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             Godkänd 

              Datum 

 

                     Examinerande lärare 

Introduktion: Idag lever nästan 7650 människor med HIV/AIDS i Sverige. 

Att leva med HIV/AIDS kan innebära fysiskt och psykiskt lidande. 

Sjuksköterskans bemötande utgör en viktig del för att god vård skall upplevas. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur patienter med 

HIV/AIDS upplever sjuksköterskans bemötande samt vilka konsekvenser detta 

kan ha för patienterna. 

Metod: Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Becks modell i nio steg.  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. 

Artiklarna genomgick flera urval och kvalitetsgranskningar vilket resulterade i 

åtta kvalitativa och två kvantitativ artikel. Artiklarnas innehåll analyserades 

och samband hittades och bildade underkategorier.  

Resultat: Litteraturstudiens resultat redovisas i följande kategorier: Att känna 

medmänsklighet och Kränkande särbehandling. Sjuksköterskans bemötande 

kan påverka patienten avseende positiva och negativa upplevelser vad gäller 

hopp, motivation samt känslan av ett värdigt liv. 

Slutsats: Många patienter upplevde sig bli orättvist och respektlöst 

behandlade av sjuksköterskan, vilket bidrog till att vissa patienter undvek att 

söka vård. De gånger som sjuksköterskan behandlade patienterna med 

värdighet och respekt fick patienterna hopp och motivation till framtiden. 

Sjuksköterskans kunskap om HIV/AIDS måste öka för att optimera vården av 

patienterna.  
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Introduktion 

Var 17:e sekund infekteras en ny människa i världen med Human immunodeficiency 

virus (HIV) (Boström & Ögren Wanger 2009), idag lever mer än 33 miljoner människor 

världen över med HIV (World Health Organization [WHO] 2011). I december 2010 var 

5300 människor registrerade med HIV i det Svenska Smittskyddsinstitutet och 2346 har 

diagnostiserats med Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 

(Smittskyddsinstitutet [SMI] 2010b).  

Ett bemötande kan vara positivt om personen får ut något bra ur mötet men bemötandet 

kan även vara negativt om personen blir lidande. För att det ska kallas ett bra 

bemötande måste alla personer i mötet vara överens om att bemötandet är gott 

(Gustafsson 2004). Ett bemötande omfattar människosynen och indirekt hur vården 

utförs (Fossum 2007). Av denna anledning behöver sjuksköterskans bemötande av 

patienter med HIV/AIDS uppmärksammas. I litteraturstudien kommer fortsättningsvis 

patienter med HIV/AIDS även benämnas som patienter. 

Sjukdomen HIV/AIDS 

HIV är ett retrovirus som angriper och förstör cellernas funktion och långsamt bryter 

ner kroppens immunförsvar (Nowak & Handford 2004). Lindriga och kortvariga 

symtom som halsont, feber, svullna lymfkörtlar och utslag kan yttra sig hos den 

nysmittade efter cirka två veckor, en så kallad primärinfektion. Dessa symtom avtar 

vanligtvis efter några veckor och sjukdomen övergår i en latensfas (Ericsson & Ericsson 

2009; Nowak & Handford 2004). Illamående, kräkningar, diarré, neuropati, fatigue, 

ångest, rädsla och depression är symtom som kan uppträda senare i sjukdomsprocessen 

(Bunch 2004). Allt eftersom infektionen fortskrider blir kroppen mer mottaglig för 

andra sjukdomar och går in i en kritisk fas (Nowak & Handford 2004). AIDS är en 

följdsjukdom till HIV som kroppen utvecklar långsamt och är det mest avancerade 

stadiet av en HIV-infektion (Ericsson & Ericsson 2009). AIDS diagnostiseras när en 

HIV-positiv människa utvecklar infektioner eller tumörer som är högst ovanliga hos 

människor med normalt immunförsvar (Nowak & Handford 2004). Dessa 

följdsjukdomar är ofta livshotande (Ericsson & Ericsson 2009).  

