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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder 

till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med 

icke-mätbara virusnivåer. Fördomar finns sedan sjukdomens upptäckt djupt rotad i samhället 

och stigmatisering och diskriminering i mötet med sjukvården har länge förekommit. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur personer diagnostiserade med hiv upplever 

mötet med hälso- och sjukvården. 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa artiklar. 

Resultat: Personer med hiv upplevde okunskap bland vårdpersonal framförallt inom 

allmänsjukvården där vårdpersonal ibland vägrat vårda dem. Rädslan att bli smittad 

sammankopplades med bristfällig sekretess, stigmatisering samt diskriminering. Irrelevanta 

frågor föranleddes ofta av fördomar och stereotyper, vilket förekom i mindre utsträckning på 

specialistmottagningar där patienterna accepterades som människor och inte som en sjukdom. 

Slutsats: Okunskap leder till bristfälligt bemötande av personer med hiv inom sjukvården. 

Förutfattade meningar, fördomar om hiv och stereotyper om vem som smittas genomsyrade 

framförallt allmänsjukvården. Bäst bemötande upplevde patienterna inom 

specialistmottagningarna där god kunskap om sjukdomen speglade det goda vårdmötet. 

Förslag på fortsatt forskning: Undersöka om patientupplevelserna skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Målsättningen är att kunna gå vidare och jämföra med forskning om andra 

kroniska tabubelagda sjukdomar och infektioner. 

 

Nyckelord: bemötande, hiv, patientupplevelser, sjukvård, stigma 

 

  



ABSTRACT 

Background: Human immunodeficiency virus, hiv, is a chronic disease leading to aids 

without treatment. If good compliance and medical results with non-measurable virus levels, 

the general life expectancy is not declined. Prejudices exist and are deeply rooted in the 

society. Patients with hiv often experience stigmatization and discrimination in contact with 

healthcare professionals. 

Aim: The aim of this study was to describe how people with hiv experience the contact with 

healthcare. 

Method: A general literature study based on 10 qualitative articles. 

Results: People with hiv experienced lack of knowledge among healthcare staff within public 

healthcare, where professionals sometimes refused to treat them. The fear of being infected 

with hiv was generally associated with inadequate confidentiality, stigmatization and 

discrimination. Prejudices and stereotypes were rarer amongst hiv-specialized medical 

institutions, and patients felt accepted as humans rather than as a disease. 

Conclusion: Lack of knowledge among healthcare professionals caused a deteriorated care. 

Knowledge of hiv is a prerequisite for good care and patient experience, shown within the 

specialized healthcare where the medical staff had knowledge and experience of hiv. 

Proposals for continued research: To explore if patient experiences differ between men and 

women in order to be able to compare with research on other tabular chronic diseases. 

 

Keywords: experience, healthcare, hiv, patient, stigma 
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INTRODUKTION 

Det syns inte utanpå. Men det kan kännas inuti. Humant immunbristvirus, hiv, är en sjukdom 

som 30–35 miljoner människor världen över idag beräknas leva med (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Trots att många individer lever med hiv förekommer stor okunskap, stigmatisering och 

fördomar om sjukdomen. Utifrån egen erfarenhet och förförståelse kan vi konstatera att det 

fortfarande finns både okunskap och fördomar som vi i egenskap av författare stött på både 

privat och inom sjukvården. Vi har valt att skriva om hiv för att det intresserar oss och 

målsättningen med arbetet är att kunna utmana våra egna och kollegors fördomar och 

stigmatiseringen runt sjukdomen. Vi har reflekterat över att bemötande gentemot hivpositiva 

är en central och viktig del inom omvårdnad. 
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BAKGRUND 

Vad är hiv? 

Hiv finns över hela världen och upptäcktes första gången år 1983. Globalt har över 30 

miljoner avlidit i sjukdomen aids. Idag beräknas finnas cirka 30–35 miljoner människor som 

lever med hiv. Värst drabbat i världen är området söder om Sahara i Afrika 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). I Sverige beräknas idag enligt Folkhälsomyndigheten (2017) 

omkring 7000 människor leva med hiv och år 2016 dokumenterades 430 nya fall av 

hivinfektion. I Sverige erhåller 93 procent av alla hivsmittade antiretroviral behandling. Av 

dessa klassas 95 procent som välinställda behandlingar där virusnivåerna är kraftigt 

reducerade och icke mätbara i blodet. Fler män än kvinnor lever med hivinfektion. Största 

smittspridningen av hiv utgjordes tidigare av män som har sex med män, MSM. Idag sker de 

flesta nya fall av hiv i Sverige genom heterosexuella kontakter. Riskgrupper för hiv i övrigt är 

prostituerade och injektionsmissbrukare. Stor risk föreligger även vid förlossning och amning 

om modern ej behandlats (Folkhälsomyndigheten, 2017). Obehandlad hiv leder till Aids, 

acquired immune deficiency syndrome. Detta tillstånd är dödligt. Då sjukdomen lagras i 

kroppens arvsmassa bär den drabbade på infektionen för resten av livet (ibid.). Aids är en 

samlingsbeteckning på en hivinfektion och inte en sjukdom i sig, där patienten uppvisar klara 

tecken på cellulär immunbrist som ej kan påvisas av annan orsak (Andreassen, Fjellet, 

Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011b). 

 

Patogenes 

Humant immunbristvirus, hiv, är ett retrovirus som infekterar friska T-lymfocyter. T-

lymfocyter spelar en av de största rollerna i människans immunförsvar. Med hjälp av flera 

enzym, främst reverse transkriptas, integreras virusgenomet i DNA för att sedan skapa en ny 

viruscell som kan sprida viruset till flera T-lymfocyter. Beroende på hur viruset fäster på 

värdcellen och i vilken fas värdcellen befinner sig i, kan viruset sprida sig snabbare och få 

större effekt. (Simon, Ho & Karim, 2006; Maartens, Celum & Lewis, 2014). 

 

Smittväg och Diagnostik 

Hiv kan smitta på flera olika sätt. Sexuellt, via blodtransfusion, via transplantation av 

vävnader eller om individer delar spruta ofta i samband med injektionsmissbruk. 

Smittöverföring kan också ske under graviditet mellan mor och barn, vid förlossningen eller 

vid amning. Om den blivande modern har en välinställd antiretroviral behandling är risken för 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
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smittöverföring till barnet mindre än 0,5 procent (Folkhälsomyndigheten, 2014). Överföring 

via blod och blodprodukter är vanligaste smittvägen. I Sverige har ingen människa smittats 

via blodtransfusioner efter att regelbundna tester av blod infördes år 1985. Viruset smittar inte 

vid sociala kontakter (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Smittrisken är störst de första tre månaderna efter personen drabbats samt i slutstadiet aids när 

virusnivåerna är som högst. När viruset kommit in i kroppen får ungefär 30 procent av alla 

hivinfekterade individer en primärinfektion cirka 1–4 veckor efter smittotillfället. Symtomen 

för hiv liknar influensa med feber, muskelsmärtor eller kraftig förkylning. Flertalet individer 

blir friska från infektionen utan att ha uppsökt sjukvård. Många individer kan leva i flera år 

utan att veta om att de bär på hiv. Om hiv ej behandlas tar det ungefär 8–10 år från 

smittotillfället innan sjukdomen utvecklas till aids (Andreassen et al., 2011b). 

 

När en individ smittats av hiv kommer viruset aldrig att försvinna - det kommer alltid att 

finnas latent i kroppen även om individen är symtomfri. Diagnosen hiv fastställs genom 

blodprov där antikroppar och/eller antigener påvisas. Även molekylärbiologiska tester kan 

användas där virusets arvsmassa påvisas för att fastställa diagnosen hiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska provtagning för 

hiv vara gratis och testet kan tas anonymt. För att påvisa en hivinfektion via blodprov bör det 

gått 8–12 veckor från det misstänkta smittotillfället. Då det finns undantag gällande 

inkubationstid för hivsmittade patienter, bör patienten följas upp med nya tester under ett 

halvår när misstanke om smitta föreligger (Andreassen et al., 2011b). 

 

Behandling 

Andreassen et al. (2011b) förklarar att målet med behandlingen är att förlänga livet genom att 

i möjligaste mån hämma virusreplikationen och bevara immunsystemets funktion. Om 

patienten utvecklat en allvarlig immunbrist och tydliga kliniska symtom är det en indikation 

för att starta läkemedelsbehandling. Behandlingen är livslång, vilket innebär risk för 

resistensutveckling men genom kombinationsterapi i tablettform förebyggs det i möjligaste 

mån. (ibid.). 

 

Biverkningar i samband med antiretroviral behandling av hiv är vanligast i början av 

behandlingen och brukar avta. Gasbildning, nattliga svettningar, sömnproblem och trötthet 
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hör till de vanligaste biverkningarna. För att följa patientens mående och behandling görs 

regelbundna kontroller inom sjukvården var 3:e – 6:e månad. Patienter med god 

behandlingsföljsamhet, compliance och som tål behandlingen anses ha samma levnadsutsikt 

idag som vid andra kroniska sjukdomar (Andreassen et al., 2011b). Vid exponering av 

hivsmitta, exempelvis vid stickskada, kan medicinering ges i förebyggande syfte. Läkemedel 

ska då intas snarast möjligt men ej senare än 72 timmar efter exponering av smittan. Det finns 

idag inget vaccin mot hiv eller aids (Melhus, 2013). 

