelly et al. 2011; Owolabi et al. 

2012) hade tämligen ojämn fördelning där det i en studie endast deltog kvinnor (Kelly 

et al. 2011) och en där könfördelningen var åtta kvinnor och resten män av 200 

deltagare (Feng et al. 2015) samt en där könsfördelningen inte hittades av författarna 

(Hallum-Montes et al. 2013). Av dessa studier med ojämn fördelning är det som tidigare 

sagt, svårt att dra en slutsats över en hel population vilket är en svaghet i dessa studier 

(Polit & Beck 2012).  

Dock så var minsta antalet deltagare i en studie tio stycken (Kelly et al. 2011) 

vilket kan ses som en styrka då det i övriga studier är fler till antalet än så och 

författarna anser att ju högre antal deltagare i en studie desto högre kvalitet på resultatet 

eftersom det enligt Polit och Beck (2012) ger större trovärdighet till ett resultat desto 

fler deltagare.  

Spridningen över världdelarna på studierna anser författarna speglar den spridning 

som förekommer av sjukdomen i världen idag, med flest studier gjorda i Afrika där 

spridningen också är störst (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

4.3 Metoddiskussionen 

4.3.1 Design 

Författarna valde att göra en deskriptiv litteraturstudie. Deskriptiv litteraturstudie 

granska forskning som redan existerar (Polit & Beck 2012), om hur personer som lever 

med HIV/AIDS upplever bemötande inom sjukvården eftersom det var upplevelsen som 

författarna ansåg vara det mest intressanta och relevanta för sjuksköterskans profession.   
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4.3.2 Databas, sökord och sökstrategi 

Sökningarna utfördes i PubMed då den enligt Polit och Beck (2012) är en av de 

största databaserna inom omvårdnadsforskning.  

Sökorden som användes anser författarna kunnat vara mer specifika men efter 

övervägning så valdes exemplevis sökord som: Stigmatization och Discrimination bort 

då sökorden inte skulle svara på arbetets syfte eller vara partiska, vilket enligt Polit och 

Beck (2012) är felaktigt att göra och bör undvikas i så stor mån som möjligt inom 

forskning.  

Begränsningar valde författarna för att få så specifika sökningar som möjligt då 

sökorden enligt författarna inte var så specifika vilket gjorde det svårare att få relevanta 

träffar för detta arbetes syfte.  

De booleanska söktermerna AND och OR valdes för att kombinera sökorden på 

ett så optimalt sätt som möjligt och för att få med både HIV och AIDS i samma sökning 

varje gång.  

4.3.2 Urvalskriterier 

Författarna valde fem år som en av begränsningarna för att få så ny forksning om 

detta ämne som möjligt men då kan också relevant foskning missats och resultatet 

kunde ha sett annorlunda i arbetet.  

Författarna valde engelska eftersom det på PubMed annars kan komma upp 

studier som är skrivna på ett annat språk och i efterhand kunde författarna även valt 

svenska som språk då engelska inte är författarnas modersmål, vilket kan medföra risk 

för misstolkningar av text, vilket kan ses som en svaghet i detta arbete.  

Författarna tog med båda kvalitativ och kvantitativ ansats eftersom det ger störst 

bredd och studier med mixad ansats kunde tas med. Enligt Polit och Beck (2012) kan 

det en studien högre trovärdighet om både kvalitativ ansats och kvantitativ ansats tas 

med eftersom det då blir från två perspektiv, i detta arbete har både kvalitativa och 

kvantitativa studier använts vilket av författarna ses som en styrka.  

4.3.3 Urvalsprocessen 

Det var många titlar som blev dubletter och kom upp i majoriteten av sökningarna vilket 

författarna menar visar på att sökorden och kombinationerna hade en röd tråd. 



 

25 

 

Författarna fick inte ut mer av de sökorden som användes utan hade behövt använda 

andra sökord.  