Smittspridning  

Retroviruset finns i kroppsvätskor hos människor med HIV/AIDS och sprids via blod, 

slidsekret, sädesvätska, likvor, samt saliv och från infekterad kvinna till hennes barn 

men överförs främst via blodsmitta och sexuell kontaktsmitta (Ericsson & Ericsson 

2009). Viruset har låg smittsamhet och sprids inte genom sociala kontakter eller intakt 

hud (SMI 2010a).  

Behandling och omvårdnad  

Ökad tillgänglighet av bromsmediciner, så kallade antiretrovirala läkemedel har 

förbättrat diagnosen för patienterna och gör det idag möjligt att leva med HIV som en 

kronisk behandlingsbar sjukdom. Sedan första läkemedlet togs fram 1987 och genom 

forskning har ytterligare 23 former av bromsmediciner tillkommit. Sjukligheten och 

dödligheten minskade omedelbart efter att kombinationsbehandlingen infördes 1996 
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(Josephson et al. 2009). Dock är biverkningar vanligt förekommande av den 

kombinationsbehandling som krävs, de kan yttra sig som illamående, diarré, feber och 

depression. För vissa skapar biverkningarna en så pass försämrad livskvalité att de 

avstår behandling medan andra upplever att fördelarna överväger biverkningarna 

(Sacajiua et al. 2009). 

 

Att få diagnosen HIV/AIDS utlöser ofta en chockreaktion och känslan av maktlöshet 

leder för många till en kris (Ericsson & Ericsson 2009). Sjuksköterskan har ett ansvar 

att informera patienten om prognosen och förutsättningarna (Watson 1993). 

Informationen från sjuksköterskan till patienterna skall vara individualiserad och ges 

vid rätt tillfälle men viktigast av allt är att sjuksköterskan förmedlar hopp och tillit 

(Josephson et al. 2009). Det kan vara en utmaning för vårdpersonalen att vårda 

patienterna med HIV/AIDS, då etiska och moraliska värderingar i samhället har en stark 

inverkan på attityder hos vårdpersonalen. Tidigare studier har visat positiv effekt på 

sjuksköterskans attityd och bemötande då det funnits erfarenheter av att vårda patienter 

med HIV/AIDS (Röndahl et al. 2002).  

Upplevelser av att leva med HIV/AIDS 

Att uppleva definieras som att vara med om något som en direkt berörd part (Svensk 

ordbok 2009). 

Åtskilliga människor förknippar HIV/AIDS med tabubelagda ämnen som narkotika, 

sexualitet och död (Röndahl et al. 2002) men vem som helst kan leva med HIV, det syns 

inte på utsidan (Boström & Ögren Wanger 2009). Ett stort antal människor med 

HIV/AIDS intygar att de ofta upplever en kränkande attityd i Sverige, samma 

upplevelser som kan förekomma i övriga världen (Boström & Ögren Wanger 2009). 

Många människor upplever stigmatisering vilket innebär en stark och diskriminerande 

social stämpling. Social utstötning samt erfarenheter av att behandlas med mindre 

respekt speglar extern stigmatisering och flera väljer därmed att hemlighetshålla sin 

diagnos. Det sker en progressiv förändring av hur individen ser sig själv och 

människorna utvecklar självstigmatisering (Boström & Ögren Wanger 2009; Li et al. 

2009).  

Att få en diagnos med HIV/AIDS kan föra med sig fysiskt och psykiskt lidande (Duffy 

2005). Eriksson (2001) beskriver att lida är något ont som utsätter människan och som 

kan kränka deras värdighet. Varje människas lidande är unikt och patienten kan känna 

lidande inom vården vid otillräcklig eller utebliven vård.  

Bemötande  

Enligt Watson (1993) har sjuksköterskan en benägenhet att se patienten som ett objekt 

och inte som en människa. Denna attityd är subtil men genomgripande. När 

sjuksköterskan ger omvårdnad utifrån en humanistisk människosyn skapas lättare ett 

förtroende hos patienten till sjuksköterskan eftersom patienten blir sedd som en unik 

individ.  