 

Stigmatisering, fördomar och stereotyper vid hiv 

Hivinfektion och aids är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen och förknippas 

ofta enligt Andreassen et al. (2011b) med skam och fördomar. Enligt Ferlatte, Salway, Oliffea 

& Trusslerc (2017) kan stigma uppfattas på flera plan. Hur hög intensiteten av stigma blir 

beror dels hur samhället tar emot ett hivpositivt besked och dess fördomar kring det, men 

också hur individen själv uppfattar och har föreställningar om en av samhället stigmatiserad 

sjukdom. Ferlatte et al. (2017) förklarar hur stigma även kan variera utifrån individens 

upplevelser och självupplevda erfarenheter. Den upplevda stigma kan variera beroende på hur 

starkt individen känner igen sig i och relaterar till situationen (ibid.). 

 

Andreassen et al. (2011b) förklarar att stigmatisering, fördomar och stereotyper är stora 

problem som personer med hiv ofta upplever. Detta kan leda till ångest, rädsla, depression och 

isolering och kan ta form som en försämrad livskvalité bland utsatta individer. Att få 

diagnosen hiv innebär ofta en livskris för patienterna och vikten av information anpassad för 

individen är därför stor. Ferlatte et al. (2017) beskriver att det finns ett samband mellan 

hivrelaterad stigma och sociala interaktioner vilken medför ökad risk för depression och 

självmord. I samband med stigmatisering av hiv ökar risken för utanförskap, sexuellt 

utelämnande och psykiskt- och verbalt våld. Individen kan uppleva sig exkluderad från 

samhället på grund av sin hiv vilket författarna menar kan minska följsamheten till 

medicinering då patienterna kan uppleva meningslöshet (ibid.). 

 

Ensamhet är något som Sjöquist (2010) beskriver som centralt i upplevelsen av hiv som sin 

sjukdom. Patienter med hiv upplever ofta en stor ensamhet, att inte kunna prata med sina nära 

om varken sin sjukdom eller sina känslor. Istället håller den drabbade allt inom sig av rädsla 
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för okunskap hos de människor den drabbade berättar för. Att hålla allt inom sig beskrivs som 

otroligt energikrävande och kan bidra till nedstämdhet och depression. Författaren betonar 

vikten av att prata om sin sjukdom, inte enbart för individens egen skull men även för andra 

nyligen smittade i syfte att stigmatiseringen ska kunna minskas (ibid.). Vårdpersonal som 

möter dessa patienter bör ha ett öppet sinne och vara medveten om sina attityder gentemot 

patientgruppen. Idag råder ännu osäkerhet, avståndstagande och rädsla bland vårdpersonal vid 

kontakt med personer med hiv, en osäkerhet som kan grunda sig i okunskap (Andreassen et 

al., 2011b). Inom familjer där hiv överförts från mor till barn i samband med förlossning 

beskrivs familjerelationerna som komplicerade (Proulx-Boucher et al., 2017). Mödrarna väljer 

då ofta att dölja sjukdomen så länge som möjligt i tron att de skyddar sina barn från stigma 

och diskriminering som de själva kan ha upplevt. Drabbade väljer ofta att hålla tyst om att hiv 

finns inom familjen, vilket Proulx-Boucher et al. (2017) resonerar bidrar till att den stigman 

som redan finns i samhället gror djupare och risken för utanförskap i samband med upplevd 

diskriminering ökar (ibid.). 

 

Enligt Molero, Fuster, Jetten, Moriano (2011) förekommer diskriminering överallt: inom 

hälsovården, i samhället, i skolan, inom familj och bland vänner. Stereotypiska grupper av de 

som lever med hiv i samhället är enligt Molero et al. (2011) missbrukare, homo- och 

bisexuella samt prostituerade. Dessa grupper klassas redan som utsatta i samhället där 

negativa fördomar och stigmatisering redan är förankrade. Religion och politiska åsikter är 

något som kan bidra ytterligare till diskriminering mot dessa grupper. Dagens forskning på 

framgångsrik läkemedelsbehandling ger dock personer med hiv ett val där god följsamhet 

minskar risken för smittspridning och därigenom inte avslöja sin diagnos och då undslippa 

samhällets fördomar och diskriminering (ibid.). 

 

Okunskap om hiv bland vårdpersonal 

Vårdpersonal har ett stort ansvar i att upprätthålla den kunskap om hiv som krävs för att 

kunna genomföra en god och jämlik vård, men många vårdpersonal saknar den kunskapen 

och omvårdnaden blir bristfällig (Frain, 2017; Stutterheim et al., 2014). Stutterheim et al. 

(2014) förklarar hur hivsmittade patienter automatiskt är i en beroendeställning till 

vårdpersonalen, i och med att de exempelvis behöver medicinering, ibland psykosocialt stöd 

och genomföra rutinmässiga kontroller. Då vårdpersonalen hamnar i en maktposition 

gentemot patienten är det viktigt att medvetenheten finns för att undvika att patienter känner 
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sig diskriminerade eller erhåller sämre vård på grund av vårdpersonalens okunskap om hiv, 

exempelvis smittvägar (ibid.). 

 

Frain (2017) beskriver att många sjuksköterskestudenter saknar tillräckligt med kunskap om 

hiv som sjukdom för att kunna bedriva en god och jämställd vård. Sjuksköterskeutbildningen 

som undersökts erbjuder inte tillräckligt med kunskap om varken hiv eller utsatta 

samhällsgrupper som injektionsmissbrukare, homo- och bisexuella eller promiskuösa 

individer. Studenterna uppger en omfattande okunskap rörande hiv, smittvägar och 

behandling. Omsorg och vård av patienter med hiv brister då på grund av vårdpersonalens 

rädsla att bli smittade vid vårdarbete. I studien av Frain (2017) genomfördes ett kortare 

interventionsprogram för sjuksköterskestudenter där studenterna fick djupgående kunskap om 

utsatta samhällsgrupper och hiv. Resultatet efter genomförd intervention visade att med hjälp 

av ytterligare utbildning kunde en mer jämlik och rättvis vård genomföras och 

sjuksköterskestudenterna kände sig tryggare i sina roller (ibid.). 

 

Etiska förhållningsaspekter och lagar i sjukvården 

Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta etiskt och opartiskt enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2014). Koden innefattar fyra huvudområden; 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Enligt den etiska 

koden ska sjuksköterskan arbeta i linje med de mänskliga rättigheterna. Alla individer ska 

behandlas lika och omvårdnaden som utförs ska vara oberoende av ålder, kön, etnicitet, 

sjukdom, kultur, hudfärg, sexualitet, kön, politisk syn och liknande (ibid.). 

 

FN-organets internationella mål för hivarbete, 90-90-90, berör alla världens länder. Målet är 

att 90 procent av alla som blivit smittade med hiv ska veta om det, 90 procent av alla 

hivinfekterade ska erhålla antiretroviral behandling, 90 procent av alla som erhåller 

antiretroviral behandling ska uppnå radikalt minskade virusnivåer (UNAIDS, 2017). I Sverige 

finns Hivstrategin (Prop. 2005/06:60) som utgör grunden för de preventiva 

samhällsåtgärderna av vidare smittspridning samt minskande av diskriminering, negativt 

bemötande och stigmatisering av hiv. 
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Sveriges sjukvård regleras av Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Därtill kommer 

Smittskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Diskrimineringslagen i arbetet med 

hiv. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver hur vård i Sverige ska bedrivas och 

erbjudas på lika villkor oavsett individens kön, sexualitet, etnicitet, eventuella sjukdomar eller 

religionstillhörighet. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är till för alla individer i 

samhället. Syftet är att motverka diskriminering och ojämlikhet och ojämställdhet. Alla 

invånare har lika värde och ska erbjudas vård på lika villkor oavsett kön, eventuella 

sjukdomar, religionstillhörighet, utseende, sexualitet eller annat (ibid.). 

 

Smittskyddslagen finns till för att skydda allmänheten mot allmänfarliga sjukdomar, där hiv 

klassas som en av dem (SFS 2004:168). Att en sjukdom klassas som allmänfarlig innebär att 

det finns risk att sjukdomen är livshotande, kan medföra ett långvarigt sjukdomsförlopp, kan 

orsaka stort lidande och att preventionsinsatser mot ytterligare smittspridning är nödvändigt. 

Individer med hivinfektion har anmälningsplikt samt är smittspårningspliktig enligt lagen. 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) garanterar att en hiv-smittad individ har rätt till gratis vård 

som relaterar till hiv samt rätt till gratis antiretroviral medicinering. 

 

Teoretisk referensram och bärande begrepp 

I egenskap av författare vill vi här förtydliga vissa begrepp som ofta återkommer i denna 

studie och som är centrala för uppsatsen. 

 

Omsorg och omvårdnad: En kärna i sjuksköterskeyrket är att utöva omsorg och den moraliska 

aspekten av omvårdnad bygger att göra gott principen och inte skada principen. Oundviklig 

smärta är i yrket svårt att undvika och här spelar då sjuksköterskans förhållningssätt, när det 

kommer till omtanke stor roll (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 

2011a). Omvårdnad innebär vård av den sjuka människan (Andreassen et al., 2011b). Dessa 

två begrepp, omvårdnad och omsorg är sammanvävda på så sätt att det handlar om att hjälpa 

och stödja patienten genom dennes upplevelse och reaktioner av sjukdom samt stötta när 

sjukdomen blivit kronisk. Genom omvårdnad och omsorg tillgodose patientens behov på alla 

plan (ibid.). 

 

Bemötande: Bemötande är ett abstrakt begrepp och rymmer många olika dimensioner 

(Fossum, 2013). Bemötande handlar om hur vi förhåller oss till en annan människa. Genom 
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kroppsspråk, sättet vi hälsar och sen står i förhållande till patienten och dess anhöriga. 