4.3.4 Dataanalys 

Artiklarna lästes först separat av författarna och sedan diskuterades deras metod- 

och resultatdel, vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett bra sätt för att inte bli partisk 

och få med eget tyckande. Författarna anser att tillvägagångsättet är en styrka då 

artiklarna först lästes enskilt och sedan diskuterades för att se vad som framkommit 

under bearbetningen. 

Färgkodningen anser Poli och Beck (2012) vara ett bra sätt för att koda material 

och författarna anser att detta kan vara en styrka eftersom materialet blir mer 

lätthanterligt och strukturerat, vilket underlättar för att få fram ett tydligare resultat.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Spridningen av HIV/AIDS är som störst i Afrika söder om Saharaöknen 

(Folkhälsomyndigheten 2015) där sjukvården inte är lika välutvecklad som i Europa 

vare sig i form av attityder men inte heller med medicinsk utrustning och läkemedel 

(Langius-Eklöf, Lidman & Wredling 2009; Wahrén & Wahrén 2007). Resultatet visar 

att HIV/AIDS fortfarande är ett tabubelagt område och att personerna som lever med 

HIV/AIDS inte vill avslöja sin sjukdom (Feng et al. 2015; Too et al. 2015). 

 Författarna belyser att samhällssystemet kommer att påverkas på grund av den 

stundande flyktingkrisen där personer lämnar sitt hemland på grund av krig och 

förföljelse. Detta gör att HIV/AIDS-smittade från dessa länder kommer att befinna sig i 

Sverige och andra EU-länder med en mentalitet från sitt hemland. Sverige är ett rikt 

land vilket också innebär att vi reser mycket till olika delar av världen samt även 

studerar i utlandet. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) så är antalet nya fall av HIV/AIDS i Sverige 

emellertid väldigt låg men i och med den stundande flyktingkrisen och ett ökat antal 

emigranter så kommer siffran att öka. I medeltal förekommer det ca 455 nya fall per år i 

Sverige där 80% av dessa fall är personer som är utlandsfödda och blivit smittad innan 

ankomst till Sverige.  Författarna menar att Sverige kommer att få ett ökat behov av 

kunskap ju fler som emigrerar eller flyr till Sverige, något som motiverar och 

argumenterar för att fortsatt forskning behövs för att kunna bemöta denna situation på 
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bästa möjliga sätt. För att dessa personer ska få ett så bra bemötande som möjligt 

behövs det att information om sjukdomen blir mer allmänt känt, framför allt vad gäller 

smittsamhet, spridning och om själva sjukdomen i sig.  

Watsons (1993; 2012) teori och de karativa faktorerna (se rubrik 1.8.1 Jean 

Watson) kan med fördel användas utav både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

som en referens till ett gott bemötande. Genom att vara närvarande, visa engagemang 

och tillit samt låta patienten få uttrycka sina känslor så att sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten genom att bära dennes historia åt hen kan hjälpa personen att få sina 

mänskliga behov tillgodosett och på så vis känna hälsa. 

Även inom sjuksköterskeutbildningen skulle detta kunna vara nyttigt då detta 

arbete belyser att det faktiskt finns en viss grad av stigma och fördomar mot HIV/AIDS 

som det visat sig faktiskt finns hos studenter som ska jobba inom sjukvården (Philip, 

Chadee & Yearwood 2014).  

Det är viktigt att redan i utbildningen ge en bra utbildning om hur man bör bemöta 

dessa personer, även om man kanske inte ska jobba med patientgruppen senare. Förr 

eller senare kommer man som sjuksköterska stöta på dessa personer.  

Då kan sjuksköterskan bemöta den patienten på ett adekvat sätt samt utbilda och 

informera både personen om sin sjukdom och samhället eftersom det är en del av 

sjuksköterskans yrke (ICN 2012). Här kan Watsons (1993; 2012) teori och denna studie 

användas både av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som en källa för 

inspiration och i utbildningssyfte. Det är tänkvärt att dessa karativa faktorer med fördel 

kan användas inom sjuksköterskeutbildningen och i vårdverksamheten för att på bästa 

möjliga sätt kunna bemöta denna patientgrupp.  

