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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Sedan första utbrottet av Humant immunbristvirus år 1981 har det skett en utveckling inom 

såväl kunskap kring diagnosen som behandlingsalternativ. Synen på diagnosen har 

utvecklats i samhället, dock existerar fortfarande inbitna fördomar som medför 

stigmatisering, diskriminering och isolering. Detta gör att personer med HIV-diagnos är en 

sårbar och utsatt patientgrupp, där sjuksköterskans kompetens och förmåga till att ge god 

omvårdnad är av betydelse.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva den upplevda sårbarheten hos patienter med HIV-

diagnos och på vilket sätt sjuksköterskan bör tillhandahålla omvårdnad för denna 

patientgrupp.   

 

Metod  

En litteraturöversikt gjordes baserad på 16 stycken originalartiklar hämtade från 

elektroniska databaser. Artiklarna berörde personer med HIV-diagnos och deras 

perspektiv, såväl som sjuksköterskors. De lästa artiklarnas innehåll analyserades där 

gemensamma teman identifierades, samt tolkades för att skapa en övergripande bild och ett 

resultat. 

 

Resultat 

Flertalet artiklar visade på att kunskap kring HIV inte enbart minskade rädsla, oro och 

sårbarhet för personer med HIV-diagnos, utan även påverkade sjuksköterskan i sin 

yrkesroll. Det framgick att sjuksköterskans förmåga att visa engagemang, kunna ge 

rådgivning, stöd och information ansågs vara värdefullt av denna patientgrupp. Vidare 

lyftes att den rådande stigmatiseringen och diskrimineringen var relaterad till brist på 

kunskap och hade en direkt påverkan på den upplevda sårbarhetens omfattning. 

 

Slutsats 

Ett holistiskt- samt personcentrerat förhållningssätt från sjuksköterskan bidrog till att öka 

livskvaliteten och minska sårbarheten hos personer med HIV. Kunskap kring HIV, samt 

sjuksköterskans tidigare erfarenhet och tillräckligt med resurser var faktorer som ökade 

känslan av hanterbarhet och meningsfullhet hos denna patientgrupp. 

 

Nyckelord: Humant immunbristvirus, sjuksköterskans roll, stereotyper, stigmatisering, 

sårbarhet. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskan träffar dagligen olika patientgrupper. En viktig egenskap är då att kunna 

bemöta varje individ utifrån dennes behov och värderingar, Ytterligare betydande 

egenskaper är förmåga att kunna sätta sig in i den berörda individens livsvärld samt visa 

respekt för individen som person. Det finns dock tillfällen som medför problematiska 

förhållanden, exempelvis vid mötet med en person som nyligen fått ett sjukdomsbesked. 

Vid dessa situationer kan det vara svårt för sjuksköterskan att veta vilket tillvägagångssätt 

som är rätt och hur individen ska bemötas (Dos Santos, Gomes, De Oliveira, Marques & 

Bernardes, 2014). Från det att Humant Immunbristvirus (HIV) först uppmärksammades år 

1981 har det skett en utveckling i både kunskap, behandlingsmetoder och utbildning om 

sjukdomen (Farnan & Enriquez, 2012). Trots detta är personer med diagnosen HIV 

fortfarande en sårbar och utsatt grupp, där utfrysning och undvikande beteende gentemot 

dessa personer förekommer (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004). Sårbarheten kan även 

bero på att HIV innebär en stor omställning och utmaning för den drabbade individen, 

samtidigt som fördomar och okunskap fortfarande förekommer i samhället (Farnan & 

Enriquez, 2012).  

 

BAKGRUND 

HIV- Humant immunbristvirus 

Första utbrottet av HIV skedde i USA år 1981 (Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægerland, 

Wilhemlsen & Stubberud, 2011). Synen från samhället var under den tiden präglat av 

fördomar där virusinfektionen betraktades som ett straff för ett oönskat beteende 

förknippat med homosexualitet, prostitution och droger (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

HIV smittar vid sexuell kontakt, kroppsvätskor och nålar (Tørseth Andreassen et al., 2011). 

Enligt World Health Organisation (2017a) fanns det globalt cirka 36.7 miljoner individer 

diagnostiserade med HIV i slutet av år 2016. 

 

HIV är en kronisk virusinfektion som bryter ned immunförsvaret genom att förstöra en 

specifik grupp av vita blodkroppar, T-lymfocyter. Viruset som består av en 

Ribonukleinsyra (RNA) binder till receptorer på en cells yttre membran. Cellen som 

infekteras av viruset kallas för värdcell (Folkhälsomyndigheten, 2015). Väl inne i cellen 

omvandlas RNA:et till den dubbelsträngade molekylen deoxiribonukleinsyra (DNA) med 

hjälp av befintliga enzym i cellen. Den nya DNA- strängen används för att tillverka nya 

kopior av den ursprungliga RNA-strängen, vilket i sin tur leder till att fler viruspartiklar 

kan skapas (Farnan & Enriquez, 2012).  

 

Några enstaka viruspartiklar har en benägenhet att gå in i en inaktiv fas, så kallad latensfas, 

där värdcellen inte producerar nya viruspartiklar för stunden (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Produktionen kan istället starta efter många års inaktivitet, vilket är då som viruset 

övergår från att vara inaktivt till aktivt (Farnan & Enriquez, 2012). De läkemedel som finns 

går enbart på de aktiva viruspartiklarna, vilket medför att latenta virus inte kommer 

påverkas och kan därmed finnas i kroppen under många år. Resultatet blir en livslång 

kamp och behandling mot infektionen, där viruset aldrig helt kan utrotas 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

En undersökning från WHO visar att 60 procent av de personer som får virusinfektionen 

insjuknar i någon form av depression som följd av HIV-diagnosen (World Health 
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Organisation, 2017b). Gällande personer med HIV är det inte enbart den drabbade 

individen som bör tas i beaktning, utan även familjen är en viktig del för den drabbade 

individens välmående och bör således inkluderas. Det har visats att familjens support ökar 

känslan av meningsfullhet och följsamhet av behandlingen hos personer med HIV-diagnos 

(Rocha Bortolotti et al., 2014). 

 

Sårbarhet 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att livssituationer som yttrar sig som ohälsa 

och beroende av stöd och hjälp från andra påverkar en individs sårbarhet. Sårbarhet i sig 

har att göra med att människan som varelse är skör, känslig och mottaglig för olika typer 

och nivåer av lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016)  

Enligt Oxford University Press (2017) betyder begreppet sårbarhet ett tillstånd då en ökad 

risk och sannolikhet för att bli skadad eller påverkad, fysiskt och psykisk, förekommer. 

 

I en artikel skriven av De Santis (2008) ges en förklaring av begreppet sårbarhet. Fokus 

läggs i avseende på upplevelser som är kopplade till stress och ångest, samt som påverkar 

de fysiska-, psykologiska- och de sociala funktionerna hos en individ. Det framförs att en 

sårbar person kan ses som en individ med upplevt mindre stöd från omgivningen samt 

samhället och som har begränsat med egna personliga resurser att ta till vara på.  

 

En individs upplevelse av sårbarhet påverkas av flertalet faktorer. Exempel på dessa är 

personliga egenskaper, tidigare erfarenheter, syn på livet och på världen, samt individens 

förmåga att känna och inneha kontroll över olika situationer (Cousley, Martin & Hoy, 

2014). Andra faktorer som setts kunna påverka en människas upplevelse av sårbarhet är 

interaktioner såväl som relationer mellan personal, patient och närstående i mödosamma 

och svåra situationer. Även demografiska faktorer som exempelvis ålder, kön, etnicitet och 

civilstånd har betydelse för den upplevda sårbarheten (Cousley et al., 2014). Detta beskrivs 

som att ålder är kopplat till en individs livserfarenhet och förmåga till hanterbarhet. Givna 

könsroller samt det biologiska könets fallenhet för olika sjukdomar och diagnoser påverkar 

sårbarhet, liksom existerande fördomar i olika kulturer. 

 

Sårbarhetens olika dimensioner 

Cousley et al. (2014) tar upp att det brukar talas om tre dimensioner av sårbarhet; den 

fysiska sårbarheten, den psykologiska sårbarheten och den sociala sårbarheten.  

 

• Den fysiska sårbarheten innefattar risken och hotet av att utsättas för samt exponera 

kroppen för risker i omgivningen, fysiska ingrepp eller övergrepp (Cousley et al., 

2014). 

 

• Psykologisk sårbarhet kan manifesteras som känsla av hopplöshet, hjälplöshet, 

känsla av beroende, försvarslöshet och ångest. Allt detta kan vidare innebära en 

negativ inställning hos personen i fråga, där följder som självskada, stress, 

drogmissbruk och alkoholism samt depression kan ge sig tillkänna (Cousley et al., 

2014). 

 

• Det sociala planet av sårbarhet fokuserar på den sårbarhet som omfattar människors 

utsikter och handlingsmöjligheter, där även de demografiska faktorerna spelar roll. 

Det tas även upp att grunden för sårbarheten ofta kan återfinnas i samhället och 
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många gånger berör kriminalitet, våld, arbetslöshet och fattigdom (Cousley et al., 

2014). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) lyfter fram att det finns ytterligare en dimension som 

berör det kulturella. Detta innefattar hur olika traditioner, kulturella värderingar och 

uppfattningar påverkar och spelar roll för hur sårbarhet upplevs och påverkar en individ. 

Människan är en mottaglig och känslig varelse med ett inre behov av att känna tillit, 

kontroll och hanterbarhet i livet. En individs välbefinnande, uppfattningsförmåga samt nivå 

av medvetenhet och kontroll av situationer påverkas av personens upplevelse av sårbarhet. 

I och med detta är sårbarhet ett tillstånd som ständigt bör beaktas och värnas om av 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Stigmatisering och diskriminering 

Stigmatisering är ett begrepp som har genomsyrat och förknippats med HIV sedan det 

första utbrottet av virusinfektionen. Det är ett negativt laddat ord vars innebörd präglas av 

hänsynslöshet. Det är även förknippat med en given skamfläckkänsla och bidrar till att 

förändra en individs självbild. Stigmatisering är således när någonting anses vara en 

avvikelse från samhällets givna normer och ideal (Greeff et al., 2008). 

 

En följd av stigmatisering är diskriminering, vilket grundas i att samhället och dess 

individer undviker att samverka med det som avviker från dess egna normer och 

värderingar. På detta sätt utsätts grupper och individer för orättvis behandling, förtryck och 

utfrysning (Greeff et al., 2008). 