Begreppet innefattar människosyn och kan då påverka hur vården utförs. För ett bra 

bemötande behövs ett par komponenter, dessa är vänlighet, hjälpsamhet, respekt, värme och 

engagemang, tonfall och information med korrekta besked och upplysningar. Fossum (2013) 

betonar vikten med bemötande, där anhöriga och patienter har rätt till ett värdigt och 

professionellt mottagande. Att som vårdpersonal presentera sig med namn och roll är att 

förvänta sig (ibid.). 

 

Jean Watsons omvårdnadsteori 

I vårt val av teoretisk referensram väljer vi Jean Watsons omvårdnadsteori. Denna teori tycker 

vi är relevant för ämnet då bemötandet och att visa omsorg är en viktig och central del i 

vårdmötet och det första patienten upplever vid vårdkontakt. Watson tar upp vikten av att 

kunna beröra en människa och att visa omsorg (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). En annan 

omvårdnadsteori som kom upp under diskussion var Katie Erikssons teori – att lindra lidande. 

Att en sjukdom med stigmatisering kan ge lidande gjorde teorin relevant, men vi väljer att 

fördjupa oss i Watsons teori då den lyfter vikten av ett positivt bemötande och mänsklig 

omsorg vilket enligt Watson inte bara bidrar till en bättre vård utan också till en bättre värld 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Omsorg (caring) är enligt Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) omvårdnadens hjärta. 

Kärnan i omvårdnad handlar om att visa omsorg och värna om den inneboende mänskligheten 

som finns i oss och andra för att på det viset främja hälsa. Att göra gott sprids enligt Watson 

som ringar på vattnet och har på så sätt stor betydelse (ibid.). 

 

Omvårdnad ses enligt Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) som ett ömsesidigt 

samspel, det vill säga inte bara något som sjuksköterskan gör utan något som sker i patient-

sjuksköterskerelationen där båda kommer påverkas och utbyta erfarenheter. Watson talar 

hellre om människa- till människa relationen då de inblandade bidrar till varandras 

livshistorier. Alla samspel påverkar oss människor oavsett sammanhang och ett möte kan 

därför både vara positivt som negativt. 

 

Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) beskriver från början omvårdnadsfaktorer som 

vidareutvecklades till caritaprocesser. Omvårdnadsfaktorerna satte ord på det vårdande medan 
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caritaprocesserna fokuserar på vad sjuksköterskor gör för att åstadkomma det. Caritas innebär 

att människan har en djup omsorg om sin nästa. Att vara medvetet närvarande är viktigt för att 

processerna ska förverkligas fullt ut. Caritaprocesserna sammanfattas i tio punkter vilka är 

aktuella för ramen inom omvårdnad. För att göra det mer överskådligt tas endast de punkter vi 

finner relevanta upp här. Dessa är ett kärleks- och omsorgsfullt sinnelag- Att bry sig om, 

hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer, att skapa en helande miljö, personlig mening 

som grund för lärande interventioner samt att respektera personliga behov. 

 

Enligt Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) hänger allt ihop med varandra. Fokus är 

på genuint vårdade. Att bli vårdad är att vara utlämnad på alla sätt och ger vårdpersonalen ett 

stort förtroende. Hur vi tar i och bemöter en annan människa kan visa hur vi ser på denne som 

person. Det handlar om att respektfullt bemöta patienten på alla plan, det vill säga från de 

mest basala behoven till de andliga och existentiella behov som patienten har. Att mötas som 

människor och inte enbart i form av professionell profession. Vårdpersonal bör ha ett öppet 

förhållningssätt så patienten känner sig sedd och respekterad. Ge individanpassad information 

och ta reda på vad patienten redan kan. Genom vårt beteende kan vi skapa både harmoni och 

disharmoni. En harmonisk miljö är viktig i återhämtningen för människors hälsa och 

vårdpersonalen bör om möjligt påverka den fysiska miljön så den är ren och harmonisk. Att 

arbeta som vårdpersonal innebär också att ”vara” miljön. Dessa processer kan aktualiseras när 

som helst och behöver inte enbart vara under en vårdprocess. Att ha en omsorgsfull 

medvetenhet och använda olika kunskaper kreativt kan vi lära oss av patienten och av 

varandra (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 
Trots god behandling och forskning bemöts personer med hiv över hela världen av rädsla och 

okunskap både från människor i samhället och inom vården. Än idag finns stereotyper, rädsla 

och fördomar om hiv djupt förankrat i samhället. Ett stort stigma finns kring sjukdomen och 

många hivsmittade upplever diskriminering vilket kan resultera i en försämrad omvårdnad 

och vårdmöte. Det finns en dokumenterad utbredd okunskap om hiv bland vårdpersonal 

framförallt inom allmänsjukvården. Hur stor är egentligen okunskapen om hiv bland 

vårdpersonal och hur inverkar den på patienter med hivdiagnos och deras upplevelser av 

mötet med sjukvården? 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer diagnostiserade med hiv upplever mötet 

med hälso- och sjukvården. 

METOD 

Design 

Metoden som valdes var en allmän litteraturstudie, där arbetet inleddes med en översikt av 

befintlig litteratur och forskning. En litteraturstudie ger enligt Friberg (2012) en god överblick 

över befintlig forskning och litteratur. En allmän litteraturstudie kräver inte lika hög 

kvalitetsnivå eller tidsåtgång som en systematisk litteraturstudie eller empirisk studie (ibid.), 

varför vald metod tillämpades. Kvalitativa artiklar valdes ut enligt ett selektivt urval efter 

inklusions-och exklusionskriterier för att svara på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 

2013). Kvalitativa studier bidrar till att skapa en förståelse för hur människor upplever olika 

situationer (Segesten, 2012). Syftet för denna studie var att undersöka patienters upplevelser 

av bemötande, varför enbart kvalitativa artiklar valdes ut då dessa bäst beskriver människors 

upplevelser och livssituation enligt Segesten (2012). 

 

Urval 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar tillämpades inklusions- och exklusionskriterier (Polit & 

Beck, 2016). Detta för att artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte och 

problemformulering (ibid.). Inklusionskriterier som användes var originalartiklar och peer 

reviewed. Sökresultatet begränsades till enbart artiklar publicerade på svenska eller engelska, 

patientupplevelser, geografiskt område Europa, USA och Kanada samt kvalitativa studier 

publicerade mellan år 2012–2017. Exklusionskriterier var studier och vetenskapliga artiklar 

med geografisk utgångspunkt Afrika, Asien, Sydamerika eller Oceanien för att studierna 

skulle kunna svara på vårt syfte, för att få en hanterbar mängd artiklar att bearbeta samt för att 

resultatet skulle vara så tillförlitligt som möjligt. Även artiklar berörande enbart vårdpersonals 

upplevelser av bemötande av patienter med hiv samt artiklar som ej berörde bemötande inom 

sjukvård exkluderades. 
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Datainsamling 

Datainsamling av vetenskapliga artiklar gjordes genom sökmotorn EBSCO via databaserna 

Cinahl, Medline, AMED samt Gender Studies Database. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström (2016) är Cinahl och Medline de två största och mest tillförlitliga databaserna 

för omvårdnadsforskning. Cinahl innehåller artiklar till i princip alla engelskspråkiga 

omvårdnadsrelaterade tidningar och Medline anses vara den främsta källan för biomedicinsk 

forskning (Polit & Beck, 2016). Använda sökord redovisas nedan i Tabell 1. Trunkering 

tillämpades till sökorden experience samt stigma. Detta innebär enligt Polit & Beck (2016) att 

det sökord som markerats med asterisk vidgas och att grundordets alla former kommer att 

innefattas i sökningen. Vid vår sökning i sökmotorn EBSCO, där våra nämnda databaser ingår 

använde vi oss av booleska sökoperatorer. Det booleska systemet kombinerar sökorden på 

olika sätt och genom kombination kan ett mer relevant resultat ringas in. De booleska 

sökorden vi använde som kombination, var AND och NOT. Tillsammans med OR utgör dessa 

tre sökord de vanligast använda booleska sökorden (Willman et al., 2016). Efter att 

inklusions- och exklusionskriterier tillämpats lästes rubriker, abstract samt flertalet artiklar 

vilka baserat på rubrik och abstract verkade kunna svara på studiens syfte. Om intressanta 

artiklar ej funnits att tillgå i fulltext via EBSCO har sökmotorn Söderscholar använts. De 

intressanta artiklarna utifrån vad vi läst i rubrik och abstract söktes om i Söderscholar där 

fulltext fanns att tillgå. De olika sökkombinationerna genererade i flertalet dubletter vilka 

exkluderats i artikelredovisning i Tabell 1. Enligt Willman at. al (2016) är det viktigt att 

sortera ut alla artiklar som är dubbletter då författarna annars kan överskatta antalet studier 

och resultatet kan bli mindre tillförlitligt. Artiklarna som valdes att ingå i studiens resultatdel 

kvalitetsgranskades efter Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU mall för 

granskning av kvalitativ medicinsk forskning (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Med hjälp av mallen bedömdes artiklarnas pålitlighet, trovärdighet och 

tillförlitlighet. I kvalitetsbedömningen granskades studiernas syfte, urval, datainsamling, 

analys och resultat och studierna kvalitetsbestämdes till låg, medel eller hög kvalitet (ibid.) 

vilket ses i Bilaga 1. 