 

4.5 Fortsatt forskning 

Eftersom den forskning som har hittats i största del är utförd på HIV/AIDS-

kliniker med utbildad vårdpersonal kring sjukdomen så är det svårt att få en överskådlig 

bild av hur de HIV/AIDS-smittade personerna upplever bemötandet i den generella 

sjukvården utöver dessa kliniker. Studierna är dessutom alla utförda utanför Europa 

utom en. Författarna anser att det behövs mer forskning på hur bemötandet är i den 

generella sjukvården, men även i Europa och norden.  

Att ha kunskap kring detta gör att sjukvården ständigt kan utvecklas för att 

undvika stigmatisering och/eller diskriminering.  
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Mer forskning behövs kring de HIV/AIDS-smittade personernas upplevelse av 

bemötandet inom sjukvården för att kunna få en uppfattning av vad som behöver 

modifieras för att kunna ge lika vård till alla och sedan implementera detta i utbildning 

och i sjuksköterskeyrket. 

 

4.6 Slutsats 

Även om personer som lever med HIV/AIDS inte upplever lika mycket 

stigma/diskriminering idag som för några år sedan så har det visat sig att det fortfarande 

finns en viss grad av fördomar mot dessa personer.  

Utbildning av både personal som inte jobbar med/möter denna patientgrupp 

dagligen/ofta och information till samhället skulle kunna hjälpa till att minska de 

existerande fördomarna och det stigma som fortfarande finns kring sjukdomen. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Artiklarnas syfte och vad som framkommit i deras resultat 

Författare/titel Syfte Resultat 
Balasundaram A, Sarkar 

S, Hamide A, 

Lakshminarayanan S. 

 

Socio-Epidemiologic 

Profile and Treatment-

seeking Behaviour of 

HIV/AIDS Patients in a 

Tertiary-care Hospital in 

South India 

Syftet var att förstå särdraget 

och fördelarna med en ART 

(antiretroviral therapy) -klinik 

på ett specialistsjukhus och 

undersöka vilka faktorer som 

påverkade beteende vad gäller 

behandlingssökande, stöd från 

familjen och uppfattningen 

om HIV och ART. 

Resultatet visade att stigma var ett av de 

stora orosmomenten hos deltagarna, det var 

bla. en av anledningarna till fördröjd start på 

ART-behandling. Nästan hälften hade även 

svårt att ta sig till kliniken pga. rädsla för 

stigma (och några andra faktorer).  Men 

majoriteten av deltagarna kände också 

förtroende för sina läkare och fick sin oro 

stillad och sina frågor besvarade.  

Dako-Gyeke M, Dako-

Gyeke P, Asampong E. 

 

Experiences of 

Stigmatization and 

Discrimination in 

Accessing Health 

Services: Voices of 

Persons Living With HIV 

in Ghana.  

Syftet var att undersöka hur 

personer som lever med 

HIV/AIDS upplever 

stigmatisering och 

diskriminering samt 

identifiera de olika faktorer 

som skapar barriärer till att 

söka hälso- och sjukvård.  

Resultatet visade att de flesta uppsökte vård 

på det största sjukhuset i Ghana där 

personalen hade utbildning i HIV/AIDS. 

När de sökte hjälp någon annanstans  

upplevde deltagarna diskriminering från 

vårdpersonal pga. att de upplevde att den 

personalen saknade kunskap som 

sjukdomen.  

Feng M, Feng J, Yu C, 

Chen L, Yang P, Shih C, 

Lu P. 

 

Stress, needs, and quality 

of life of people living 

with human 

immunodeficiency 

virus/AIDS in Taiwan 

Syftet var att undersöka 

stress, behov och livskvalitet 

hos personer som lever med 

HIV/AIDS och associerade 

faktorer med livskvalitet, 

stress och behov i Taiwan.  