Ett bemötande kan ha olika definitioner inom vården, men innefattar vänlighet, 

hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, korrekt information, respekt, 
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värme, engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och tonfall. Det är ett samtal 

som genomförs eller utförs (Fossum 2007). Bemötandet är en handling som produceras 

och kan riktas mot någon eller några andra. Det är en mänsklig interaktion, vilket 

innebär att det finns utrymme för tolkning (Echeverri 2010). Ett och samma bemötande 

kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Upplevelsen av ett gott bemötande 

behöver inte överensstämma mellan den som bemöter eller för den som blir bemött. 

Detta skapar oro, irritation samt missnöje hos personen. Empati är viktigt i dessa 

situationer för att stoppa negativa känslor (Echeverri 2010).  

Bemötandet har blivit ett styrande begrepp inom alla samhällssektorer och kraven på ett 

gott bemötande ökar inom serviceinriktade yrkesområden och inte minst inom vården. 

Vid kontakten mellan patient och sjuksköterska, där patienten är i fokus är 

förväntningarna av att bli väl bemött höga (Echeverri 2010). Gustafsson (2004) 

beskriver att kroppskontakt, blickar och tilltro kan påverka patientens självkänsla 

positivt eller negativt. Patientens självkänsla stärks genom bekräftad omvårdnad, då 

sjukvårdspersonalen visar empati, tillåter patienten uttrycka sina emotionella 

bekymmer, respekterar samt prioriterar patienten och tar hänsyn till önskemål angående 

deras vård. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) grundar sig 

bemötandet utifrån den inställning sjuksköterskan har samt hur en situation eller 

arbetsuppgift hanteras. Sjuksköterskan skall ha kunskap i att bemöta och kommunicera 

med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 

vis (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2005).  

Problemformulering 

HIV/AIDS är vår världs största epidemi, vilket betyder att denna patientgrupp blir mer 

förekommande inom vården. Allmänsjuksköterskan kan i sitt yrkesutövande komma att 

vårda patienter med HIV/AIDS. Det är av den anledningen betydelsefullt att skaffa 

kunskap om hur patienter med HIV/AIDS upplever sjuksköterskans bemötande i 

vårdsituationen. Tidigare forskning visar att dessa patienter lever med 

självstigmatisering, psykisk ohälsa, ensamhet och brist på stöd. I 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs att bemötandet 

utgör en viktig del av sjuksköterskans arbete. Enligt Eriksson (2001) kan ett bemötande 

som inte bygger på värdighet leda till onödigt lidande medan ett respektfullt bemötande 

kan lindra patientens lidande. Okunskap inom ämnet kan vara en bidragande orsak till 

varför sjuksköterskor brister i bemötandet av patienter med HIV/AIDS. Med en samlad 

bild av patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande ges möjligheter för en 

större förståelse och godare vård kan uppnås. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur patienter med HIV/AIDS upplever 

sjuksköterskans bemötande samt vilka konsekvenser detta kan ha för patienterna.  
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Metod 

En litteraturstudie innebär systematisk sökning av kritiskt granskade vetenskapliga 

artiklar. Studien sammanställs sedan inom det valda ämnet eller problemområdet till ett 

resultat utifrån tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & Wengström 2003). 

Tillvägagångssättet för litteraturstudien arbetades utifrån Polit och Becks (2008) 

modell, i följande nio steg (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Litteraturstudiens nio steg, fritt översatt och modifierad från Polit och Beck 

(2008, s. 108). 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades efter att syfte samt problemområde formulerades enligt 

steg 1 (Polit & Beck 2008). I steg 2 formulerades sökord som överensstämde med syftet 

och det valda problemområdet (Polit & Beck 2008). Sökord identifierades även genom 

granskning av tidigare litteraturstudier inom samma problemområde samt databasernas 

ämnesregister. De valda databaserna var CINAHL och PubMed. Dessa kändes mest 

relevanta av den anledningen att innehållet täcker områdena omvårdnad och medicin 

(Forsberg & Wengström 2003). Inklusions- och exklusionskriterier valdes för att finna 

artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte.  