 

Totalt 10 artiklar med kvalitativ ansats tillämpades i resultatdelen. Dessa har redovisats 

tillsammans med urvalskriterier i sökmatris (Tabell 1) för att öka bekräftelsebarhet och 

innehållsvaliditet i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012).  
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Tabell 1: Sökmatris av artikelsökning och datainsamling till studiens resultatdel 

Datum 

Databas 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artikelnumrering 

171023 

EBSCOhost 

hiv-infected patient 

AND experience 

AND healthcare 

AND qualitative 

NOT Africa 

23 23 11 9 5 #1, #2, #3, #8, #10. 

171023 

EBSCOhost 

experience* AND 

hiv AND stigma* 

AND discrimination 

AND healthcare 

AND qualitative 

NOT Africa 

19 19 10 7 3 #4, #6, #9 

171024 

EBSCOhost 

stigma experience 

AND hiv NOT 

Africa 

15 15 8 5 1 #5 

171031 

EBSCOhost 

hiv-infected patient 

AND experience* 

AND healthcare 

AND women NOT 

Africa 

26 26 12 8 1 #7 

 

Dataanalys 

Dataanalys av utvalda artiklar genomfördes utifrån en trestegsmodell (Friberg, 2012a). Till att 

börja med lästes alla valda artiklar flertalet gånger för att författarna skulle bilda sig en 

översiktlig uppfattning av innehållet. Artiklarna lästes först enskilt och sedan tillsammans. 

Färgkodning tillämpades av båda författarna till denna studie under analysarbetet av valda 

artiklar för att tydliggöra deras innehåll för att kunna urskilja gemensamma teman och 

subteman relevanta för studiens syfte (Axelsson, 2012). Genom detta fick författarna en 

förståelse för innehållet och kunde sätta artiklarna i ett sammanhang. Friberg (2012a) 

beskriver att genom att författarna först läser artiklar enskilt och sedan diskuterar tillsammans, 

eventuella likheter och skillnader, stärker analysen och bekräftar att författarna tolkat 
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resultatet korrekt. Om författarna uppfattat innehållet olika, lästes berörda artiklar igen 

gemensamt för att innehållet skulle tolkas så korrekt som möjligt enligt Friberg (2012a). 

Stigmatisering av personer med hiv återfanns som ett genomgående subtema av båda 

författarna, tillsammans med flertalet andra subteman som presenteras i studiens resultatdel. 

Efter genomförd gemensam analys upprättades en artikelmatris över de valda artiklarnas 

innehåll (Bilaga 1) med fokus på teoretisk utgångspunkt, metod, analys, syfte, resultat samt 

kvalitetsgranskning vilket är steg två i Fribergs (2012a) trestegsmodell. Efter att alla artiklars 

innehåll sammanfattats diskuterades innehållet igen för att hitta likheter och skillnader. 

Författarnas färgkodning och upprättandet av artikelmatrisen gjorde innehållet lätt 

överskådligt. Två teman identifierades, Hämmande faktorer och Främjande faktorer för god 

omvårdnad. Utifrån dessa skapades fem subteman: Stereotyper, Stigma och diskriminering, 

Okunskap bland vårdpersonal, Bristfällig sekretess samt Goda vårdmöten. Slutligen 

genomfördes en sammanställning och sortering av funna subteman gemensamma för 

artiklarna i en temamatris som finnes nedan i resultatdelen, Tabell 2. 

 

Etiska aspekter 

Forskningsetik innebär de etiska överväganden som görs innan arbetet börjar och under 

genomförandet. Det rör allt från val av ämne till sist spridning av resultatet. Den stora 

utmaningen när studier handlar om människor är att undvika att någon såras eller utnyttjas. 

Till hjälp finns etiska principer att tillgå som till exempel människovärdesprincipen, att alla är 

lika mycket värda (Kjellström, 2012). Vid litteraturstudier är det också av vikt att etiska 

överväganden gjorts. Inför varje genomförande av varje ny studie krävs ett nytt etiskt 

övervägande (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Wallengren & Henricson (2012) är det 

av vikt för att öka det vetenskapliga värdet att endast ha med artiklar som påvisar att ett 

noggrant etiskt övervägande gjorts eller att tillstånd från en etisk kommitté givits. Om etiska 

övervägande saknas eller tillstånd inte finnas att hitta, är ett alternativ att undersöka om 

tidskriften accepterar och publicerar artiklar utan någon form av etisk hänsyn (ibid.). 

De artiklar som använts i denna litteraturstudie har varit etiskt granskade och haft etiskt 

tillstånd. Kjellström (2012) påpekar att det är av yttersta vikt att undvika plagiat vid 

genomförandet av en litteraturstudie samt att ha en korrekt och strukturerad referenshantering. 

Som författare är det av yttersta vikt att noggrant läsa resultatartiklars innehåll, gärna av flera 

parter, för att undvika misstolkning vilket kan medföra ett förvrängt resultat och slutsats 

(ibid.). Om förförståelse för ämnet finns, vilket menas att författarna kan eller vet saker om 
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ämnet sen tidigare kan detta påverka och influera resultatet (Priebe & Landström, 2012). 

Författarna väljer här att lägga förförståelsen bakom sig och studera artiklarna med öppet 

sinne. 

RESULTATREDOVISNING 

Efter att noggrant läst igenom våra utvalda artiklar kunde vi urskilja flera mönster vilket 

delades in i två huvudteman, Hämmande faktorer- och Främjande faktorer för god 

omvårdnad. Dessa mynnande ut i fem subteman; Stereotyper, Stigma och diskriminering, 

Okunskap om hiv bland vårdpersonal, Bristfällig sekretess och Goda vårdmöten. 

 

Tabell 2: Temamatris över gemensamma subteman i studiens 10 resultatartiklar 

 

 

 

 

 

 

 

Hämmande faktorer 

Stereotyper 

Trots att kunskapen och medvetenheten kring hiv ökar, upplever många individer med hiv 

stigmatisering, fördomar och diskriminering när de besöker allmänsjukvården (O’Brien et al., 

2017). Att bli stoppad i ett stereotypiskt fack och få en stämpel på sig som patient upplevs 

nedvärderande (Gagnon, 2015). Homosexuella, promiskuösa personer, injektionsmissbrukare, 

prostituerade och individer med riskbeteende, exempelvis flera sexpartners, utgör ofta 

stereotyper för vem som har diagnosen hiv (Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Wagner, 

McShane, Hart & Margolese, 2016). Personer med hiv kan ofta stämplas som oansvariga, 

farliga och oärliga utan någon närmare förklaring eller anledning. Detta kopplas samman med 

stigmatisering och fördomar rörande hiv. Ju intensivare möte med tydligt stereotypiskt 

anförande, desto större stigmatisering upplever patienterna (Gagnon, 2015; Ion & Elston, 

2015). 

ARTIKEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stereotyper X  X   X X  X  

Stigma, diskriminering X    X X X  X X 

Okunskap bland 

vårdpersonal 

X X X X X X X  X X 

Bristfällig sekretess X X   X  X    

Goda vårdmöten  X X  X  X X   



15 

O’Byrne & Watts (2014) skriver hur flertalet homosexuella män upplevt bemötande i 

sjukvården på ett stereotypiskt vis. 

“[…] P: They start saying, you know, there’s more cases of HIV in young men’. In my mind, 

it’s like, ’I’m here for this reason. 

P: I don’t need to be put on the guilt trip… And it really felt uncomfortable to be judged and 

made sound like I was irresponsible. Yet, I was at the clinic to get tested. (Jonathan)” 

(O’Byrne & Watts, 2014, s. 24). 

 

Som hivpositiv och homosexuell beskriver en patient hur han blivit stereotypiskt tolkad som 

promiskuös och där sjukvårdsmötet istället för att handla om säkerheten vid sexuella 

handlingar, handlade om hans sexualitet. Patienten upplevde det irrelevant och dömande vid 

vårdtillfället. Unga homosexuella män byter ofta vårdgivare efter att ha diskriminerats eller 

stigmatiserats i samband med sjukvårdskontakt (O’Byrne & Watts, 2014). 

 

Stigma och diskriminering 

Gagnon (2015) beskriver att stigma förekomma i flera dimensioner, dels baserat på 

patienternas hivdiagnos men även baserat på andra komponenter som sexuell läggning och 

kön. Den behöver inte alltid primärt relateras till hivdiagnosen. Många personer med hiv 

känner sig mindre värda efter att ha upplevt stigma av hiv, blivit tillfrågade irrelevanta och 

opassande frågor eller efter att vårdpersonalen vägrat vårda dem (ibid.). 

 

I samband med uppsökandet av sjukvård upplever många med hivdiagnos en rädsla för att 

berätta om sin sjukdom och att bli diskriminerade. Rädslan grundas ofta i negativa tankar och 

“skyll dig själv”-attityd efter att ha blivit hivsmittad. Att berätta om sin sjukdom för 

vårdpersonal upplevs av vissa som en befrielse, medan andra beskriver att de mött 

stigmatisering och känt sig kränkta. Rädslan för att bli stigmatiserad på grund av sin sjukdom, 

antingen relaterat till tidigare upplevelser eller till rykten, upplevs som den största barriären 

för att kunna berätta om sin sjukdom (Donnelly, Bailey, Jessani, Postnikoff, Kerston & 

Brondani, 2016). Christopoulos et al. (2013b) förklarar hur de som inte avslöjat sin hivstatus 

eller inte haft en fast vårdkontakt ofta bar med sig negativa upplevelser och fortfarande var i 

behov av vård. De personer med hiv som var mer öppna och arbetade aktivt med att sprida 

budskapet om hiv hade i större utsträckning uppnått god effekt av antiretrovirala mediciner att 

de inte längre behövde lika intensiv vård. Individer som inte känner att de öppet kan tala om 

sin hivdiagnos upplever rädsla för att bli utelämnade och inte bli accepterade i samhället. 
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Kvinnor och heterosexuella män utgör en majoritet i Christopoulos et al. (2013b) studie av 

gruppen som inte öppet vågade tala om sin hivdiagnos. 