Jämfört med andra infektioner och sjukdomar har stigmatisering, diskriminering och 

utfrysning aldrig förekommit i samma utsträckning eller varit lika omtalad som för 

personer med HIV-diagnos (Farnan & Enriquez, 2012). Detta gör att personer med en HIV 

infektion är en unik patientgrupp, där stigmatiseringen eskalerat till den grad att individer 

blivit avvisade från sina egna familjer och från samhället. Stigmatiseringen har även 

medfört att personer med HIV har valt att isolera sig eller i värsta fall begått självmord 

(Farnan & Enriquez, 2012). Eftersom personer med HIV ofta upplever känslor av 

stigmatisering och isolering, ökar vikten av ett gott bemötande mot denna patientgrupp 

(Zukoski & Thorburn, 2009). 

 

Sjuksköterskans roll 

Ett besked om erhållen HIV-diagnos leder till en livskris, därför är det väsentligt att 

sjuksköterskan har kännedom om virusinfektionen och dess följder (Tørseth Andreassen et 

al., 2011). Personer med HIV påverkas både på ett fysiskt och psykiskt plan av infektionen, 

där känslor som skuld, rädsla, likgiltighet, ångest, sorg och vrede är vanligt 

förekommande. Det föreligger även en ökad risk för suicid (Tavares de Oliveira Figueirêdo 

et al., 2014). Eftersom en sårbar människa riskerar att uppleva maktlöshet och känsla av 

beroende av andra, är det väsentligt att sjuksköterskan vid sårbara situationer vidtar 

åtgärder för att minska oro och rädsla. Genom att människor emellanåt utsätts för och 

upplever påfrestande och svåra situationer, kan individen riskera att utsättas för lidande 

samt bli mer känslig och mer mottaglig för olika hot. Bemötandet ligger därmed i stort 

fokus och tilliten till sjukvården är av betydelse för patientens välbefinnande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  
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I patientens upplevda sårbarhet är det viktigt att sjuksköterskan inger hopp om framtiden 

och intar en informativ och empatisk roll. Det är viktigt att se till individen och att ha ett 

holistiskt förhållningssätt som ser till den fysiska- och psykologiska hälsan samtidigt som 

kulturella och sociala förhållanden tas med (Tavares de Oliveira Figueirêdo et al., 2014).  

Sjuksköterskans roll är att ständigt sträva efter att ge en god omvårdnad. Detta inkluderar 

att ge ett gott bemötande, att respektera en patients integritet och autonomi samt att arbeta 

mot att uppnå en god hälsa hos patienten. I detta har sjuksköterskan även i uppgift att värna 

om och visa respekt för olika människors värdighet och sårbarhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan och vårdpersonal kan vidare genom en god 

omvårdnad, ett gott engagemang och genom visad empati/respekt fungera som en 

stödjande punkt i en sårbar människas liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sjuksköterskan upplever sårbarhet i sitt yrke där stressiga arbetsförhållanden, trötthet och 

ångest föreligger. För att orka med påfrestningar kan det medföra att sjuksköterskan går in 

i en avståndstagande roll i sitt vårdande av en person med HIV-diagnos. Detta kan vidare 

resultera i att känslan av utanförskap förstärks hos patienten (Dos Santos et al., 2014).  

 

Sjuksköterskans bemötande 

Fossum (2013) menar att bemötande har en central roll i all omvårdnad och framför hur ett 

samtal ska genomföras på bästa sätt. Människor har ett grundläggande behov av att känna 

sig sedda, hörda, förstådda, accepterade och respekterade. Detta behov gör att i ett möte 

mellan vårdgivare och vårdtagare blir det betydelsefullt hur de olika parterna 

kommunicerar och tar emot varandra. Kroppsspråk, visat engagemang, människosyn, och 

hänsyn till autonomi och integritet är några av de faktorer som påverkar kvaliteten av 

bemötandet (Fossum, 2013). Under samtalet är det viktigt att den som lyssnar har 

ögonkontakt och är lyhörd för att visa engagemang. Samtidigt är det väsentligt att 

lyssnaren visar respekt gentemot den andre partens integritet. Genom att ställa frågor visas 

ett intresse till den berörda personens egna förväntningar, tidigare erfarenheter och 

kunskap, vilket kan förbättra bemötandet ytterligare (Fossum, 2013). 

 

Fossums resonemang stärks av en artikel av Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen (2007) 

som framför att undvikande av ögonkontakt, distanserande och barskt tonfall är faktorer 

som påverkar bemötandet. Dessa exempel tillsammans med sjuksköterskans kroppsspråk 

och inställning till patienten kan påverka och bidra till ökad känsla av stigmatisering. För 

att bryta stigmatisering kan sjuksköterskan i mötet med patienten inge en känsla av 

trygghet med hjälp av kroppslig kontakt, aktivt lyssnande och ett empatiskt förhållningssätt 

(Rintamaki et al., 2007). 

 

I en studie av Lin, Li, Wan, Wu och Yan (2012) ses en koppling mellan sjuksköterskans 

empatiska förmåga och upplevd stigmatisering hos patienten. Empati påverkar 

kommunikationen och bidrar till att ett gott bemötande kan formas mellan sjuksköterska 

och patient. Detta leder till en mer öppen dialog, där förståelse för patienten och dennes 

perspektiv och erfarenheter tas i beaktning. Effekten av detta blir en ökad känsla av att vara 

accepterad, förstådd och att vara uppmärksammad hos patienten. För att skapa ett gott 

bemötande är det viktigt att sjuksköterskan inte är avståndstagande mot patienten, utan 

visar engagemang och intresse för patientens uttryckta behov. Enligt studien är en 

empatisk förmåga av betydelse för att minska upplevd stigmatisering (Lin et al., 2012). 
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Problemformulering 

Stigmatisering, diskriminering och isolering gentemot personer med HIV är fortfarande 

förekommande runt om i världen (Zukoski & Thorburn, 2009), och kan även ses hos 

sjuksköterskor (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004). Detta trots befintliga lagar såsom 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) som ska stadga lika vård på lika villkor 

för alla. Resultatet av påfrestningar och stress kan som tidigare nämnts leda till en 

avståndstagande roll hos vårdpersonalen som vidare kan leda till en känsla av ökad 

stigmatisering och sårbarhet hos patienten (Dos Santos et al., 2014). Det är därför av vikt 

att belysa detta problemområde för att beskriva vilka bakomliggande orsaker som finns 

relaterat till den upplevda sårbarheten hos personer med en HIV-diagnos. Betydelsefullt är 

även att stärka och belysa sjuksköterskor i hur ett bemötande med denna patientgrupp bör 

ske, samt hur sjuksköterskor bör agera och handla för att uppmärksamma och minska 

sårbarheten hos patienter med HIV. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva den upplevda sårbarheten hos patienter med HIV-

diagnos och på vilket sätt sjuksköterskan bör tillhandahålla omvårdnad för denna 

patientgrupp.   
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METOD  

Val av Metod 

Avsikten med denna studie var att göra en översikt av tidigare gjord forskning för att få en 

övergripande förståelse för hur sjuksköterskan bör möta sårbarhet hos patienter med HIV. 

Litteraturöversikt valdes som metod i studien, detta på grund av att tidigare forskning 

gjorts kring det valda ämnet. Förutom att en sammanställning av resultat från tidigare 

studier erhölls, var det även möjligt att finna eventuella kunskapsluckor inom 

forskningsområdet (Polit & Beck, 2017).   

 

Urval 

Enligt Henricson (2015) är det viktigt att vid informationssökning göra urval för att 

begränsa antalet träffar. Vår avsikt med att begränsa sökningen var att få en hanterbar 

mängd källor som stödde studiens syfte. Begränsningar kallas med ett annat ord för 

urvalskriterier som vidare delas in i inklusionskriterier och exklusionskriterier.  

 

Inklusionskriterier 

En riktlinje för denna studie var att artiklarna som användes för analysarbetet i största 

möjliga omfattning skulle vara originalartiklar. Detta innebar studier där ett resultat 

presenteras för första gången i en vetenskaplig tidskrift samt där det fanns en förbestämd 

strukturell uppbyggnad (Forsberg & Wengström, 2016). I de artiklar där det inte framgick 

tydligt att det var en originalartikel, granskades uppbyggnaden och innehållet för att 

bedöma artikelns typ och tillförlitlighet. 

 

Ytterligare inklusionskriterier vid sökningen var: att artiklarna skulle vara utgivna mellan 

åren 2007–2017, hade engelskt språk, att artiklarna skulle vara granskade av andra 

forskaren inom ämnesområdet (det vill säga peer reviewed) samt att det presenterades att 

artiklarna hade ett etiskt godkännande. Till databassökningarna gjordes även en 

begränsning där artiklarna skulle vara av kategorin “Research article”. Trots att Rosén 

(2015) rekommenderade en kategori-typ av artiklar gällande kvalitativ- eller kvantitativ 

design för examensarbeten, valdes ingen kategorityp att exkluderas i denna studie för att 

inte förbise eventuell nödvändig och användbar information. Det gjordes inga geografiska 

begränsningar såsom till specifika länder eller kontinenter, detta eftersom det medförde ett 

begränsat antal träffar av studier. Samtidigt ansågs det intressant att inkludera ett större 

perspektiv kring upplevd känsla av sårbarhet hos patienter med HIV samt hos 

sjuksköterskor. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklarna som valdes för analysen skulle behandla sjuksköterskans- samt/eller patientens 

perspektiv, vilket gjorde att artiklar som enbart berörde perspektiv från annan vårdpersonal 

exkluderades. Till annan vårdpersonal räknades exempelvis läkare, fysioterapeuter, 

tandläkare och psykologer. Eftersom studien fokuserade kring patienter med HIV-diagnos 

exkluderades patientgrupper med andra infektioner och/eller sjukdomar.  
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Datainsamling  

Insamling av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) och Public MEDLINE (PubMed) mellan 

maj och september år 2017. CINAHL valdes på grund av dess bredd i 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). PubMed användes som komplement för 

ytterligare artiklar som berörde omvårdnad. För att få fram sökord användes orden 

sårbarhet, sjuksköterska samt patient med HIV-diagnos som utgångspunkt. Dessa ord 

översattes till engelska med hjälp av den svenska versionen av Medical Subject Headings 

(MeSH) samt med hjälp av svensk-engelsk ordlista. 

Grundläggande gjordes fritextsökningar, det vill säga sökningar som baserades och utgick 

från bestämda nyckelord eller sökord (Forsberg & Wengström, 2016). Som komplement 

användes även svensk-MeSH och CINAHL Headings för att finna synonymer och 

relevanta sökord inom databaserna.  

 

Databassökning 

Sökorden som användes i CINAHL var: Nursing Care, HIV, Vulnerability, Stigma, 

Isolation, HIV-Infected Patients, Stereotyping, Nurse, Care, Quality of Life och Treat.  

I PubMed användes sökorden: HIV och Nurse-Patient Relation. 

Den booleska operatorn AND användes vid sökningarna för att kombinera valda sökord. 