Resultatet visade att deltagarna hade behov 

av att veta hur de skulle ta hand sin 

sjukdom. Vad som var viktigt var: 

undersöknings- och 

behandlingsinformation, hälsoinformation, 

information om medicinska biverkningar, 

information om opportunistiska infektioner 

samt professionell rådgivning. Deltagare 

föredrog att bli informerade ansikte mot 

ansikte eller telefonkonsultation när det 

behövdes. Det som stressade de mest var att 

avslöja sin sjukdom för allmänheten. 

Sjukhusinläggning betydde inte avslöjande 

av sjukdomen.  

Hallum-Montes R, 

Morgan S, Rovito H-M, 

Wrisby C, Anastario M-

P.  

 

Linking peers, patients, 

and providers: A 

qualitative study of a 

peer integration program 

for hard-to-reach 

patients living with 

HIV/AIDS 

Syftet var att bidra till den 

växande litteraturen om 

integration av likar/jämlikar 

(peers) genom att belysa 

resultatet av en kvalitativ 

studie utförd på ett program 

för integration för HIV-

positiva kvinnor och 

ungdomar i USA.   

Resultatet visade att jämlikarna var viktiga 

för deltagarna eftersom de kunde dela 

information som kanske inte annars hade 

kommit fram till vårdpersonalen. Deltagarna 

belyste att jämlikarna hade en viktig roll i 

att stödja genom emotionell/psykologisk 

support, hjälpte de med följsamheten och att 

överkomma ångest och depression.  
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Hussain A-R, Abbas S-

M, Uzma Q, Reza T-E 

 

Patient’s perception, 

compliance to treatment 

and health education of 

antiretroviral therapy 

among HIV patients at a 

tertiary healthcare 

setting 

Syftet var att undersöka 

patienters perspektiv 

angående behandlingen de 

fick, följsamheten till 

behandlingen och 

användbarheten av 

utbildningen de fick genom 

rådgivning på ett HIV-center.  

Resultatet visade att en tredjedel tyckte 

utbildningen var väldigt fördelaktig, en 

tredjedel tyckte inte den var till nytta och en 

tredjedel var osäkra eller tyckte att den 

kunde förbättras och bli bättre 

framlagda/hade förbättringspotential.  

Kelly C, Alderdice F, 

Lohan M, Spence D. 

 

'Every pregnant woman 

needs a midwife'-The 

experiences of HIV 

affected women in 

maternity care 

Syftet var att undersöka  den 

upplevda erfarenheten av 

individer med HIV i relation 

till reproducerande 

beslutsfattande  och att 

undersöka deras graviditet 

och barnafödande så att man 

bättre kunde förstå 

deltagarnas unika hälso- och 

sociala omvårdnadsbehov.  

Resultatet visade att HIV-relaterad stigma 

hotade kvinnornas upplevelse av 

graviditeten. För att kunna få en positiv bild 

så behövde vårdpersonalen vara erfarna, 

vara empatiska  och ha förståelse för 

personens individuella behov.  

Owolabi R-S, Araoye M-

O, Osagbemi G-K, 

Odeigah L, Ogundiran A, 

Hussain N-A. 

 

Assessment of Stigma 

and Discrimination 

Experienced by People 

Living with HIV and 

AIDS Receiving 

Care/Treatment in 

University of Ilorin 

Teaching Hospital 

(UITH), Ilorin, Nigeria 

Syftet var att utvärdera stigma 

och diskriminering hos 

personer som lever med 

HIV/AIDS och behandlas på 

UITH (University of Ilorin 

Teaching Hospital). 