 

Kvinnor uppger att de ofta kan känna sig utelämnade inom allmänsjukvården, att de inte får 

något stöd, vilket påverkar framtida kontakt med sjukvården (Wagner et al., 2016; O’Brien et 

al., 2017). Flera kvinnor uppger att de hastigt lämnats ensamma efter ett positiv hivbesked 

utan information eller möjlighet att ställa frågor (Ion & Elston, 2015). O’Brien et al. (2017) 

beskriver hur kvinnor med hiv önskar bli sedda som en hel person och inte som en kvinna 

med hiv. Många kvinnor upplever att vårdpersonal inom kvinnosjukvården inte har kunskap 

om hiv, till skillnad från specialistmottagningar för hiv. Okunskap och rädsla för stor 

exponering av kroppsvätskor bland vårdpersonal kan ofta uttryckas som fördomar och 

överdrivna skyddsåtgärder vilket gör att kvinnor beskriver att de känt sig diskriminerade. 

Många kvinnor upplever att de utvecklar en förutfattad mening om hur hivrelaterad vård 

borde vara överallt baserad på specialistmottagningar inriktade på hiv där de tidigare fått bra 

bemötande. I Ion & Elston (2015) studie beskriver kvinnor hur många vårdpersonal varit 

oförberedda inför deras möten. Det har resulterat i att kvinnor upplevt stigmatisering, 

diskriminering och ett oetiskt möte på grund av att de sågs som smittsamma trots minskade 

virusnivåer genom antiretroviral behandling. De hälsoupplevelser som kvinnor upplever i 

samband med att de fick sin hivdiagnos, är något som alltid kommer att finnas inom dem 

(ibid.). ”You likely won’t remember all the details leading up to a diagnosis, but you’ll 

remember how you were treated, always.” (Ion & Elston, 2015, s. 413). 

 

Okunskap om hiv bland vårdpersonal 

Diskriminering beskrivs som ett fortsatt stort problem för individer som lever med hiv där 

okunskap dominerar och håller stigmatiseringen vid liv. I takt med ökad kunskap om hiv 

bland vårdpersonal, minskar samspelet mellan stereotyp, fördom och diskriminering (Wagner 

et al., 2016). Furlotte & Schwartz (2017) exemplifierar hur stigmatisering inte enbart behöver 

relateras till vårdpersonals okunskap om hiv, men även okunskap om sexualitet och 

levnadsvanor. En äldre homosexuell man med hiv förklarar specifikt hur han upplevt 

stigmatisering och okunskap bland vårdpersonal när han sökt vård för psykisk ohälsa. 

Stigmatiseringen upplevdes snarare vara relaterad till hans sexualitet än till hans hivdiagnos. 

Vårdaren accepterade inte hans sexuella situation och istället för att fokusera på psykisk 

ohälsa handlade vårdmötet om hans familjesituation och sexuella läggning (ibid.). 
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Bland många vårdgivare är kunskapen om hiv bristfällig och många kvinnor som lever med 

med hiv tvingas informera sina vårdgivare om sin sjukdom för att kunna få bra vård, något 

som upplevs förvirrande och frustrerande. För att vårdgivarna ska kunna möta kvinnors 

vårdbehov krävs en god kunskap om hiv utöver den allmänna sjukvårdskompetensen. Ju 

bättre kunskap och medvetenhet en vårdgivare har om hiv och hivrelaterat stigma, desto bättre 

upplever patienterna mötet och vården (O’Brien et al., 2017). Vid stor okunskap om hiv blir 

rädslan för att smittas av hiv också stor (O´Brien et al., 2017; Ion & Elston, 2015; Gagnon, 

2015; Ion et al., 2016; Donnelly et al., 2016). Okunskap om hiv bland vårdpersonal tas uttryck 

i överdrivna skyddsåtgärder som heltäckande klädsel (Ion et al., 2016), extrema 

rengöringsmetoder av utrustning efter kontakt med hivsmittad patient (O’Brien et al., 2017), 

vårdpersonal som vägrade vårda patienter på grund av rädsla att bli smittad (Donnelly et al., 

2016; Ion & Elston, 2015). Att som hivpositiv bli nekad vård förekommer på flera 

vårdinstanser exempelvis förlossning (Ion & Elston, 2015), vårdcentral och tandläkare 

(Donnelly et al., 2016). Flera deltagare i studien vittnar om dåligt bemötande och svårigheter 

att hitta en tandläkare som ville ta emot dem (ibid.). 

 

Studenter inom sjukvården beskriver hur diskriminering och stigmatisering ofta kan vara 

något som finns djupt rotat i vårdpersonalens arbetssätt och därför inte kritiseras i den 

utsträckning den borde (Wagner et al., 2016). Vårdpersonal och studenter blir allt mer 

medvetna om dessa arbetsmönster och kan reflektera kring dem. I takt med att kunskap om 

hiv och patientbemötande sprids, blir det enklare att arbeta mot diskriminering och 

stigmatisering rörande hiv (ibid.). Gagnon (2015) förklarar hur studiens deltagare beskrev en 

tydlig skillnad på vårdkvalitet mellan hiv-specificerad sjukvård och allmänsjukvård. 

Vårdpersonal inom allmänsjukvården upplevs av patienterna mindre kompetent och kunnig 

om hiv jämfört med personal med specialistkompetens inom hiv. I situationer där 

vårdpersonal har en negativ syn på hiv upplevs stigma i större utsträckning (ibid.). 

 

Bristfällig sekretess 

I en studie gjord av Ion & Elston (2015) upplever flera patienter att när det kom till att avslöja 

sin hivstatus för vårdpersonal så har personen själv inget alternativ annat än att berätta. 

Berättandet om sin hivstatus var oftast inte förhandlingsbart, det behövde ske oavsett situation 

(ibid.). Wagner et al. (2016) beskriver i sin studie att det ofrivilliga avslöjandet var till hänsyn 
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för att inte utsätta andra patienter eller vårdpersonal för ”risken” att bli smittad (ibid.). När 

vårdpersonal talade öppet om patientens hivstatus inför andra patienter och ovetande anhöriga 

kände sig patienterna i studien stigmatiserade. I studien beskrivs hur vårdpersonal inte förstår 

varför personer med hiv inte ville diskutera sin medicin, sjukdom eller andra personliga 

ämnen framför andra patienter eller anhöriga med hänsyn till patientens integritet (Ion & 

Elston, 2015). 

 

Bristande sekretess och att bli kategoriserad visar även studier gjorda av Donnelly et al. 

(2016); Ion et al. (2016) har ett stort samband och negativ inverkan på patientens 

vårdupplevelse. Donnelly at al. (2016) beskriver att patienter råkat ut för läkare som vid 

uppropandet ute i väntrummet, kallat på personen med frågan: ”Hiv patient here?” (Donnelly 

et al., 2016, s. 775). Patienten kände sig så pass utelämnad och uttittad att hen nästan nekade 

till att vara den utpekade personen trots att hen var i stort behov av vård. Bristfällig sekretess 

vid vårdande är en stor anledning till varför personer med hiv ofta undviker att söka vård vid 

allmänna vårdinrättningar (Donnelly et al., 2016). Ion et al. (2016) beskriver att det är vanligt 

förekommande att vårdpersonal lämnar datorn på med patientjournalen öppet tillgänglig utan 

att ta hänsyn till patientens sekretess eller integritet. Att tala högt inför andra om patienters 

hiv-medicin är också förekommande på apotek, vilket får individen att känna sig uttittad och 

obekväm (O`Brien et al., 2017). Att som hivpositiv öppet behöva tala om sin sjukdom mot sin 

vilja kan få personer med hiv att känna sig kategoriserade som hivpatienter och inte som en 

egen person (O`Brien et al, 2017; Ion och Elston, 2015). 

 

Främjande faktorer 

Goda vårdmöten 

Trots att hiv är en sjukdom med många fördomar och stort stigma visar studier att många 

patienter som lever med hiv erhållit god vård och gott bemötande (Donnelly et al., 2016; Ion 

et al., 2016; O’Brien et al., 2017). När det kommer till en stigmatiserad sjukdom kan patienten 

själv har fördomar och förväntas sig bli sämre behandlad på grund av sin sjukdom. Personens 

egna förväntningar kan då reflekteras i hur vårdmötet blir (O´Byrne & Watts, 2014). För en 

positiv upplevelse av ett vårdmöte krävs ett genomgående gott bemötande. Då patienterna ses 

som människor och inte identifieras som sin sjukdom upplevs vården god. Patienterna 

uppskattar när vårdgivare endast fokuserar på den för stunden aktuella sökorsaken för vård, 
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och där onödiga frågor irrelevanta för patientens aktuella tillstånd utelämnas (Ion et al., 2017; 

O´Byrne & Watts, 2014; O´Brien et al., 2017). 

 

God kommunikation och där personalen tar sig tid och lyssna, får patienterna att känna sig 

“hemma” och känna samhörighet. Patienter uppger då att de inte känner sig kategoriserade 

som en hivpositiv person, utan som en egen individ med känslor (Ion et al., 2016). Broaddus, 

Hanna, Schumann & Meier (2015) beskriver att vissa patienter fick en sån nära relation med 

sin hivspecialist att den kunde liknas vid en familjerelation. Specialisten blev i vissa fall en 

trygghet vid avsaknad av övrig socialt stöd genom att få patienterna att känna sig bekväma 

och säkra med sin sjukdom. Specialisten agerade motivator till att fullfölja och följa upp 

antiretroviral behandling och utgjorde ofta ett stort stöd i bearbetningen av sjukdomen (ibid). 