Detta gjorde att enbart artiklar som berörde alla kombinerade sökord visades, vilket gav ett 

begränsat sökningsresultat där enbart de mest relevanta artiklarna kunde återfinnas 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningarna redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Genomförda databassökningar med tillhörande sökord  

 

Manuell sökning 

Det gjordes fyra manuella sökningar genom att söka via funktionen ”finding similar 

results” för artiklar som hittades vid fritextsökningen. Dessa artiklar (Delobelle et al., 

2009; Solomon & Wilkins, 2008; Stutterheim et al., 2014; Välimäki et al., 2008)  

granskades för att säkerställa att de uppfyllde de önskvärda urvalskriterierna samt om de 

betraktades som aktuella för studien. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

170505 

HIV AND Nursing Care 41 9 5 4 

CINAHL 

Complete 

170505 

HIV AND Nursing Care 

AND Vulnerability 

3 2 2 1 

CINAHL 

Complete 

170903 

HIV-Infected Patients AND 

Nurse AND Care 

67 13 7 4 

CINAHL 

Complete 

170903 

HIV AND Stigma AND 

Isolation 

63 13 4 0 

CINAHL 

Complete 

170903 

 

HIV AND Stigma AND 

Stereotyping 

84 10 4 1 

CINAHL 

Complete 

170904 

HIV-Infected Patients AND 

Nurse AND Treat 

6 3 2 0 

CINAHL 

Complete 

170922 

HIV AND Quality of Life 

AND Nurse 

23 10 3 1 

PubMed 

170922 

HIV AND Nurse-Patient 

Relation 

2 2 1 1 

Manuell 

sökning  

170924 

 4 4 4 4 

TOTALT  293 66 32 16 
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Databearbetning 

I databaserna CINAHL samt PubMed lästes abstract, det vill säga sammanfattningen, av 

artiklar vars rubriker verkade mest lämpliga för studiens syfte. Efter genomgång av de 

valda artiklarnas abstract, gjordes en bedömning om artikelns innehåll var relevanta eller ej 

för den kommande dataanalysen. Artiklarna lästes noggrant igenom för att kontrollera att 

informationen hade tolkats likvärdigt. Enligt Henricsons (2015) rekommendationer för att 

stärka trovärdigheten i ett examensarbete, valdes det att i en tabell redogöra för de olika 

sökresultaten. Se Tabell 1. 

För att inte det totala antalet lästa abstract, lästa artiklar eller antalet inkluderade artiklar 

skulle vara missvisande i Tabell 1 eller i resultatet, togs beslutet att varje artikel som 

granskats enbart fick inkluderas en gång i tabellen. Det vill säga om en artikel erhölls vid 

en sökning, inkluderades den inte vid en sökning med andra sökord.  

 

Dataanalys 

Att analysera data handlade enligt Forsberg och Wengström (2016) om att, utifrån en stor 

mängd data, dela upp information i mindre beståndsdelar för att sedan sätta ihop dessa till 

en helhet. En övergripande och genomsyrande förklaring eller ett gemensamt fenomen går 

således att bearbetas fram. I denna studie var det önskvärt att skapa en övergripande 

förståelse och formulera ett resultat utifrån det som framgick i alla de artiklar som 

användes. Med andra ord valdes det att studien skulle ha en induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys, detta eftersom allt innehåll 

kategoriserades och summerades innan tolkningar av data gjordes (Forsberg & 

Wengström, 2016). Varje artikel lästes och granskades noggrant. Synen på personer med 

HIV, begreppet sårbarhet, sjuksköterskans och patientens perspektiv kring omvårdnaden 

och mötet, bakomliggande orsaker till sårbarhet samt åtgärder för att minska sårbarhet 

identifierades i de olika artiklarna. Dessa kodades därefter med olika färger i varje artikel 

för att sedan föras ned skriftlig på ett separat papper där de kategoriserades in under olika 

teman. Därefter tolkades dessa teman för att komma fram till ett resultat.  

Till analysdelen av studien användes även Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(Bilaga A) som utgår från Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt från Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) för att kategorisera kvaliteten hos de valda artiklarna. De 

analyserade och inkluderade artiklarna fördes därefter in i Sophiahemmet Högskolas 

utformade matris för litteraturöversikt (Bilaga B). 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att inte förvränga resultaten som presenterats i de olika artiklarna togs beslutet att 

inkludera samtliga resultat från varje artikel. Ytterligare överväganden som gjordes var att 

forskningsdeltagarna för varje artikel uppfyllde specifika kriterier såsom att det givits 

informerat samtycke, att forskningsdeltagarna var 15 år eller äldre och att deltagarna blivit 

informerade om rättigheten till att avbryta studien när som helst under studiens gång. 

 

Forsberg och Wengström (2016) lyfte vikten av att alla resultat i studier ska vara 

redovisade för att forskningen ska anses vara etisk. Både resultat som stödjer forskarens 

åsikt och hypotes samt som inte stödjer dessa ska presenteras. Detta tillsammans med att 
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alla inkluderade artiklar i studien ska redovisas för att forskningen inte ska anses som 

oetisk (Forsberg och Wengström, 2016). Helgesson (2015) menar att för att bevara 

individers integritet och autonomi har informerat samtycke en stor betydelse på samma 

gång som det ökar forskningens öppenhet och tillit.  

 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) framförs det i 

18§ att om forskningsdeltagaren inte är myndig men 15 år fyllda, är forskning tillåten. 

Detta med krav att deltagaren i fråga varit införstådda med forskningens innebörd samt att 

informerat samtycke givits. 

 

Helsingforsdeklarationen tar upp riktlinjer för hur forskning ska bedrivas och har sedan 

1964 legat till grund för mycket av den forskning som har gjorts (Helgesson, 2015). 

Deklarationen tar upp att forskningspersonerna och deras hälsa, välbefinnande och 

rättigheter ska värnas, samt att forskningen ska göra mer nytta än skada. 

Helsingforsdeklarationen tar även upp kravet på att forskning ska etikgranskas om den förs 

på människor (Helgesson, 2015). 
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RESULTAT 

Efter analys av valda artiklar urskildes två övergripande huvudteman samt sex subteman. 

Teman som identifierades berörde både faktorer som påverkar sårbarhet hos patienter med 

HIV, samt faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att tillhandahålla god 

omvårdnad.  

Huvudteman och subteman presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Identifierade huvud- och subteman 

Huvudteman Subteman 

Kunskap • Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

• Patientens kunskap kring sin diagnos 

• Stigmatisering 

Sjuksköterskans 
yrkesutövning 

• Holistiskt förhållningssätt 

• Avsatt tid för stöd och vägledning 

• Sekretess 
 

Kunskap 

Kunskap hade en central roll. Tillgång till kunskap visades påverka den upplevda 

sårbarheten hos patienter med HIV samt sågs påverka hur sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete utfördes (Bam & Naidoo, 2014; Chen et al., 2010; Delobelle et al., 

2009; dos Santos, Kruger, Mellors, Wolvaardt, & van der Ryst, 2014; dos Santos & Tosoli 

Gomes, 2013; Mill et al., 2013; Purssell, Fanner & Barnes, 2013; Solomon & Wilkins, 

2008; Stutterheim et al., 2014; Sullivan et al., 2015; Taylor, Fair & Nikodem, 2013; 

Välimäki et al., 2008; Wang et al., 2010; Worthington et al., 2016).  

 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskor som var utbildade inom HIV hade förmåga att ge både medicinskt och 

psykosocialt stöd. Detta ledde till att barriärer och hinder inom vården hade möjlighet att 

elimineras och därmed stärktes patientens egen förmåga att hantera situationen och sin 

diagnos (Sullivan et al., 2015).  

 

Stutterheim et al. (2014) konstaterade att det fanns olika syn angående diagnosen HIV och 

personer som lever med det. Chen et al. (2010) och Stutterheim et al. (2014) framförde att 

kunskapsbrist och omedvetenhet skapade fördomar kring patientgruppen hos 

sjuksköterskor. Dessa tillsammans med egna värderingar bidrog till en negativt laddad och 

nedvärderande syn på patienten. Stutterheim et al. (2014) visade även att detta råder 

samtidigt som ett glapp i medvetenhet om stigmatisering fanns hos sjuksköterskor. Synen 

på stigmatisering skiljde sig på det plan att personer med HIV ansåg att stigmatisering från 

vårdpersonalens håll existerade, medan sjuksköterskorna nekade förekomsten av detta. I 

och med omedvetenhet kring förekomst av stigmatisering ansågs det enligt viss 

vårdpersonal att ingen större kunskap kring HIV krävdes för att vårda personer med HIV.  

 

Detta stödjs även av tre artiklar (Chen et al., 2010; Välimäki et al., 2008; Worthington et 

al., 2016) som menade att sjuksköterskans utbildning och kunskap om HIV/AIDS och dess 

konsekvenser var av betydelse då egna värderingar påverkade bemötandet och vården för 

en sårbar patient. För att stärka det etiska ställningstagandet och förmågan till empati hos 

personalen lyfte dos Santos, Kruger, Mellors, Wolvaardt och van der Ryst (2014), Mill et 
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al. (2013), Stutterheim et al. (2014), Taylor, Fair och Nikodem (2013) samt Worthington et 

al. (2016) vikten av att göra interventioner kring kunskapsökning angående HIV. Detta 

tillsammans med att öka erfarenheten hos sjuksköterskor att vårda patienter med HIV. 
 

Koerich, dos Santos, Schlindwein Meirelles och Erdmann (2015) tog upp att 

sjuksköterskor stundom upplevde känslor av att vara otillräckligt förberedda och utrustade, 

vilket ledde till frustration och en avståndstagande roll.  

Mängd kunskap och utbildning påverkade det empatiskt och etiska ställningstagandet, 

säkerheten och kvaliteten av vården (Bam & Naidoo, 2014; Delobelle et al., 2009; 

Välimäki et al., 2008; Worthington et al., 2016). dos Santos och Tosoli Gomes (2013), 

Taylor, Fair och Nikodem (2013) samt Worthington et al. (2016) visade även i sin studie 

att brist på kunskap om HIV ledde till sårbarhet hos sjuksköterskorna i form av 

avståndstagande och rädsla för att vårda patienter med diagnosen. De intervjuade 

sjuksköterskorna samtyckte till att utökad kunskap kring HIV behövdes för att stärka deras 

professionella autonomi, öka kvaliteten av deras vårdarbete samt för att förmedla en känsla 

av hanterbarhet kring sitt yrkesutövande.  

 

Enligt Purssell, Fanner och Barnes (2013) var det önskvärt bland unga människor att vända 

sig till och söka information om HIV hos utbildad personal vid olika kliniker. Detta för att 

få förståelse om sin diagnos och kring HIV relaterat till sex, preventivmedel och graviditet. 