Inklusionskriterier till litteraturstudien var följande: artiklar skrivna på engelska eller 

svenska. Artiklarna skulle vara peer reviewd, som innebar att en granskning har skett av 

forskare inom samma vetenskapsområde, exempelvis omvårdnad. Artiklarna skulle 

styrka de vetenskapliga riktlinjerna med innehåll av introduktion, metod, resultat och 

diskussion för att öka trovärdigheten (Forsberg & Wengström 2003). Artiklarna skulle 

utgå från ett patientperspektiv. Kvalitativa samt kvantitativa artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. Publikationsintervallet begränsades mellan 2001- 2011.  

Exklusionskriterier till litteraturstudien var följande: review-, pictorial- och editorial-

artiklar, då innehållet inte ansågs vara av önskvärd kvalitet. Artiklar med deltagare 

under 18 år exkluderades.  

I steg 3 söktes och identifierades potentiellt källmaterial i de valda databaserna (Polit & 

Beck 2008). Vid databassökningarna i CINAHL skrevs samtliga sökord i Headings och 

som Major Concept (MM). Med undantag för ett ord som söktes i fritext med 

asterisksymbol, som ersätter början eller slutet på ett ord. På så sätt försummades inte 

artiklar med en böjning av denna stavelse (Forsberg & Wengström 2008). Sökningen i 

CINAHL inleddes med enskilda sökningar av sökorden: human immunodeficiency 

virus, acquired immunodeficiency syndrome, HIV-Infections, HIV-Infected Patients och 

AIDS Patients. Dessa kombinerades med booelska sökoperatoren OR för att träffarna 

skulle innehålla minst ett av sökorden och ge ett bredare resultat (Forsberg & 

Wengström 2003), samt att risken för att förbise relevanta artiklar minskades. 

Ovanstående sökordskombination resulterade i 17421 träffar. Denna sökning benämns 

vidare i texten som sökning 6. Sökningen fortgick genom enskilda sökord med 

inriktning på omvårdnad: Nurse-Patient Relations, Nurse attitudes, HIV-AIDS Nursing 

och Attitudes to AIDS. Nurs* söktes i fritext. Booelska sökoperatorn AND kombinerade 

de omvårdnadsinriktade sökorden var för sig med sökning 6 för att ge ett smalare 

resultat (Forsberg & Wengström 2008). Steg 3.1 användes för att gallra ur irrelevant 

källmaterial med inklusions- och exklusionskriterierna (Polit & Beck 2008). 

Databassökningarna i CINAHL gav 208 artiklar som redovisas i tabell (tabell 1), steg 

3.2. (Polit & Beck 2008). 

Vid databassökningarna i PubMed skrevs samtliga sökord som MeSH termer. 

Sökningen i PubMed inleddes med enskilda sökningar av sökorden: HIV, acquired 

immunodeficiency syndrome och hiv infections. Dessa sökord kombinerades med 

booelska sökoperatorn OR och sökningen resulterade i 91647 antal träffar. Denna 

sökning kombinerades med booelska sökoperatorn AND och det omvårdnadsinriktade 

sökordet nurse-patient relations. HIV OR acquired immunodeficiency resulterade i 
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41420 träffar och kombinerades med AND Patient satisfaction. Steg 3.1 bearbetades då 

inklusions- och exklusionskriterierna användes för att gallra ur irrelevant källmaterial 

(Polit & Beck 2008). Databassökningarna i PubMed gav 152 artiklar som redovisas i 

tabell (tabell 1), steg 3.2. (Polit & Beck 2008). 
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Tabell 1. Databassökningar i CINAHL och PubMed. Artiklar publicerade mellan 2001- 

2011 samt Peer Reviwed. 