Patienter upplever det positivt när vårdpersonal visar ett stort engagemang och respekt mot 

dem genom att inte tvinga in dem in på mottagningen utan istället sköta exempelvis 

receptförskrivning över telefon. Att möta personen på det plan som denne befinner sig på i 

livet just nu beskrivs av patienterna som viktigt (Ion et al., 2016; O`Brien et al., 2017).  

 

Donnelly et al. (2016) beskriver i sin studie att information gällande hiv som patienterna 

tvingas ta in ibland kan vara överväldigande. Specialistmottagningar och organisationer 

inriktade på hiv beskrivs speciellt viktiga för patienter med hiv där det finns gott om tid för 

frågor och möjlighet till samtal med andra individer med samma diagnos. Deltagare i studien 

upplevde det som väldigt positivt då det var lättare att få förståelse och hantera sin sjukdom 

än bara genom information på papper (ibid.). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie är enligt Rosén (2012) mindre tillförlitlig och ställer lägre krav på 

författarna än en systematisk litteraturstudie som kräver en mer preciserad frågeställning, 

tydliga inklusionskriterier och är oftast mer tidskrävande (ibid.). Författarna till denna studie 

ansåg att den tidsbegränsning de hade samt de höga krav på forskningsunderlag som en 

systematisk litteraturstudie kräver var för avancerat. Därför valde författarna att genomföra en 

allmän litteraturstudie. Studiens resultat baserades på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

analyserats utifrån syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskades efter mall från SBU (2014) 
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för att kunna säkra god kvalité och relevans för studiens syfte. Enligt Axelsson (2012) är det 

just kvalitativa studier som belyser patienters upplevelser och erfarenheter. En nackdel med 

kvalitativ forskning är att studierna ofta omedvetet påverkas av författarens egna erfarenheter 

eller förutfattade meningar om ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vi som 

granskare måste vara medvetna om detta i reflektion av forskningens trovärdighet innan den 

kan tillämpas (ibid.). Vid granskningen bedömdes artikelförfattarna varit tillräckligt objektiva 

i sina studier för att kunna användas som underlag i denna studie. Genom att läsa artiklarna 

både separat och tillsammans återfanns för alla valda artiklar genomgående teman och 

subteman vilka återspeglade varandra. Enskild färgkodning tillämpandes vid första läsningen 

av artiklarna. Därefter gick författarna gemensamt igenom artiklarna och en ny gemensam 

färgkodning upprättades. Detta stärker enligt Polit & Beck (2016) studiens pålitlighet. En röd 

tråd skapades genom artiklarnas resultat. På så vis kan likheter och skillnader artiklarna 

sinsemellan tydliggöras vilket gör artiklarna fria från varandra och därmed ökar resultatets 

och studiens överförbarhet (ibid.). 

 

För att få en bra överblick av aktuell forskning inom området hiv gjordes först en enkel 

fritextsökning, dels på Google och dels i sökmotorn EBSCO utan några begränsningar. Vi 

ville genom detta se om det fanns tillräckligt med artiklar som verkade bra för vårt syfte med 

studien. En fritextsökning, också kallad pilotsökning, kan enligt Axelsson (2012) vara en 

hjälp för att precisera senare sökning av resultatartiklar (ibid.). De utvalda sökorden baserades 

på vad vi ansåg var relevant för studiens syfte utifrån vår förförståelse för hiv samt utifrån de 

sökord som kom upp och verkade passande vid pilotsökningen. Eftersom att pilotsökningen 

delvis baserades på författarnas förförståelse av hiv finns det en risk att sökningen inte var 

objektiv och därmed inte heller studiens resultat. Att författarna även läst tidigare rapporter 

om patientupplevelser och hiv kan ha påverkat att sökorden som användes i denna studie blev 

färgade. Något som kan ses som en svaghet i studiens valda söktermer är att huvudbegreppet 

bemötande inte finns som direktöversättning i den engelska vokabulären. Författarna slog upp 

synonymer för bemötande för att på så sätt kunna finna engelska termer med nära betydelse. 

Flertalet sökningar genomfördes med olika synonyma sökord, där de sökord som genererat 

flest och mest relevanta träffar redovisats i Tabell 1. Genom att ta hjälp av oberoende 

individer för att hitta relevanta sökord, ökade trovärdigheten för att författarna i denna studie 

presenterat ett nyanserat resultat som inte enbart baserats på författarnas förförståelse av 

ämnet. Att tillämpa peer debriefing då data diskuteras med individer utanför uppsatsgruppen 
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stärker enligt Wallengren & Henricson (2012) studiens trovärdighet och att den grundas i 

objektiva data. 

 

Friberg (2012b) förklarar att det finns risk att urvalet vid en allmän litteraturstudie omedvetet 

väljs selektivt, vilket innebär att inkluderade artiklar väljs utifrån författarnas föreställningar 

om resultatet (ibid.). Vid urvalet var författarna medvetna om detta och valde enbart artiklar 

som behandlade personer med hiv och deras upplevelser av bemötande i sjukvården, ett av 

studiens inklusionskriterier. För att inte vinkla resultatet så var vi som författare objektiva i 

våra värderingar och valde inte bort något utöver våra kriterier. Studien har ett begränsat 

materialurval i resultatdelen vilket främst beror på författarnas förutsättningar och 

tidsbegränsning. Detta kan ses som en nackdel, eftersom att viss forskning som berör ämnet 

medvetet exkluderats. Forskning som speglar studiens syfte utom USA, Canada, Oceanien 

och Europa exkluderades för att slippa bli överväldigade med artiklar och få en bättre översikt 

på materialet. Polit och Beck (2016) beskriver att en studies överförbarhet och applicerbarhet 

till miljö eller i en grupp beror på i vilken omfattning den kan överföras i. För att öka studiens 

överförbarhet exkluderades därför artiklar som behandlade sjukvård och patientupplevelser 

som enligt författarnas förförståelse inte var applicerbart eller jämförbart med exempelvis 

europeisk sjukvård eller sjukvårdsbemötande av patienter med hiv. Däremot behövde vi som 

författare ta i beaktning och vara medvetna om att vår förförståelse angående hivsjukvård i 

kontinenter som exkluderats från denna studie i viss mån kan vara inkorrekt, att de artiklar 

som nu exkluderats på grund av vår förförståelse hade kunnat inkluderas utan att resultatet 

blivit felvridet. 

 

I sökningsprocessen begränsades sökresultatet till publikationsår mellan 2012–2017. Detta för 

att författarna ville spegla patientupplevelser som låg så nära nutid som möjligt, då forskning i 

många fall är en färskvara och det undersökta fenomenet ständigt förändras (Östlundh, 2012). 

En nackdel med vald tidsbegränsning på fem år är att situationen eventuellt inte har förändrats 

så pass mycket att forskning från exempelvis ett sjuårsspann inte behöver vara inaktuell. 

Författarna tog hänsyn till detta men gjorde bedömningen att eftersom tillräckligt med 

underlag för denna studie insamlats med en tidsbegränsning på fem år, exkludera artiklar som 

publicerats innan år 2012. 
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I urvalsprocessen tillämpades flertalet inklusions- och exklusionskriterier. För att stärka 

sökresultatens tillförlitlighet tillämpades Peer Reviewed som ett kriterium för 

resultatartiklarna (Polit & Beck, 2016). Alla valda resultatartiklar var skrivna på engelska, 

vilket var ett av våra inklusionskriterier. Ingen av författarna i denna studie har engelska som 

modersmål, något som kan vara en risk för feltolkning av artiklarna och kan leda till ett 

missvisande resultat. För att undvika feltolkning använde författarna ordböcker och 

diskuterade gemensamt materialet för att eventuella misstolkningar skulle uppenbaras. 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, MedLine, AMED samt Gender Studies 

Database genom sökmotorn EBSCO. Att söka i Cinahl och MedLine, de två största och mest 

tillförlitliga databaserna sett till omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2016), stärker 

trovärdigheten i forskningen och att reliabiliteten i den är hög. Genom att söka i flera 

databaser samtidigt ökar chanserna att finna relevanta artiklar för syftet samt det stärker 

studiens trovärdighet (Henricson, 2012). 

 

För att öka studiens trovärdighet skapades en sökmatris (Tabell 1). Denna underlättar för 

läsaren att individuellt kunna säkerhetsställa kvalitén i arbetet (Wallengren & Henricson, 

2012). Vi som författare läste och analyserade artiklarna var för sig för att därefter jämföra 

resultatet tillsammans. Att göra på detta sätt ökar studiens reliabilitet. Reliabilitet innebär att 

en studies resultat går att återskapas vilket ökar en studies pålitlighet och möjlighet att 

identifieras i oberoende kliniska studier (ibid.). För att stärka vårt resultat ytterligare har vi 

som författare valt att ta med citat. Att ha med citat är enligt Henricson & Mårtensson (2012) 

ännu en faktor som stärker en studies trovärdighet. I vårt resultat tillämpade vi en artikel med 

endast en författare. Enligt Wallengren & Henricson (2012) behöver man som granskare av 

artiklar med en författare kontrollera att författaren tillämpat peer debriefing. Detta för att 

undvika att författaren presenterat ett partiskt och icke tillförlitligt resultat. Gagnon (2015) har 

i sin artikel beskrivit hur peer debriefing tillämpats, varför den inkluderats i resultatet. 