I och med att denna grupp hade ett behov och önskemål av att söka sig till professionella 

som förväntades ha kunskap, var det viktigt att sjuksköterskan var utbildad, erfaren och 

hade kompetens till att erbjuda informationsgivning, vägledning och stöttning.  

 

Patientens kunskap kring sin diagnos 

Hos en person med HIV var stress och minskad motivation till att leva ett normalt liv 

kopplat till osäkerhet och okunskap kring virusinfektionen, behandlingsmöjligheter och 

infektionens utveckling. Utmattning, trötthet och depression blev på så sätt vanligt 

förekommande, samt rädsla för att sprida smittan vidare och oro över hur 

läkemedelsbiverkningar kommer påverka ens liv (Solomon & Wilkins, 2008).  

Bam och Naidoo (2014), Solomon och Wilkins (2008), Sullivan et al. (2015) samt Wang et 

al. (2010) visade att information om HIV-diagnosen och dess behandling medförde 

minskad rädsla, ökad känsla av hopp och förstärkte motivation hos personer med HIV att 

följa behandlingar och terapeutiska åtgärder.  

 

dos Santos et al. (2014) tillade att det var av betydelse att utbilda personer med HIV om 

diagnosen samt om deras rättigheter, detta för att hantera stigmatiseringen som rådde på 

grund av otillräcklig kunskap. Bam och Naidoo (2014), Solomon och Wilkins (2008), 

Stutterheim et al. (2014) och Wang et al. (2010) utvecklade detta ytterligare då de menade 

att utbildning och kunskap ledde till bättre livskvalité för patienter och dennes 

familjemedlemmar.  

 

Stigmatisering 

Solomon och Wilkins (2008) menade att fördomar och okunskap kring HIV skapade 

stereotypa bilder om hur diagnosen hade erhållits hos en individ, exempelvis att det hade 

skett via prostitution, droganvändning eller oskyddat samlag. Detta bidrog till en dömande 

syn från sjuksköterskorna och ledde vidare till fruktan för avslöjande och stigmatisering 

hos patienterna. Risken var således att personer med HIV valde att isolera sig, avstod från 

sociala kontakter, samt inte vågade söka stöd eller hjälp.  
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Patientens rädsla för att bli avslöjad sågs bero på samhällets fördomar och stereotypa bild 

av diagnosen och bidrog till att diagnosen hölls hemlig från bland annat sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal. Rädsla för att exempelvis förlora jobbet, bli av med bostaden, förlora 

viktiga sociala relationer eller rädsla för att familjemedlemmar eller nära vänner skulle 

utsättas för stigmatisering och isolering var ytterligare orsaker bakom beslutet att 

hemlighålla diagnosen (Mill et al., 2013; Solomon & Wilkins, 2008). 

 

Mill et al. (2013) nämnde även att sjuksköterskor påverkades av befintlig stigmatisering 

och diskriminering som i sin tur påverkade sjuksköterskans förmåga att ge god vård. 

Stutterheim et al. (2014) berörde att stigmatisering av patienter med HIV hos personal hade 

grund i okunskap och oerfarenhet. I studier av dos Santos, Kruger, Mellors, Wolvaardt och 

van der Ryst (2014) samt Solomon och Wilkins (2008) visades att stigmatisering och 

isolering av personer som lever med HIV hade en negativ påverkan på dennes arbetsliv, 

hälsa och förmåga att våga söka hälso- och sjukvård. För att bryta och hantera 

stigmatisering ansågs det viktigt att ge stöd och utbilda personer med HIV om deras 

diagnos och om deras rättigheter. 

 

Sjuksköterskans yrkesutövning  

Det andra gemensamma temat var sjuksköterskans yrkesutövning, där tre identifierade 

subteman sågs påverka sårbarheten hos personer med HIV-diagnos.  

 

Holistiskt förhållningssätt 

Sjuksköterskan bör vara empatisk, ha ett aktivt lyssnande och behandla patienten såsom 

sjuksköterskan själv skulle vilja bli behandlad (Bam & Naidoo, 2014; Grivetta et al., 2012; 

Purssell, Fanner & Barnes, 2013; Worthington et al., 2016). 

 

För att förbättra livskvaliteten och livslängden hos en person med HIV, var det viktigt från 

sjuksköterskans håll att ge stöd, att visa engagemang och omtanke (Bam & Naidoo, 2014; 

Grivetta et al., 2012; Koerich, dos Santos, Schlindwein Meirelles & Erdmann, 2015). 

Likaså var det viktigt att hjälpa till med följsamhet kring behandling och tillhandahålla 

åtgärder för att återskapa hopp och värdighet. Genom att förstärka ett holistiskt synsätt och 

upprätta personcentrering inom vården, skapades känsla av trygghet, att vara 

uppmärksammad och acceptans förmedlades hos patienten (Bam & Naidoo, 2014; Sullivan 

et al., 2015; Worthington et al., 2016).  

En ökad vilja och motivation till att delge sin historia, sina tankar och behov sågs hos 

patienten då sjuksköterskan visade engagemang genom att ta hänsyn till och omfamna hela 

patienten som person. Fokus låg inte enbart på diagnosen i sig utan det var viktigt att se 

bortom infektionen och möta patienten som en individ med grundläggande fysiska och 

psykiska behov (Bam & Naidoo, 2014; Grivetta et al., 2012; Worthington et al., 2016). 

 

Avsatt tid för stöd och vägledning 

Studier (Grivetta et al., 2012; Purssell, Fanner och Barnes, 2013; Stutterheim et al., 2014; 

Sullivan et al., 2015; Wang et al., 2010) nämnde att uppföljning, rådgivning, vägledning, 

informationsgivning och god avsatt tid med patienten bidrog till en förstärkt känsla av 

hopp och hanterbarhet av att kunna leva med en HIV-diagnos.  

Egenskaper såsom vänlighet, omtanke och tillgänglighet hos sjuksköterskan bidrog till att 

patienten erhöll en känsla av att vara omhändertagen, respekterad, värdesatt och 

prioriterad. Genom att sjuksköterskan aktivt lyssnade och visade engagemang, bidrog det 
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till att patienterna upplevde att dess behov blev sedda och hörda. Det ansågs att negativa 

attityder och undvikande beteenden hos sjuksköterskan hade grund i arbetsstress och 

emotionell utmattning. Att avsätta tillräckligt med tid till samtal med personer med HIV 

visades även vara viktigt för att skapa en god relation mellan sjuksköterskan och patienten 

(Grivetta et al., 2012; Stutterheim et al., 2014; Sullivan et al., 2015; Wang et al., 2010). 

 

Chen et al. (2010) tog upp att en tydlig arbetsfördelning ledde till att mer tid avsattes till 

patienten, varvid sjuksköterskan fokuserade på patientens fysiska och psykosociala behov. 

Det ansågs även viktigt att utbilda sjuksköterskor att hålla rådgivande och informerande 

samtal för att stärka individen. 

 

Sekretess 

I studier av Delobelle et al. (2009) och Mill et al. (2013) framgick att det fanns dilemman 

angående sekretess kring diagnosen HIV. I och med att stigmatisering påverkade personer 

med HIV till att inte vilja avslöja eller prata öppet om sin diagnos, ledde detta till ökad 

press på sjuksköterskornas ansvar kring sekretesshantering. Sjuksköterskorna upplevde att 

olika etiska och moraliska dilemman uppstod som konsekvens av att patienten ville 

hemlighålla diagnosen. Exempel på detta var att patienter inte ville genomgå specifika 

behandlingar eller terapier då detta riskerade att avslöja diagnosen för omgivningen. 

Genom att patienter hemlighöll diagnosen för vårdpersonal fanns även en risk för att fel 

sorts eller otillräcklig vård gavs. Sjuksköterskorna upplevde sekretessen stundom som 

problematisk, men gjorde allt i sin makt för att bevara hemligheten och sekretessen. Detta 

för att inte öka utsattheten hos personen med HIV på grund av stigmatisering och 

diskriminering. 

 

Stutterheim et al. (2014) fann att patienter emellanåt upplevde en känsla av att personal var 

oförsiktig och nonchalant kring att skydda och bevara sekretess. Exempelvis genom att 

lappar och noteringar med upplysning om HIV applicerades på och i journaler för att varna 

personal om smittrisk. Personer med HIV ansåg att genom att personalen rent utav 

markerade journalmappar och liknande fanns det en risk för att bli avslöjad som bärare av 

virusinfektionen. Patienter uppgav samtidigt att personal emellanåt uttryckte och samtalade 

om känslig information vid tidpunkt då enligt patienten obehöriga personer var närvarande. 

Det fanns en känsla av att allt för många personer som ej var involverade i vården av 

patient kunde ha tillgång till känslig och privat information, vilket försämrade patientens 

tillit och motivation till att söka vård. Däremot ansåg patienterna att det även fanns 

tillfällen då personal verkligen ansträngde sig för att främja sekretessen, exempelvis då det 

fördes samtal med personal individuellt och i ett privat rum. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva den upplevda sårbarheten hos patienter med HIV-

diagnos och på vilket sätt sjuksköterskan bör tillhandahålla omvårdnad för denna 

patientgrupp. Resultatet visade att kunskap och erfarenhet var områden som påverkade 

såväl sjuksköterskan i sin yrkesroll, men även patienten och dennes upplevda sårbarhet. 

Detta då kunskap kunde öka känslan av hanterbarhet och minska sårbarhet (Koerich, dos 

Santos, Schlindwein Meirelles & Erdmann, 2015; Solomon & Wilkins, 2008; Sullivan et 

al., 2015). Kunskap har vidare en stor betydelse för en individs förmåga att känna trygghet 

och kan således minska den upplevda sårbarheten. Genom att en person blir utbildad och 

får adekvat information kring HIV som diagnos, dess behandlingsalternativ och dess 

konsekvenser, har det visats att rädsla och stress kring virusinfektionen minskat. Samtidigt 

ökade känslan av hopp, behandlingsföljsamheten och motivationen till att leva (Bam & 

Naidoo,. 2014; Solomon & Wilkins, 2008; Sullivan et al., 2015; Wang et al., 2010).  

Enligt Cousley, Martin och Hoy (2014) upplevs sårbarhet inom tre olika dimensioner, en 

av dessa är det psykologiska planet där känslor som hopplöshet ingår.   