Resultatet visade att av 300 deltagare hade 

63 upplevt någon form av diskriminering på 

sjukhuset och det innefattade bla. 

användning av extra-handskar, dålig 

vårdkvalité, isolering från andra patienter, 

debitera deltagarna mer än andra patienter 

och vägra vårda, behandla och stödja 

deltagarna. En fjärdedel av deltagarna kände 

sig inte fria att ta mediciner, de gömde dem 

när det kom folk eller stoppade medicinerna 

i en annan behållare för att andra inte skulle 

veta att de hade HIV.  

Too W, Watson M, 

Harding R, Seymor J. 

 

Living with AIDS in 

Uganda: a qualitative 

study of patients’ and 

families’ experiences 

following referral to 

hospice 

Syftet var att förstå vad som 

motiverade patienter och 

deras familjer att söka formell 

sjukvård och om det fanns 

några hinder för hjälpsökande 

och hur hjälp och support till 

deltagarna såg ut i relation till 

deras totala 

omvårdnadsbehov.  

Resultatet visade att en av dessa hinder var 

stigma och att avslöja sjukdomen för andra. 

Vissa antog dock att de skulle accepteras 

och få stöd från vänner och familj, vilket i 

vissa fall kunde leda till att de sökte formell 

sjukvård. Alla deltagarna hade någon form 

av positiv erfarenhet från den formella 

sjukvården. För vissa deltagare hade det haft 

en rehabiliterande effekt, ex. socialiserade 

de bättre än innan.  
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Yakob B, Ncama B-P. 

 

A Socio-ecological 

perspective of access to 

and acceptability of 

HIV/AIDS treatment and 

care services: a 

qualitative case study 

research 

Syftet var att undersöka om 

individuella, samhälls-, 

institutionell-, och 

policyfaktorer påverkade 

tillgången och acceptansen av 

HATCS (HIV/AIDS 

treatment and care services). 

Resultatet visade att den första kontakten 

med vårdpersonal var avgörande för fortsatt 

följsamhet och att leva positivt, 

vårdpersonalen skulle bemöta frågor och 

funderingar på lämpligt sätt. Deltagarnas 

interaktion med vårdpersonal  påverkade 

synen på vårdkvalitén. Ett bra bemötande 

var enl. deltagarna välkomnande 

mottagande, uppföljning, besvarade frågor, 

engagemang i deras oro och empati. Ett 

dåligt bemötande var enl. deltagarna när 

vårdpersonalen inte respekterade dem, inte 

svarade på frågor, hade en ovälkomnande 

uppsyn och brist på engagemang hos 

läkaren. När deltagarna kände sig 

stigmatiserade/diskriminerade av 

vårdpersonal kände de upprördhet och 

hopplöshet. Vissa som fick dåligt 

bemötande slutade med behandlingen. Ökad 

medvetenhet om sjukdomen och tillgång till 

behandling kunde reducera stigma och 

diskriminering.  

 

 

Bilaga 2. Metodologisk tabell 

Författare, 

pub. år, 

land 

Titel Design/ 

ansats 

Under- 

söknings- 

grupp 

Data- 

insamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Balasundar

m et. al, 

2014, 

Indien 

Socio- 

epidemiologic 

Profile and 

Treatment-

seeking 

Behaviour of 

HIV/AIDS 

Patients in a 

Tertiary-care 

Hospital in 

South India 

Deskriptiv, 

Kvantitativ 

ansats 

130 st HIV-

positiva (79 

män och 51 

kvinnor) 

med 

behandling i 

minst 6 

månader på 

ett 

behandlings- 

Center. 

Strukturerade 

intervjuer 

utifrån ett 

frågeformulär 

SPSS version 

20.0. 

Modifierad 

Version av 

Kuppuswamys 

Klassifiering.  

Deskriptiv 

statistik, 

andelar. 

Dako-Gyeke 

et al. 

2015 

Ghana 

 

Experiences of 

Stigmatization 

and 

Discrimination 

in Accessing 

Health Services: 

Voices of 

Persons Living 

With HIV in 

Ghana. 