 

Oberoende frivilliga har flertalet gånger under skrivprocessen läst arbetet, både för att stärka 

trovärdigheten i denna studie och för att få ett bra flyt i text och meningsbyggnad. Wallengren 

& Henricson (2012) menar att oberoende granskning av en studie under forskningsprocessen 

stärker dess kvalitet och pålitlighet. En nackdel med flertalet oberoende granskare som 

Wallengren & Henricson (2012) poängterar är att granskarna ofta kan ha olika erfarenheter 

som kan komma att spegla granskningen. Ju fler granskare, desto fler meningsskiljaktigheter 
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om vad vetenskaplig kvalitét är vilket i sin tur kan påverka denna studies kvalitét (ibid.). En 

fördel med att låta andra läsa arbetet är att det som låter självklart för oss som författare 

kanske tolkas annorlunda eller ej förstås av läsaren. “Nya” ögon på texten är bidragande till 

studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2016). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva hur personer diagnostiserade med hiv upplever mötet 

med hälso- och sjukvården. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de subteman vi kunde 

urskilja för att sedan knytas an till den teoretiska referensram vi valt. Omvårdnadens hjärta är 

enligt Watson (1993) omsorg, och är starkt sammankopplat med hur ett gott bemötande 

uppnås. 

 

Stereotyper, stigma och diskriminering 

Att vara homosexuell, ha ett promiskuöst beteende, att vara injektionsmissbrukare eller att ha 

flera sexpartners är inget kliniskt tecken för att vara smittad av hiv (Gagnon, 2015; Ion & 

Elston, 2015; Wagner et al., 2016). I resultatet ses att runtom i världen förekommer starka 

fördomar och stereotypiska föreställningar för vem som är hivsmittad, både mot män och 

kvinnor. Att bli stigmatiserad och få en ”hivstämpel”, upplevdes nedvärderande och många 

kvinnor som tillfrågats upplevde att de blev identifierade som sin sjukdom istället för en 

människa (O’brien et al., 2017; Gagnon, 2015). Att inte se patienten som en egen person, utan 

istället som en sjukdom, menar Watson (1993) leder till att det sjuka som behöver helas inte 

får tillräckligt med utrymme och går emot Watsons omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska 

stödja, hela och lindra det flerdimensionella lidandet (ibid.). Resultatet visade att 

stigmatisering av personer med hiv många gånger skedde till följd av vårdpersonals okunskap 

och förutfattade meningar om sjukdomen. Rädslan för att bli stigmatiserad var något som 

många uppgav som ett stort orosmoment efter att ha fått sin diagnos (Christopoulos et al., 

2013a). Många i studien ville snabbt efter diagnostisering lära sig mer om sjukdomen. På så 

sätt ville deltagarna få större makt över sin sjukdomssituation för att kunna undvika 

stigmatisering (ibid.). Även Mulder et al. (2016) beskriver hur patienter snabbt vill lära sig om 

sjukdomen för att kunna ha ett inflytande i vården och på så sätt minska risken för 

stigmatisering. Kontroll över sin sjukdom ger patienterna mer att säga till om vilket upplevs 

har ett starkt samband med gott bemötande (ibid.). 
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I resultatet ses att många personer med hiv föredrog hivspecificerade mottagningar framför 

allmänsjukvård, just för att det inte förekom stigmatisering och rädsla för stigma bland 

vårdpersonal i samma utsträckning som inom allmänsjukvården. Många individer kände oro 

inför att berätta om sin diagnos, de var rädda att bli dömda och stigmatiserade på grund av sin 

sjukdom (Mulder et al., 2016). Att inte våga tala om sin hivdiagnos tror vi som författare kan 

bidra till fortsatt stigmatisering. Om ämnet inte diskuteras, finns en risk för att okunskap hos 

vårdpersonal inte belyses och problematiseras vilket troligtvis inte kommer bidra till en bättre 

upplevelse av sjukvårdsmötet för patienterna. Molero et al. (2011) beskriver hur många 

personer med hiv idag inte behöver avslöja sin sjukdom tack vare god effekt av antiretroviral 

behandling. Genom att inte avslöja sin sjukdom kunde patienterna undvika fördomar 

relaterade till hiv (ibid.). Att ha en diagnos utan att kunna tala om den upplevdes i många fall 

som en tung börda vilken ofta kunde sammankopplas med upplevd ensamhet (Mulder et al., 

2016). 

 

I resultatet beskrivs hur personer med hiv ofta upplever stigmatisering i flera dimensioner vid 

kontakt med sjukvård, framförallt allmänsjukvård. Stigma kan ibland vara svår att härleda för 

patientgruppen; den kan relateras till både sexuell läggning, diagnos eller baseras på 

stereotypiska fördomar (Gagnon, 2015). Ju mer stigma som upplevs, desto svårare blir den att 

hantera och många patienter beskrivs i resultatet ha upplevt en stark ”skyll dig själv-känsla” 

och hopplöshetskänsla i samband med flerdimensionell stigmatisering. Forskningen vi gått 

igenom visar på ett tydligt sätt att stigma grundas i okunskap. Utbildning kan vara ett verktyg 

för att minska den. 

 

Enligt Watsons omvårdnadsteori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), är det viktigt för 

vårdpersonal att bemöta människan och visa mänsklig omsorg för att ett personligt band ska 

kunna skapas mellan vårdgivare och patient. För att kunna främja hälsa krävs att vårdgivaren 

förmedlar en mänsklig och genuin kontakt och att patienten kan känna tillit till vårdgivaren. 

Patienter ska i enighet med Watsons omvårdnadsteori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) 

bemötas kärleksfullt, hjälpsamt och vårdpersonal ska inge tillit och närvaro för att bästa 

möjliga omvårdnad ska kunna uppnås. På så sätt ska utrymme för känslor ges och en helande 

miljö skapas (ibid.). Fossum (2013) betonar ett gott bemötande kräver att vårdgivaren är 

vänlig, respekterar patienten, visar värme och engagemang och inte låter egna värderingar 

påverka omvårdnaden. Resultatet visade att när patienter upplevde ett bemötande som 
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stigmatiserande och fördomsfullt fanns risk för att de distanserade sig till vården och kände 

sig ensamma, något som kan leda till komplikationer eller svårigheter att behandla 

sjukdomen. Fossum (2013) belyser också att om vårdpersonal uttrycker sig fördomsfullt kan 

patienten påverkas och medföra minskat förtroende för sjukvården (ibid.). I enighet med 

Watsons omvårdnadsteori beskrivs att hur vi bemöter andra kan visa hur vi ser på denna som 

person, där ett fördomsfullt bemötande precis som Fossum (2013) beskriver påverkar 

patienternas tillit till sjukvården och sjukvårdsmiljön (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Miljön kan vid ett fördomsfullt bemötande då bli skadlig snarare än helande, och känslor som 

ensamhet som uppkommit i samband med diagnostisering kan förstärkas och tryckas ner 

snarare än ge tillåtelse att uttryckas och bearbetas enligt Watsons omvårdnadsteori (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Okunskap om hiv bland vårdpersonal 

Okunskap, vilket skapar rädsla fann vi som författare vara en stor grundfaktor till att patienter 

med hiv fortfarande upplevde diskriminering och stigma. Ferlatte et al. (2017) beskriver i sin 

studie att patienters stigma kan variera och beror på vad personen har upplevt tidigare och vad 

vårdpersonalen har för tidigare erfarenheter av hiv, vilket stöds i resultatet som beskriver att 

om patienten själv förväntas bli sämre behandlad så lägger det ofta grunden för hur vårdmötet 

utvecklar sig och stigmatiseringen håller i sig. Tidigare besök hos vårdgivare där okunskapen 

dominerat beskrivs flertalet gånger ha lett till att patienter känt sig diskriminerade (Ferlatte et 

al., 2017). Watsons teori talar om ett ömsesidigt samspel i sjuksköterske-och patient 

relationen där både patient och personal påverkas och kan utbyta erfarenheter. Watson menar 

att människa-till-människa relationen är viktigare än bara det professionella (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Watson (1993) påtalar att alla samspel påverkar oss människor antingen 

negativt eller positivt och i resultatet finner vi både goda och negativa möten. Därför finner vi 

Watsons teori högst relevant till vårt resultat. Okunskapen bland vårdpersonal beskrivs i 

litteraturstudiens resultat ofta uttryckt som stigmatisering och fördomar gentemot personer 

med hiv av vårdpersonalen avsiktligt med även oavsiktligt. Vårdpersonal var ofta omedveten 

om den okunskap om hiv de hade och hur de omedvetet uttryckte den. Enligt Watson (1993) 

handlar omvårdnad om att se hela personen och lindra lidande både fysiskt, psykiskt och 

andligt. MacFarlane (2014) beskriver hur sjuksköterskor inom allmänsjukvård upplever att de 

har en begränsad kunskap om hiv. Sjuksköterskorna i studien av MacFarlane var medvetna 

om okunskapen och var motiverade till att lära sig mer för att kunna förmedla en bättre 
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omvårdnad (ibid.). ”‘I haven’t got hardly any knowledge really. I’ve probably got as much 

knowledge as the general public … all I really know is the basics… you can catch it from 

blood, sex … I don’t really know much else about it.’ Nicola” (MacFarlane, 2014, s. 9). 