 

Greeff et al. (2008) tar upp att stigmatisering och diskriminering varit förknippat med HIV 

sedan virusinfektionens första utbrott år 1981 och har medfört orättvis behandling och 

förtryck mot personer med HIV-diagnos. Detta stärktes även av Farnan och Enriquez 

(2012) som menar att det aldrig tidigare förekommit stigmatisering, diskriminering eller 

utfrysning i lika stor utsträckning som för personer med HIV-diagnos. Utifrån denna 

studies resultat har det visats att stigmatisering, diskriminering och isolering har varit ökad 

vid de situationer då brist på kunskap och utbildning kring HIV förekommit (Mill et al., 

2013; Solomon & Wilkins, 2008; Stutterheim et al., 2014). Detta yttrade sig i form av 

fördomar om och nedvärderande syn på personer med HIV-diagnos (Chen et al., 2010; 

Stutterheim et al., 2014; Välimäki et al., 2008), samtidigt som dessa personer fick en ökad 

känsla av rädsla för att information om deras diagnos skulle läcka ut (Solomon & Wilkins, 

2008). Detta stärks av Folkhälsomyndigheten (2015) som menade att okunskap har 

förmåga att öka stigma och fördomar samt leda till isolering och utanförskap för personer 

med HIV-diagnos. Tillgång till kunskap kan därmed minska känsla av sårbarhet hos 

personer med HIV-diagnos och hjälpa dem att återfinna livsglädje och livskvalité. 

 

Det kan således antas att människor är rädda och obekväma i situationer som avviker från 

den egna kännedomen och de egna värderingarna. Fenomen och situationer som är okända 

kan vara svåra att avläsa och förutse om de kommer ha en positiv eller negativ påverkan på 

en individ. Det kan således vara svårt att betrakta om det okända utgör en risk för skada 

och hot om överlevnad, eller om det kan anses som en livsgynnande faktor. Instinkten av 

att överleva finns och beskrivs ofta hos djur, men instinkten kan även ses hos människor. 

På grund av denna instinkt kan människor ta till beteenden som utfrysning och 

avståndstagande i försök att undvika det som känns osäkert och främmande. Detta skulle 

kunna vara en av grunderna till att fördomar och stereotypa bilder skapas för att eventuellt 

formulera argument kring varför något inte är önskvärt. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara att en individ som erhållit en HIV-diagnos kan komma att ses som en omdömeslös 

person av andra människor. Vilket vidare kan resultera i ett icke empatiskt förhållningsätt 

där skuld och skam läggs på den drabbade. 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) stadgar att vård ska ske på lika villkor 

för alla i befolkningen och att människors lika värde ska respekteras. För att lagen ska 
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följas korrekt kan det anses vara viktigt med kunskap och utbildning, i detta fall kring 

HIV-diagnosen. Detta eftersom brist på kunskap, fördomar och stigmatisering påverkar en 

individs värderingar och handlingar. De individuella värderingarna och åsikterna kan antas 

vara det som människor ofta väljer att förhålla sig till och gå efter. Om en individ anser att 

det som står i lagar och föreskrifter är av värde, kan det antas att denna kommer följa det 

som har stadgats, detta då det följer individens egna värderingar. Om individen däremot 

har andra värderingar kan det antas att individen följer dessa snarare än att följa regler och 

föreskrifter som strider emot de egna värderingarna. I och med detta blir det betydelsefullt 

att utbilda och ge kunskap kring etik och moral samt om olika sjukdomstillstånd och 

diagnoser. En ökning av kunskap inom dessa områden kan antas forma och förändra 

människors olika synsätt och värderingar. 

 

Eftersom HIV enligt Tørseth Andreassen et al. (2011) leder till en livskris, medför detta att 

sjuksköterskan bör ha kunskap om HIV och dess konsekvenser för en individ. Viktigt är att 

se till hela individen, både till det fysiska, psykiska och sociala tillståndet, detta för att 

fungera som en trygg och stöttande faktor för patienten (Tavares de Oliveira Figueirêdo et 

al., 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Lin et al. (2012) menar att det finns en 

koppling mellan upplevd stigmatisering och sjuksköterskans empatiska förmåga. Empati 

leder till en mer öppen kommunikation där hela patienten tas i beaktning, samtidigt som 

empati har förmåga att minska upplevd stigmatisering. Effekten av ett empatiskt 

förhållningssätt blir att patienten känner sig sedd och accepterad. Lin et al. (2012) tar 

vidare upp att sjuksköterskan bör visa engagemang och intresse för patienten för att skapa 

ett gott bemötande. Även Zukoski & Thorburn (2009) belyser vikten av att sjuksköterskan 

bör ha ett gott bemötande, detta eftersom personer med HIV ofta upplever känslor av 

stigmatisering och isolering.  

I resultatet (Bam & Naidoo, 2014; Grivetta et al., 2012; Purssell, Fanner & Barnes, 2013; 

Worthington et al., 2016) återfanns detta resonemang. Här lyftes betydelsen av ett 

holistiskt förhållningssätt och personcentrering inom vården, detta för att skapa trygghet 

hos patienten samt ge en känsla av att vara uppmärksammad och accepterad. Viktiga 

egenskaper hos sjuksköterskan var vänlighet, att ha en empatisk förmåga och ett visat 

engagemang. Grivetta et al. (2012), Stutterheim et al. (2014), Sullivan et al. (2015) och 

Wang et al. (2010) tog vidare upp vikten av att sjuksköterskor avsätter god tid till patienter 

för information, uppföljning och rådgivning, vilket vidare stärkte relationen däremellan. 

 

Således kan det antas att genom att tillräckligt med tid avsätts till patienter, kan den 

upplevda sårbarheten lyftas fram, diskuteras och åtgärdas. I och med att samtal förs 

angående sårbarhet, kan individuella behov och förbättringsåtgärder identifieras och 

uppmärksammas. Ett holistiskt synsätt kan innebära att patienten inte enbart känner att 

fokus läggs vid dennes diagnos, utan att personen blir sedd för den individ denne är. På 

detta sätt kan personen få en ökad känsla av hopp, meningsfullhet och hanterbarhet, det vill 

säga sårbarheten kan minska. God avsatt tid kan även innebära att sjuksköterskan får mer 

tid till att lära känna personen med HIV. Därmed kan ökad kunskap erhållas tillsammans 

med höjd erfarenhet, stärkt empatisk förmåga och förbättrad självkänsla inom sin 

profession. Genom att dessa egenskaper hos sjuksköterskan förstärks, kan enbart det i sig 

leda till ökad tillit och trygghet hos patienten. 

 

Sekretess var ett subtema som nämndes i studier av Delobelle et al. (2009) och Mill et al. 

(2013) som skapade etiska och moraliska dilemman för sjuksköterskan i vården av 

personer med HIV-diagnos. Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet i vårdandet då en ökad 
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press på att bevara sekretessen fanns på grund av den befintliga stigmatiseringen som fanns 

i samhället. Stutterheim et al. (2014) stärkte detta med att visa att tilliten och motivationen 

till vården försämrades från patientens håll då personal talade öppet om känslig 

information.  

Enligt offentlighets- och sekretesslagen [OSL] (SFS, 2009:400) får inte information om en 

patient lämnas ut till vem som helst. Information som bland annat berör en enskild individ 

och dennes sjukdom/behandling, personuppgifter och relationer får endast delges till dem 

som deltar i vården av patienten. Patienten kan i och med ett lämnat samtycke ange vilka i 

dennes närhet som information får lämnas ut till. Ett etiskt dilemma kring detta skulle 

kunna ses när OSL interagerar med Smittskyddslagen (SFS, 2004:168). Smittskyddslagen 

finns i avseende att skydda människor från fortsatt spridning av sjukdomar. I 2§ lyfter 

lagen att vid bärande av allvarlig sjukdom har individen i fråga en skyldighet att informera 

personer som denne varit i kontakt med och som således har en risk för att själva vara 

smittade (SFS, 2004:168). I en situation där en människa erhåller en HIV-infektion, kan 

rädsla för stigmatisering och utanförskap tänkas göra att individen vill hålla informationen 

om diagnosen hemlig och sekretessbelagd för omgivningen och för närstående. 

Konsekvenserna skulle kunna vara att personen i fråga väljer att inte uppsöka sjukvård och 

istället isolerar sig för att undvika att bli avslöjad som bärare av diagnosen. Vidare kan 

detta leda till att virusinfektionens utveckling aldrig behandlas, personen i fråga blir allt 

sämre i sitt tillstånd, dennes livskvalité äventyras, och personen går mot att bli allt mer 

sårbar. Således kan det anses viktigt att öka insikten och kunskapen kring diagnosen HIV, 

detta dels för att minska rädsla för stigmatisering, men samtidigt för att minska själva 

stigmatiseringen med dess fördomar och stereotypa bilder. 

 

Detta resonemang stärks av Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr och Eriksson (2013) som 

gjorde en studie om ungdomars erfarenhet av att leva med och växa upp med HIV-diagnos 

i Sverige. I intervjuer berättade deltagarna att de upplevde att Smittskyddslagen skulle 

uppdateras efter den utveckling som skett i det moderna samhället. Det ansågs önskvärt att 

Smittskyddslagen paragraf gällande skyldighet att informera om HIV-diagnosen enbart 

skulle ges vid oskyddat samlag. Anledningen till detta önskemål var att det fanns en rädsla 

för att bli lämnad av partnern om diagnosen avslöjades, samt rädsla för att bli 

stigmatiserad. Det ansågs att brist på kunskap och fördomar i samhället bidrog till ökad 

rädsla, osäkerhet och sårbarhet. Konsekvensen blev att deltagarna undanhöll eller ljög om 

diagnosen, detta även om de visste att det var straffbart. En ytterligare konsekvens var 

avståndstagande från att ha sexuellt umgänge. Detta för att inneha en känsla av kontroll 

samt minimera risken för att bli anklagad för oetiskt beteende eller för att ha fört över 

viruset till andra (Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr & Eriksson, 2013).  

 

I en artikel av Kneck, Eriksson, Lundman, och Fagerberg (2016) omnämns begreppet 

sårbarhet fast för en annan patientgrupp. Deras studie berörde personer med diabetes i 

Sverige och tog bland annat upp orsaker bakom upplevd sårbarhet. Okända symtom, känsla 

av att inte ha tillräckligt med kunskap om sjukdomen samt känsla av osäkerhet kring hur 

en bör leva sitt liv var faktorer som ledde till sårbarhet. Detta i form av frustration och 

rädsla. Att möta fördomar och bristfällig kunskap från sjuksköterskans håll, att inneha en 

känsla av beroende av hjälp från andra och känslan av att inte ha kontroll över situationen 

var ytterligare faktorer som skapade känsla av sårbarhet. Konsekvenser av att 

sjuksköterskan exempelvis saknade kunskap blev att patienterna sökte information och 

hjälp på egen hand. Detta ledde förvisso till en möjlighet att öka förståelsen för den egna 
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situationen, men samtidigt skapades en känsla av sårbarhet i form av ensamhet och 

hjälplöshet (Kneck, Eriksson, Lundman, och Fagerberg, 2016). 