Kvalitativ 

ansats 

42 st (5 män 

och 37 

kvinnor) 

som lever 

med 

HIV/Aids 

och över 18 

år. 

fokusgrupp- 

diskussioner 

med 

djupgående 

ostrukutrerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 
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Feng et al.  

2015 

Taiwan 

Stress, needs and 

quality of life of 

people living 

with human 

immunideficienc

y virus/AIDS in 

Taiwan 

Deskriptiv 

korrelerad 

tvärsnittsstudie, 

Kvantitativ 

ansats 

200 st (192 

män och 8 

kvinnor) 

personer 

som lever 

med 

HIV/AIDS 

över 18 år  

Frågeformulär Cronbach 

alpha, 

WHOQOL-

BREF (World 

Health 

Organization 

Quality of 

Life), Z-test, 

regressions- 

analys 

Hallum-

Montes et al.  

2013 

USA 

Linking peers, 

patients and 

providers: A 

qualitative study 

of a peer 

integration 

program for 

hard-to-reach 

patients living 

with HIV/AIDS 

Observerande 

design  

Kvalitativ 

ansats  

9 st HIV-

positiva 

personer på 

tre olika 

ställen 

Semi- 

stukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Hussain et 

al. 

2013 

Pakistan 

Patient’s 

perception, 

compliance, to 

treatment and 

health education 

of antiretroviral 

therapy among 

HIV patients at a 

tertiary 

healthcare 

setting 

Tvärsnitts- 

design 

Mixad ansats 

140 st 

personer (99 

män och 41 

kvinnor) 

registrerade 

på ett HIV 

behandlings- 

Center  

Strukturerade 

intervjuer 

utgick från ett 

frågeformulär 

Beskrivnade 

statistik, 

innehållsanalys 

Kelly et al. 

2013 

Nordirland 

 

'Every pregnant 

woman needs a 

midwife'-The 

experiences of 

HIV affected 

women in 

maternity care 

Metodologin 

designades 

efter uttolkande 

sociologiska 

principer. 

Kvalitativ 

ansats 

10 kvinnor 

med olika 

många 

graviditeter 

som var 

HIV-

positiva 

innan 

graviditeten 

Djupgående, 

ostrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Owolabi et 

al.  

2012 

Nigeria 

Assessement of 

Stigma and 

Discrimination 

Experienced by 

People Living 

with HIV and 

AIDS Receiving 

Care/Treatment 

in University of 

Ilorin Teaching 

Hospital (UITH), 

Ilorin, Nigeria 

Deskriptiv 

tvärsnittsdesign

, Mixad ansats 

300 st (106 

män och 194 

kvinnor)  

som lever 

med 

HIV/AIDS 

som 

behandlas på 

UITH 

(University 

of Ilorin 

Teaching 

Hospital) 

Strukturerade 

intervjuer 

utifrån  

frågeformulär 

Beskrivande 

statistik, 

Innehållsanalys 

 

Too et al. 

2015 

Uganda 

Living with AIDS 

in Uganda: a 

qualitative study 

of patients’ and 

families’ 

experiences 

following 

Tvärsnitts- 

design, 

Kvalitativ 

ansats 

 

22 st (10 

kvinnor och 

12 män) som 

fick palliativ 

vård från 

HAU 

(Hospice 

Strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 
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referral to 

hospice 

Africa 

Uganda) 

Yakob et al. 

2016 

Etiopien 

A socio-

ecological 

perspective of 

access to and 

acceptability of 

HIV/AIDS 

treatment and 

care services: a 

qualitative case 

study research 

Fallstudie, 

Kvalitativ 

ansats 

111 st, varav 

68 st i 11 

fokusgruppe

r som levde 

med 

HIV/AIDS 

(totalt 51 

män och 60 

kvinnor) . 

Fokusgrupp- 

Diskussioner 

med öppna, 

semistrukturer

de intervjuer 

Innehållsanalys 

 