 

“‘I haven’t necessarily got the knowledge but I’m there to listen, and that helps.’ Jade” 

(MacFarlane, 2014, s. 10). Frain (2017) tar upp att många sjuksköterskestudenter känner att 

luckor finns i utbildningen för att kunna möta personer med hiv på ett säkert och respektfullt 

sätt och att kunna bedriva en god omvårdnad (ibid.). I resultatet belyses att även om 

vårdpersonal och studenter blir allt mer medvetna om att stigmatisering mot patienter med hiv 

förekommer, finns okunskapen både bland studenter och vårdpersonal med liten och stor 

yrkeserfarenhet. För en minskad stigmatisering krävdes kunskapsgivande åtgärder riktade mot 

all vårdpersonal och inte enbart till vissa specifika yrkesgrupper. Watson (1993) beskriver hur 

utbildning behöver ske i linje med personens individuella förmågor och möjligheter, den 

behöver individanpassas för att bli tillämpbar. Genom en individanpassad utbildning erhåller 

individen både kunskaper om sjukdomen och om sig själv vilket främjar och är en 

förutsättning för ett gott bemötande och en god omvårdnad (ibid.). Som framkommer i 

bakgrunden gällande hur hivviruset smittar där vanligaste smittvägen är via blod 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b) visar resultatet till trots att när kunskap finns så har 

vårdpersonal vägrat vårda patienter med hivsmitta eller så har överdrivna säkerhetsåtgärder 

vidtagits även vid enklare undersökningar. MacFarlane (2014) förklarar att okunskap 

förekommer i alla åldrar inom sjukvården. Där kunskap finns förs det diskussioner kring 

vikten av att beröra och röra en patient, dels för att minska oro hos patienten men också för att 

minska patienternas upplevda stigma (ibid.). “‘The touching element … I gave him a hug 

…the younger nurses, they’re so good but as soon as he may have HIV its eeeuggh and you’re 

like … no!’ Jade” (MacFarlane, 2014, s. 11). 

Att se hela patienten och visa omsorg är enligt Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) 

hela kärnan i omvårdnad (ibid.). Att få känna sig sedd som människa och inte enbart som en 

sjukdom kan den ensamhet som Sjöqvist (2010) tar upp minskas. 

 

Bristfällig sekretess 

Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) tar upp i sin omvårdnadsteori att det är viktigt att 

respektera personliga behov. Vårdpersonalen blir betrodd med patientens förtroende och är 

helt utlämnad i dennes vård. Watson beskriver att hur vi bemöter andra kan visa hur vi ser på 
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denna som person (ibid.). På mottagningarna med hivspecifierad vård upplever patienterna i 

studierna ett kärleks- och omsorgsfullt bemötande och där är sekretessen god. Vi har i 

resultatet funnit att viss vårdpersonal kategoriserar människor efter deras hivstatus och viss 

avsaknad av respekt har funnits då sekretessen i flertal fall brustit. Enligt Watsons 

omvårdnadsteori (Wiklund Gustin & Linwall, 2012) kan vårdmiljön då bli skadlig snarare än 

helande. Känslor som ensamhet som uppkommit i samband med diagnostisering kan 

förstärkas och tryckas ner snarare än ge tillåtelse att uttryckas och bearbetas (ibid.). Att 

respektera sekretessen innebär att människor har rätt till att få deras uppgifter behandlade som 

privata och att integriteten bevaras (Kjellström, 2012).  Då hiv är en stigmatiserande sjukdom 

än idag så förstår vi som författare att när personal pratat öppet om individers diagnos hjälpt 

att spä på stigma och fördomar hos dem runt omkring. 

 

Goda vårdmöten 

Vårt resultat visar att god kunskap leder till bättre bemötande och omvårdnad. En 

sjuksköterskas främsta uppgifter är enligt Watson (1993) att stödja, skydda, hela och lindra 

lidande. För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskan besitter goda kunskaper både om sig 

själv, om patienten samt om omvårdnad och sjukdomar (ibid.). Allmänna vårdavdelningar, 

akutvårdsavdelningar och inom primärvården visade i resultatet ofta brister i 

patientbemötande men på specialistmottagningar blev patienterna sedda och behandlade som 

vilken annan människa som helst. Där var personen inte en gravid kvinna med hiv utan bara 

en gravid kvinna. Inte heller var personen en före detta missbrukare som fått skylla sig själv. 

Som författare till denna studie förstår vi att patienter söker sig till specialistmottagningar om 

möjligt. Wiklund Gustin & Lindwall (2012) beskriver att vårdmiljön ska vara en trygg plats 

och sjuksköterskan bidrar till att ”vara” miljön och skapa den tillsammans med patienten. 

Enligt Watsons omvårdnadsteori ska en god vårdmiljö eftersträvas för att mötet mellan patient 

och vårdgivare ska kunna bli så genuint som möjligt (ibid.). Det band mellan patient och 

vårdgivare som Watson (1993) beskriver utgör grunden för den goda vårdmiljön och det goda 

vårdmötet. Mulder et al. (2016) skriver hur många patienter uppgav att genom att öppet prata 

om sin hivdiagnos med sin vårdgivare kunde en bättre relation upprättas och därmed en bättre 

omvårdnad. Att kunna prata om andra saker än endast hiv gjorde att patienterna kände tillit till 

vårdgivaren och därmed kände sig mer bekväma att prata om hiv (ibid.). Att se sin specialist 

som en familjemedlem tyder på goda och tillitsfulla relationer som enligt Watson (1993) är en 

del av caritaprocesserna. Genom goda omsorgsrelationer kan en god helande miljö skapas och 
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vårdgivaren respektera patienternas individuella personliga behov (ibid.). Att kunna bemöta 

patienten på alla plan är enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012) en central del i Jean 

Watsons omvårdnadsteori. Genom ett öppet förhållningssätt och en god tillitsfull 

omsorgsrelation möjliggörs att patienten känner sig sedd och respekterad vilket utgör grunden 

för god omvårdnad (ibid.). Som patient ville deltagarna i studien av Mulder et al. (2016) bli 

tagna seriöst, bli respekterade och likabehandlade. Om patienterna träffade samma vårdgivare 

kontinuerligt, istället för att ha olika vid varje möte, upplevdes en bättre relation med 

vårdgivarna. Patienterna kände då tillit till sjukvården vilket gjorde att de kunde öppna upp 

sig mer och därmed möjliggjordes en bättre omvårdnad och ett minskat lidande (ibid.). 

SLUTSATS 

Bland vårdpersonal finns fortfarande en omfattade okunskap om hiv vilket lägger grunden för 

fördomar, stereotypiska antagande och stigmatisering gentemot patienter med hiv. 

Förutfattade meningar förekommer om att det är homosexuella, prostituerade och 

drogmissbrukare som drabbas av hiv, samtidigt som forskning visar på att den största 

spridningen av hiv sker bland heterosexuella. Då vårdgivaren inger trygghet och bemöter 

patienten med öppenhet utan att döma, kan patienten känna förtroende för sjukvården vilket 

möjliggör en god omvårdnad och god patientupplevelse. Bäst bemötande fick patienterna på 

specialistmottagningar inriktade på hiv vilket ger oss slutsatsen att med god kunskap så 

skapas goda möten inom vården. 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 

Behandlade studier visar på en okunskap bland vårdpersonal och studenter inom medicin och 

omvårdnad. En implikation för utbildningen kan vara att bjuda in exempelvis föreläsare eller 

forskare diagnostiserade med hiv som kan hjälpa studenter inom vårdyrken att förstå vikten av 

bemötande och minska deras eventuella rädslor för smittsamma sjukdomar. Genom att 

föreläsaren själv är insatt och berörd av ämnet sätts en personlig prägel på föreläsningen 

vilket kan medföra ett djup och större förståelse hos åhörarna. Genom workshops och samtal 

kan eleverna få möjlighet att reflektera och diskutera eventuella fördomar som de själva 

besitter eller observerat. På detta vis blir studenterna mer medvetna om hur personer med hiv 
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upplever mötet med vården, stigmatisering och får samtidigt kunskap om sjukdomen och 

verktyg för att minska okunskap och stigmatisering från sjukvården. 

 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Då resultatet visar på att vårdpersonal behandlar personer med hiv sämre på grund av rädsla 

och okunskap så kan denna studie ge läsaren en medvetenhet om hur patienter med hiv 

upplever vården och på så sätt få en “tankeställare” till att reflektera över sitt eget beteende. 

För att minska okunskapen bland vårdpersonal kan information om sjukdomen förmedlas 

antingen via text som en broschyr eller via exempelvis föreläsning. Att genomföra temadagar 

eller workshops om hiv och bemötande där en person med hivdiagnos inbjuds att tala om sin 

sjukdom och upplevelser kan också vara ett alternativ för att öka medvetenheten och kunskap 

om hiv bland vårdpersonal. Med en ökad kunskap och medvetenhet bland vårdpersonal kan 

goda vårdmöten främjas där patienten blir respekterad och står i centrum utan att bli dömd för 

sin hivdiagnos. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Forskning idag finns representerad både från industrialiserade- och utvecklingsländer. Det 

rådde brist på aktuella studier som behandlar personer med hiv och deras upplevelser av 

sjukvårdsmöten inom nordiska länder, något vi som författare önskat inkludera i studiens 

resultatdel för att kunna göra studien mer överförbar till den svenska sjukvården. Ny 

forskning kring genus och olikheter kring bemötande av respektive kön finner vi som 

författare aktuellt för den svenska sjukvården och hade varit intressant att sätta i relation både 

till annan generell genusforskning samt till genusforskning inom patientbemötande av 

patienter med hiv. 

 

Något som diskuteras i studiens diskussion är hur dagens antiretrovirala medicin blir mer 

effektiv vilket gör att patienter inte längre behöver avslöja sin diagnos. Fler kvalitativa studier 

om hur patienter ser på det fenomenet hade varit önskvärt. Framförallt för att kunna tackla 

den ensamhet som beskrivits uppstår när individen inte kan tala om sin sjukdom utan håller 

den inom sig. 
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