 

Utifrån innehållet i artiklarna av Kneck et al. (2016) och Rydström et al. (2013) kan det 

således antas att resultatet av denna studie är applicerbar även inom den svenska 

sjukvården. Sårbarhet upplevs och kan beskrivas utifrån fler patientgrupper än enbart från 

patienter med HIV-diagnos. Exempelvis nämner Kneck et al. (2016) att känsla av 

ensamhet, hjälplöshet och att inte känna kontroll eller hanterbarhet över livssituationen 

upplevs hos diabetespatienter. Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr och Eriksson (2013) tar 

upp att rädsla för stigmatisering och rädsla för att avslöja HIV-diagnosen för andra 

förekommer även i Sverige. Dessutom beskrev deltagarna att de upplevt möten med 

sjuksköterskor och vårdpersonal som hade bristfällig kunskap om HIV, vilket skapade 

känsla av sårbarhet. 

I resultatet av denna studie presenteras förslag på åtgärder och interventioner för att öka 

kunskap, hanterbarhet, känsla av hopp och meningsfullhet. Studien presenterar även 

åtgärder för att minska sårbarhet i form av känslor som rädsla, oro, osäkerhet, ensamhet, 

utanförskap och stigmatisering. Eftersom sårbarhet är en upplevd känsla som går att 

återfinnas inom flera olika grupper, kan det antas att även åtgärderna som föreslagits går 

att generalisera och applicera inom flera olika grupper.  

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes på grund av att det ansågs önskvärt att göra en översikt av redan 

befintlig forskning, detta för att få ett helhetsperspektiv kring området som berör vårt syfte. 

Valet av att göra en övergripande litteraturöversikt istället för en systematisk kan komma 

att påverka hur tillförlitlig en studie blir. Detta togs i åtanke vid val av metod och design 

för studien, men på grund av tidsbegränsningar ansågs en systematisk 

litteratursammanställning inte möjlig att göras. Därmed valdes en övergripande 

litteraturöversikt istället. Intervjustudie skulle kunna ha valts istället för en litteraturstudie, 

detta för att erhålla ett resultat som är mer aktuellt och lokalt applicerbart. Detta alternativ 

valdes dock bort dels på grund av brist på tid, samtidigt som det ansågs svårt att få tag på 

tillräckligt många deltagare för en sådan studie. Vilket skulle innebära att studiens kvalitet 

blev sämre (Henricson & Billhult, 2015). 

 

Denna studie byggde på artiklar vars forskning hade ägt rum i olika länder och på olika 

kontinenter i världen. Antalet artiklar och dess tillhörande land framgår nedan: 

Sydafrika (4), Kina (2), Brasilien (2), Kanada (2), Italien (1), England (1), Nederländerna 

(1), USA (1), Finland, Estland, Litauen (1), Sydafrika, Jamaica, Kenya och Uganda (1). 

 

Fördelen med valet av att inkludera artiklar vars forskning bedrivits i olika delar av världen 

var att ett större utbud av vetenskapliga artiklar kunde återfinnas i databaserna. Samtidigt 

som en djupare förståelse för hur kunskap, erfarenhet och acceptans av HIV i ett samhälle 

kunde påverka en patients upplevda sårbarhet. En nackdel med att vidga sökningen och 

urvalet på detta sätt var att det kan komma att försvåra möjligheten till att generalisera och 

applicera det funna resultatet till svensk sjukvård. Detta eftersom utveckling inom sjukvård 

och syn på bland annat HIV kan skilja från land till land, och från kontinent till kontinent.  

Kunskap och acceptans om HIV skiljer sig mellan olika kontinenter, vilket gör att problem 

som exempelvis går att återfinnas i Sydafrika inte finns inom den svenska sjukvården. 
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Ålder på artiklarna kunde påverka om de var relevanta och går att relatera till den aktuella 

situationen och sjukvården. Som nämnts i urvalskriterierna valdes artiklar inom spannet av 

10 år. Fördelen med detta var att utbudet av artiklar expanderade ytterligare, men samtidigt 

bidrog detta till en risk för att artiklar vars resultat inte var relevant kunde påverka denna 

studies resultat. Trots utveckling kring sjukvård och kunskap om HIV, kunde det antas 

utifrån denna studies resultat att upplevd sårbarhet och stigmatisering hos personer med 

HIV fortfarande existerar i större utsträckning än vad exempelvis vårdpersonal tror. Detta 

medförde att trots en ålder på 10 år kunde artiklarna fortfarande användas. Resonemanget 

stärks i studien av Stutterheim et al. (2014) som fann att sjukvårdspersonal var omedveten 

om den upplevda stigmatiseringen hos patienterna med HIV-diagnos.  

 

Artiklarna var till största del av kvalitativ ansats. Fördelen med att använda samma design 

var att resultatets trovärdighet ökade och dess överförbarhet (Henricsson, 2015). 

Nackdelen med att majoriteten av artiklarna var av kvalitativ ansats kan vara att det inte 

tydligt framgår hur pass förekommande upplevelsen av sårbarhet var i ett samhälle. I denna 

studie var det önskvärt utifrån syftet att förstå sårbarheten hos en person med HIV. Detta 

gjorde att statistik kring hur många som upplever sårbarhet inte prioriterades lika mycket 

som subjektiva upplevelser kring sårbarhet, därav valdes kvalitativa studier med fördel.  

 

Databasen CINAHL användes huvudsakligen vid informationsinhämtning, detta då 

databasen hade ett stort utbud av artiklar som berör omvårdnad och omvårdnadsproblem 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att öka trovärdighet och utbudet av forskning inom 

området kunde dock fler databaser ha använts. Däremot då studien var tidsbegränsad 

valdes istället att göra utförliga sökningar inom CINAHL. Sökordet sårbarhet översattes 

med Svensk MeSH till Vulnerability, och användes vid databassökning. Dock gav detta 

sökord inte tillräckligt många träffar för att få den information som krävdes för att uppfylla 

studiens syfte. På grund av detta valdes andra sökord som kunde relateras till begreppet 

sårbarhet eller ligga till grund för, exempelvis stigmatisering och isolering. För att öka 

trovärdigheten och pålitligheten i studien valdes artiklar bort där det inte framgick att det 

funnits ett forskningsetiskt förhållningssätt, att artiklarna var peer reviewed samt då 

artiklarna inte hade en tydlig vetenskaplig struktur. Vidare granskades arbetet av både 

handledare och andra kurskamrater vid handledarträffar under arbetets gång. Detta 

medförde att feedback och förbättringsåtgärder kunde identifieras för att öka 

trovärdigheten och kvalitén av arbetet.  

 

Vid granskning och genomgång av de valda artiklarna förlitade vi oss på våra 

engelskkunskaper samt använde engelsk ordlista för att översätta oförstådda ord. Trots 

goda kunskaper inom det engelska språket, samt tillgång till hjälpmedel och 

översättningsinstrument fanns det risk att information kunde feltolkas. För att minska risk 

för detta kunde ytterligare personer tagit del av artiklarnas innehåll för att se till att den 

förstådda informationen överensstämde med det som hade uppfattats och tolkats. På grund 

av tidsbegränsning samt inte tillgång till andra personer som kunde avsätta tid för att läsa 

artiklarna, blev vi tvungna att utgå från vår egen tolkning av artiklarnas material. 

 

Artiklarna delades in efter likheter och skillnader och placerades in i teman. Fördelen med 

detta var att ett helhetsperspektiv erhölls samtidigt som det underlättade att dra kopplingar 

mellan artiklarnas innehåll. Nackdelen med detta var att teman och mönster som var 

återkommande prioriterades. Vilket kunde göra att andra betydande faktorer som inte var 

lika förekommande men ändå hade en betydande och påverkande roll inte lades fokus på.  
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Benämningen personer/patienter med HIV/HIV-diagnos/virusinfektion/ användes genom 

hela arbetet, detta eftersom uttrycket HIV-person/HIV-patient ansågs ha en negativ och 

objektifierande betoning. Snellman (2014) menar att objektifiering av människor många 

gånger uppfattas som kränkande. Därav stärktes beslutet av att inte inkludera 

objektifierande termer i detta arbete. 

 

Slutsats   

Slutsatsen blev att stigmatisering och diskriminering tillsammans med brist på kunskap och 

erfarenhet hade påverkan på sårbarhet. Likväl hade tillräckligt med resurser och god avsatt 

tid i vården betydelse. Personer med HIV upplevde att sårbarhet kunde minska då 

sjuksköterskan tillämpade ett holistiskt- och personcentrerat förhållningssätt. Vidare 

framgick det att kunskap kring diagnosen HIV var den mest avgörande faktorn för att 

kunna inge en god och trygg omvårdnad. Detta parallellt med att kunskap stärkte 

livskvalitén och livsglädjen hos en person med HIV. 

 

Fortsatta studier 

Vi anser att vidare forskning bör ske där fokus läggs vid att undersöka huruvida personer 

med HIV upplever känsla av sårbarhet inom den svenska sjukvården. Detta på grund av att 

det under informationsinhämtningen och artikelsökningarna för denna studie enbart gick 

att finna en begränsad mängd forskning och kunskap inom området. Det kan även anses 

intressant att studera hur utvecklingen kring acceptans och kunskap om HIV har påverkat 

sjuksköterskors synsätt, hantering och upplevelser kring att vårda denna patientgrupp. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie kan ge ökad kunskap kring HIV samt om sårbarheten som personer med HIV 

kan uppleva. Genom att sjuksköterskan blir medvetna om sårbarheten hos personer med 

HIV samt får kunskap om åtgärder för att minska denna, kan omvårdnaden av denna 

patientgrupp förbättras. Dessutom är sårbarhet en upplevd känsla som kan ses hos fler 

patientgrupper än personer med HIV. Exempelvis kan upplevd sårbarhet identifieras hos 

HBTQ-personer, personer med diabetes samt hos personer som nyligen erhållit annan 

diagnos än HIV. Detta gör att de åtgärder mot sårbarhet som presenterats i denna studie 

skulle kunna appliceras och användas generellt för personer som upplever känslan av 

sårbarhet. Studie är därmed kliniskt tillämpbar och kan komma att förbättra 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Denna studie kan även bidra med att förmedla kunskap 

om upplevd stigmatisering och utanförskap hos personer med HIV. En ökad förståelse och 

medvetenhet inom detta i samhället skulle vidare kunna minska fördomar samt öka empati 

för denna patientgrupp.  
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bam, N. E., & Naidoo, 
J. R. 
2014 

Sydafrika 

Nurses experiences in 
palliatve care of 

terminally-ill 
HIV patents in a level 

1 district hospital 

Att utforska och 
beskriva 

sjuksköterskans 
erfarenhet av att 

vårda patienter med 
HIV-diagnos, samt hur 

detta påverkar 
sjuksköterskans 

förmåga till att utföra 
vård.  

Design: Kvalitativ 
metod.  
Urval: Sjuksköterskor 
med minst ett års 
vårderfarenhet av 
patienter med 
HIV/AIDS. 
Datainsamling: 
Intervjuer 
Analys: Giorgies 5 
steg. 

10 
(0) 

Sjuksköterskan bör i sin yrkesroll, för att 
öka livskvaliteten hos patienter med 
HIV, fungerar som ett stöd genom att 
inge hopp, empati och återskapa 
värdighetskänsla hos patienten. 
Sjuksköterskan bör skapa psykosociala 
interaktioner där hon lyssnar till 
patientens problem, behov, ger råd och 
information om sjukdomen och 
behandlingsåtgärder samt vidta 
åtgärder för att öka följsamheten hos 
patienten. Utbildning inom etik och 
moral för sjuksköterskor bidrar till att 
öka kvalitén av vården. Det är viktigt att 
utveckla standardiserade riktlinjer för 
omvårdnad samt förenkla/förbättra 
dokumentation och 
rapporteringssystem. Det framgick även 
att det är viktigt med debriefing, för att 
dela erfarenhet och lära av varandra 
inom det interprofessionella teamet, 
detta kan öka livskvalitén hos patienten 
ytterligare.  

(K)I 



 

IV 

 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Metod  
 
 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Chen, W., Shiu, C., 
Simoni, J., Fredriksen-

Goldsen, K., Zhang, 
F., & Zhao, H.  

2010 
Kina 

 

Optimizing HIV care 
by expanding the 

nursing role: patient 
and 

provider perspectives 

Att undersöka 
hälsovården kring HIV 
från både vårdgivaren 

och patientens 
perspektiv, detta för 
att kunna förbättra 

vården. 

Design: Kvalitativ 
Urval: Patienter med 
HIV, samt personal 
med minst fem års 
erfarenhet inom vård 
av patienter med HIV. 
Datainsamling: 
Intervjuer av patienter, 
fokusgrupp av 
personal. 
Analys: Innehållsanalys 

35 
(0) 

Det är viktigt med en tydlig 
arbetsfördelning inom det vårdteamet 
för att underlätta vården, samt för att 
sjuksköterskor ska kunna spendera mer 
tid med patienten och fokusera på de 
fysiska och psykosociala behoven som 
patienten har. Inkludera patienternas 
familjemedlemmar i vården är av 
betydelse. Viktigt är att utbilda 
sjuksköterskor i att ge rådgivning och 
informationsgivning. Personliga 
värderingar kan påverka vården, därför 
viktigt att ge sjuksköterskor utbildning 
som är relaterad till HIV/AIDS och om 
dess konsekvenser för en individ, samt 
om hur vård av denna grupp bör ske. 

(K)I 

Delobelle, P., 
Rawlinson, J., Ntuli, 

S., Malatsi, I., Decock, 
R., & Depoorter, A. 

2009 
Sydafrika 

HIV/AIDS knowledge, 
attitudes, practices 
and perceptions of 

rural 
nurses in South Africa 

Att utforska 
kunskapen 

sjuksköterskorna har 
gällande attityd, sin 

yrkesroll och 
perspektiv kring HIV 
och AIDS I provinsen 

Limpopo. 

Design: Kvalitativ och 
Kvantitativ ansats 
Urval: Sjuksköterskor 
som jobbar inom 
primär- eller 
sjukhusvård. 
Datainsamling: 
Frågeformulär, 
intervjuer och 
fokusgrupper 
Analys: SPSS samt 
Innehållsanalys 

140 
(0) 

Generellt var sjuksköterskornas 
attityden mot patienter med HIV 
genomsyrad av empati, förståelse och 
respekt. Däremot fanns oro för att själv 
bli smittad. Mängd kunskap, utbildning 
om HIV samt erfarenhet av att vårda 
denna patientgruppen påverkade det 
empatiskt ställningstagandet, 
säkerheten och kvaliteten av vården. Ej 
möjlighet att sätta av tid för 
patienterna ansågs öka stress, minska 
vårdkvaliteten och inge frustration. 

(P)I 



 

V 

 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög kvalitet, II 
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Deltagare 
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Resultat Typ 
Kvalitet 

dos Santos, É. I., & 
Tosoli Gomes, A. M. 

2013 
Brasilien 

Vulnerability, 
empowerment and 
knowledge: nurses’ 

memories and 
representations 
concerning care 

Att analysera 
samspelet mellan 

sårbarhet, kunskap 
samt empowerment 
hos sjuksköterskor 

baserat på deras egna 
erfarenheter, 

upplevelser och 
normer 

Design: Kvalitativ 
studie 
Urval: Sjuksköterskor 
med minst 6 månaders 
erfarenhet att vårda 
patienter med HIV 
Datainsamling: 
Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

30 
(0) 

Samspelet mellan sårbarhet, kunskap 
och empowerment är komplext. 
Sårbarhet i form av rädsla för att vårda 
patienter med HIV kunde ses då 
sjuksköterskor ansåg sig okunniga och 
oerfarna kring diagnosen HIV. 
Sjuksköterskor var positiva till utökad 
kunskap för att stärka deras 
professionella autonomi, öka kvaliteten 
av deras vårdarbete samt känna 
hanterbarhet kring sitt yrkesutövande. 

(K)I 

dos Santos, M. M., 
Kruger, P., Mellors, S. 
E., Wolvaardt, G., & 

van der Ryst, E.  
2014 

Sydafrika 
 

An exploratory 
survey measuring 

stigma and 
discrimination 
experienced by 

people living with 
HIV/AIDS in South 
Africa: the People 

Living with HIV 
Stigma Index. 

Att bedöma den 
nuvarande och den 

framväxande 
stigmatiseringen som 
upplevs av patienter 

med HIV-diagnos kring 
HIV/AIDS samt 

bedöma 
diskrimineringstrender 

i Sydafrika 

Design: Kvantitativ 
ansats 
Urval: personer med 
HIV-diagnos samt ska 
ha kommit ut och 
berättat för andra om 
sin diagnos 
Datainsamling: 
Frågeformulär kring 
upplevd stigmatisering 
och diskriminering 
Analys: Kodning samt  

500 
(14) 

Det framgick att personer med HIV som 
deltog i studien upplevde betydande 
nivåer av stigmatisering och 
diskriminering som har en negativ 
påverkan på deras: hälsa, arbetsliv, 
familjeliv och tillgång till hälso- och 
sjukvårdstjänster. De viktigaste 
aspekterna som lyfts fram för att 
hantera stigmatisering var tillgång till 
stöd, utbilda och ge kunskap till 
patienter med HIV om deras sjukdom, 
samt förespråka för deras rättigheter 
som individer. Även att utbilda 
allmänhet och personal om HIV ansågs 
betydelsefullt. 

(P)I 
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Grivetta, S. A., Gilot, 
C. B., Coggiola, M., 

Mignone, F., 
Silvestro, E., Orofino, 
G., & ... Gabiano, C. 

2012 
Italien 

HIV positive youth's 
healthcare transition 

from pediatric to 
adult service: nursing 

implications. 

Att identifiera hinder 
och 

förbättringsområden 
gällande övergången 

från pediatrisk- till 
vuxenvård för unga 

vuxna med HIV. 

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Ungdomar och 
unga vuxna med HIV 
som genomgått 
övergången. 
Datainsamling: 
Semistrukturella 
intervjuer  
Analys: Genomgående 
läsning och tolkning av 
data, kategorisering 
och identifiering av 
mönster. 

12 
(5) 

4/7 ungdomar upplevde övergången 
som positiv. Negativa aspekterna var 
att vården och bemötandet upplevdes 
som sämre i vuxenvården än i den 
pediatriska vården. Förslag på åtgärder 
för att förbättra vården och minska 
känslan av sårbarhet och 
bortprioritering var: Att personalen 
(sjuksköterskan) från både pediatriken 
och vuxenvården hjälpte, stöttade och 
följde upp ungdomarnas upplevelse 
kring övergången. Öka det holistiska 
synsättet på patienterna och ej enbart 
fokusera på sjukdomen, visa 
engagemang och intresse för 
patienterna och deras behov, samt 
avsätta tid för samtalet med 
patienterna för att skapa en relation 
mellan patient och personal. 

(K)II 
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Kvalitet 

Koerich, C., dos 
Santos, F. C., 
Schlindwein 

Meirelles, B. H., & 
Erdmann, A. L.  

2015 
Brasilien 

 

Management of 
nursing care of the 

adolescent living with 
HIV/AIDS. 

Att karaktärisera 
utförandet av vård för 

ungdomar som via 
mor- till barn smitta 

erhållit HIV, samt 
utifrån funnen data 
föreslå strategier för 

att förbättra 
övergångsprocessen 
från pediatrisk- till 

vuxenvård.  

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Sjuksköterskor 
och andra 
multidiciplinära team 
som är direkt kopplade 
till vård av ungdomar 
som har fått HIV via 
mor- till barn.  
Datainsamling: 
Semistrukturella 
intervjuer samt 
deltagarobservation.  
Analys: Kodning, 
kategorisering och 
summering 
 

10 
(0) 

Sjuksköterskan ansågs ha en betydande 
roll hos ungdomar vid övergången från 
pediatrisk- till vuxenvård. Ett holistiskt 
förhållningssätt där patienten fick 
möjlighet att diskutera sina behov, 
utbyta kunskap/erfarenhet samt vara 
delaktig i vården sågs öka livskvalitén 
och deras känsla av hanterbarhet. 
Sjuksköterskan bör vara empatisk, inge 
förtroende, närhet och tillgivenhet, 
samt söka att skapa en relation till 
patienten genom att dennes livshistoria 
och behov tas på allvar och lyssnas till. 
Viktigt var även att informera och 
beskriva övergångsprocessen för 
ungdomarna för att dessa skulle känna 
tillit och trygghet gentemot vården. 

(K)II 
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Mill, J., Harrowing, J., 
Rae, T., Richter, S., 

Minnie, K., Mbalinda, 
S., & Hepburn-Brown, 

C. 
2013 

Jamaica, Kenya, 
Uganda & Sydafrika 

Stigma in AIDS 
Nursing Care in Sub-
Saharan Africa and 

the Caribbean. 

Att utforska 
bakgrund, påverkan 

och sammanhang 
som stigma har på 
vården inom fyra 

länder 

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Engelsktalande 
sjuksköterskor eller 
barnmorskor som 
arbetar inom hälso- 
och sjukvård 
Datainsamling: 
Intervjuer och 
fokusgrupper 
Analys: innehållsanalys 
med kategorisering av 
teman och 
sammanställning 

84 
(26) 

Stigma och diskriminering genomsyrade 
sjuksköterskans förmåga till att ta hand 
om patienter med HIV-diagnos. 
Faktorer som försvårade vården var 
sekretess, patienter motvillighet att 
berätta öppet om sin diagnos, att det 
fattades beslut om omvårdnad utifrån 
fördomar och antagande utifrån 
patientens objektiva. Hos vårdpersonal 
visades en stark medkänsla och vilja för 
att skydda patienter från stigmatisering 
och diskriminering. Det fanns brist kring 
omvårdnad och behov av utbildning 
kring HIV ansågs behövlig. 

(K)II 

Purssell, E., Fanner, 
M., & Barnes, A.  

2013  
England 

Needs and priorities 
of young people with 

human 
immunodeficiency 

virus.  

Att fastställa unga 
personer med HIV-

diagnos syn på deras 
vård och behov samt 
jämföra detta med 

sjuksköterskans 
perspektiv på vård.  

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Unga med HIV 
samt sjuksköterskor 
som genomgått 
specialistutbildning 
inom HIV-vård.  
Datainsamling:  
Frågeformulär med 
öppna frågor, 
flersvarsalternativ och 
rangordningsfrågor. 
Analys: Validitets 
analys av forskarpanel.  

74 
(0) 

Många unga önskade (till 
sjuksköterskornas förvåning) 
information om HIV från professionella 
(däribland sjuksköterskor och läkare), 
för att få hjälp att förstå diagnosen i sig 
och hur den kom att påverka områden 
såsom möjlighet till sexuellt umgänge, 
preventivmedel och graviditet för dessa 
individerna. Information, stöttning, 
rådgivning samt vänlighet och 
engagemang från personalens sida 
ansågs betydelsefullt för de unga 
individerna, samt bidrog till att upplevd 
rädsla kring diagnosen minskade.   

(K)II 
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Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Solomon, P., & 
Wilkins, S. 

2008 
Kanada 

Participation among 
women living with 

HIV: a rehabilitation 
perspective. 

Försöka förstå den 
levda upplevelsen och 

erfarenheten ho 
kvinnor av att leva 
med HIV, samt vad 

som hjälpt respektive 
hindrade de från att 
känna sig och vara 

delaktiga i samhället 

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Kvinnor med HIV 
var rekryterade från 
organisationen ASO 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in och skrevs 
av 
Analys: Kodning, 
kategorisering och 
sammanställning av 
data och insamlad 
information 

20 
(0) 

Orsaker till ett sämre deltagande i 
samhället var låg inkomst på grund av 
rädsla för att gå till arbetet (rädsla för 
diagnosavslöjande och stigmatisering). 
Okunskap kring diagnosen HIV, dess 
följder och behandlingsbiverkningar 
ledde till rädsla, stress och ovilja till 
delaktighet. Bristande stöd var också en 
negativ påverkande faktor. Förmåga till 
att prioritera och ha ett balanserat liv 
bidrog till att kvinnorna engagerade sig 
i meningsfulla aktiviteter. Känsla av 
mening och hanterbarhet ökade 
livskvalitén och viljan till att delta i 
samhället.  

(K)I 

Stutterheim, S. E., 
Sicking, L., Brands, R., 
Baas, I., Roberts, H., 
van Brakel, W. H., & 

Bos, A. R. 
2014 

Nederländerna 

Patient and Provider 
Perspectives on HIV 

and HIV-Related 
Stigma in Dutch 

Health Care Settings. 

Utforska vårdgivarens 
och patientens 

perspektiv på deras 
interaktioner, hur de 

upplever 
interaktioner 
sinsemellan. 

Design: Kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
Urval: Personer med 
HIV, olika professioner 
inom HIV-sjukvård.  
Datainsamling: 
Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: SPSS 19, samt 
innehållsanalys 

36 
(0) 

Det framgick att glapp inom 
perspektiven fanns där personal ej var 
medveten om den befintliga 
stigmatiseringen av patienter med HIV 
inom vården. Att känna sig prioriterad, 
lyssnad till, att få stöd, information och 
rådgivning och där sekretess 
försäkrades var faktorer som bidrog till 
ökad livskvalité och minskad upplevd 
rädsla och sårbarhet. 

(K)I 
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Sullivan, K. A., 
Schultz, K., Ramaiya, 

M., Berger, M., 
Parnell, H., & 

Quinlivan, E. B.  
2015 
USA 

Experiences of 
Women of Color with 

a Nurse Patient 
Navigation Program 

for Linkage and 
Engagement in HIV 

Care. 

Att kvalitativt 
utforska patienter 

upplevelser kring att 
arbeta med och kring 

“nurse guide” 
(Sjuksköterske-

vägledning) 

Design: Kvalitativ 
ansats 
Urval: Afro-
amerikanska kvinnor 
med HIV, med minst 
en kontakt inom 
programmet G2H.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

36 
(15) 

Information om HIV och dess 
behandling medförde minskad upplevd 
rädsla, ökad känsla av hopp och 
förstärkte motivation hos individen till 
att följa behandling. Patientens möttes 
av sjuksköterskan på ett sätt som 
gjorde att upplevelse av skam 
minskade. Genom att sjuksköterskan 
klargjorde oförstådd information från 
läkare, mötte oro och frågor med stöd 
och kunskap ledde detta till ett ingivet 
hopp om framtiden och förmåga att 
känna hanterbarhet.  

(K)I 

Taylor, L. C., Fair, C. 
D., & Nikodem, C. 

2013 
Sydafrika 

Health Care Workers’ 
Suggestions for 
Improving HIV-

Related Maternal 
Care in South Africa: 

“Listen to US” 

Att sammanställa 
olika förslag gällande 

förbättringar av 
hälso- och sjukvård 

för patienter med HIV 
inom mödravård. 

Design: Kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: Sjuksköterskor, 
sjuksköterskestudenter 
och barnmorskor som 
jobbar inom 
mödravården. 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: Grounded 
theory 

249 
(0) 

Fyra huvudsakliga områden för 
förbättring inom vård av patienter med 
HIV togs upp: ökad kunskap och 
utbildning om HIV/AIDS för personal, 
förbättra tillgång till resurser för vård, 
öka intresset hos myndigheter att delta 
i arbetet kring och samarbeta med olika 
hjälporganisationer, samt att ta fram 
strategier för att minska risk för 
smittspridning av HIV/AIDS. Både 
förslag med moralisk och icke moralisk 
grund föreslogs av vårdpersonalen. 

(K)I 
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Välimäki, M., 
Makkonen, P., Blek-

Vehkaluoto, M., 
Mockiene, V., 

Istomina, N., Raid, U., 
& Suominen, T.  

2008 
Finland, Estland & 

Litauen  

Willingness to care 
for patients with 

HIV/AIDS. 

Att undersöka finska, 
estniska och litauiska 

sjuksköterskors 
attityder kring 

HIV/AIDS vård, samt 
beskriva och jämföra 
viljan att vårda denna 

patientgrupp.  

Design: Kvantitativ 
ansats 
Urval: Sjuksköterskor 
från medicinsk, 
kirurgisk eller 
gynekologavdelning. 
Datainsamling: 
Frågeformulär, nurse’s 
willingness 
questeanaire 
Analys: SPSS 

833 
(232) 

Generellt var sjuksköterskor villiga att 
vårda patienter med HIV, dock var 
litauiska sjuksköterskor mest villiga och 
estniska minst villiga. Ansvar kring att 
gynna och säkra välbefinnande fanns, 
samtidigt fanns ett moraliskt dilemma 
kring att vilja vårda kontra oviljan att 
själv bli smittad genom yrkesutövandet. 
Ansågs viktigt att medvetandegöra 
sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter 
samt standardisera utbildning för att 
försäkra säker och etisk vård. Eftersom 
sjuksköterskans egna värderingar kan 
påverka hur en sårbar patient möts är 
utbildning om HIV väsentlig.  

(P)I 

Wang, H., Zhou, J., 
Huang, L., Li, X., 

Fennie, K., & 
Williams, A.  

2010  
Kina 

Effects of nurse-
delivered home visits 

combined with 
telephone calls on 

medication 
adherence and 

quality of life in HIV-
infected heroin users 

in Hunan of China. 

Att undersöka 
effekten av 

sjuksköterskors 
hembesök hos 

drogmissbrukande 
personer med HIV, 
kombinerat med 

telefonsamtal 
berörande medicinsk 

följsamhet och 
upplevd livskvalité.  

Design: Kvantitativ 
ansats 
Urval: Patienter med 
HIV som har aktivt 
eller tidigare 
heroinmissbruk, över 
18 år, fått ART i minst 
en månad, samt var 
mentalt kapabel att 
svara på frågor.  
Datainsamling: 
Frågeformulär (CPCRA 
& WHOQOL-BREF) 
Analys: SPSS 

116 
(18) 

Sågs en ökad läkemedelföljsamhet hos 
experimentgruppen samtidigt som 
denna grupp uttryckte ökad livskvalité 
gällande det fysiska, psykiska, sociala 
och miljö. Vårdgivarens attityd påverkar 
patientens följsamhet, motivation och 
känsla av värde. Utbildning och kunskap 
medförde bättre livskvalité, minskad 
rädsla (både hos patienten och dennes 
familj), vilket vidare minskar 
stigmatisering, ökar möjlighet till socialt 
stöd och välbefinnande. Hembesök och 
samtal kunde därmed bidra till att 
minska upplevd sårbarhet.  

(RCT)I 
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Worthington, C. A., 
O'Brien, K. K., Mill, J., 
Caine, V., Solomon, 
P., & Chaw-Kant, J. 

2016 
Kanada 

 A Mixed-Methods 
Outcome Evaluation 

of a Mentorship 
Intervention for 

Canadian Nurses in 
HIV Care. 

Att undersöka vilka 
egenbedömda 

förändringar inom 
kunskap, attityd och 
vårdutövande som 
skedde inom HIV- 

vård efter ett infört 
mentorskap.  

Design: Kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
Urval: Engelsktalande, 
Sjuksköterskor med 
flera års erfarenhet 
inom HIV-vård, 
sjuksköterskor med 
mindre/ingen 
erfarenhet och 
personer som haft HIV 
i 1 år eller mer.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär 
Analys: SPSS samt 
induktiv 
innehållsanalys.  

56 
(14) 

Oerfarna sjuksköterskor upplevde efter 
mentorskapet en ökad förståelse och 
medvetenhet kring HIV och dess 
påverkan på en individs liv. Genom att 
delge upplevelser och erfarenhet 
förstärktes kunskap om stigmatisering, 
rädsla, känslor och svårigheter hos 
personer med HIV. Ett ökat holistiskt 
synsätt sågs förstärka förståelse för hur 
fördomar, egna attityder och 
värderingar kan påverka vården och 
personer med HIV:s välbefinnande. 
Kunskap bidrog till ökad självkänsla, 
kände sig förberedda, ökad förmåga att 
lyssna, förstå och känna empati samt 
förmåga att ge information och svara 
på frågor. Patienter med HIV blev mer 
bekväma och öppna om sin sjukdom 
samt kände sig accepterade.  

(K)I 