Sökning 

 
Sökord 

 
Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

CINAHL 1 (MM ”human immunodeficiency virus”) 397    

2 (MM ”acquired immunodeficiency 

syndrome”) 

2183    

3 (MM ”HIV-Infections”) 14182    

4 (MM ”HIV-Infected Patients”) 1575    

5 (MM ”AIDS Patients”) 455    

6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5  17421    

7 (MM ”Nurse-Patient Relations”) 3451    

   8 S6 AND S7 22 6 3 3 

9 (MM ”Nurse attitudes”) 4718    

10 S6 AND S9 41 8 0 0 

11 (MM ”HIV-AIDS Nursing”) 171    

12 S6 AND S11   76 8 1 1 

13 (MM ”Attitudes to AIDS”) 541    

14 Nurs* 233283    

15 S6 AND S13 AND S14 69 8 2 2 

16 Manuell sökning 0 0 0 1 

 Antal artiklar CINAHL 208 30 6 7 

PubMed 1 ”HIV” [MeSH Terms] 32513    

2 ”acquired immunodeficiency syndrome” 

[MeSH Terms] 

10857    

3 “HIV infections” [MeSH Terms] 81126    

4 S1 OR S2 OR S3 91647    

5 “nurse-patient relations” [MeSH Terms] 10510    

6 S4 AND S5 104 2 (3) 0 0 

7 S1 OR S2 41420    

8 “Patient satisfaction” [MeSH Terms] 32347    

9 S7 AND S8 48 2 0 0 

10 Manuell sökning  0 0 3 3 

 Antal artiklar PubMed 152 4(3)  3 3 

 Totalt antal artiklar 360 34 (3) 9   10 

( )=Antal dubbletter mellan databaser, ej inkluderade i summan av totala artiklar.  
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Urval  

Databassökningarna i CINAHL och PubMed resulterade i 360 artiklar. I urval ett lästes 

samtliga titlar och abstrakt för att kontrollera källornas relevans. En artikel beställdes 

även i steg 4 (Polit & Beck 2008). Antal exkluderade artiklar var 326 stycken, dessa 

överensstämde inte med litteraturstudiens syfte då flertalet var skrivna utifrån 

sjuksköterskans perspektiv eller hade fokus på medicinsk behandling av HIV/AIDS. 

Artiklar som inte var skrivna på svenska, engelska eller review-, pictorial- och editorial 

artiklar exkluderades också. Detta resulterade i 34 artiklar som gick vidare till urval två.  

I urval två lästes artiklarna tillsammans i sin helhet, steg 5 (Polit & Beck 2008). Med 

undantag för en artikel som ännu inte hade kommit. Antalet exkluderade artiklar var 28, 

då flertalet var skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv, en studie var inriktad på 

upplevelser angående medicinskbehandling och två artiklar innehöll deltagare under 18 

år. Av dessa anledningar föll många artiklar bort i urval två och litteraturstudien hade 

för lite källmaterial. Nya artiklar identifierades genom referenslistor på tidigare 

litteraturstudier inom samma problemområde, som beskrivs i steg 5.1 (Polit & Beck 

2008). Dessa manuella sökningar gav tre artiklar. Till urval tre valdes nio artiklar.  

I urval tre gjordes ytterligare en manuell sökning, detta på grund av att artikeln som 

beställdes inte kom. Urval tre hade tio artiklar som lästes och granskades med 

bedömningsmall tillsammans för kvantitativa och kvalitativa artiklar (Avdelningen för 

omvårdnad 2004) för att kritisk granska artiklarna i steg 6 (Polit & Beck 2008). Ingen 

artikel exkluderades från urval tre. Studiens resultat bygger på kvarvarande tio artiklar 

efter granskning.  

Databearbetning 

I steg 7 (Polit & Beck 2008) skrevs återstående tio artiklar ut i pappersformat. 

Artiklarna lästes enskilt och sedan tillsammans ett flertal gånger. Enligt Graneheim och 

Lundman (2008) är kvalitativ innehållsanalys en metod som beskriver variationer 

genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. En meningsbärande enhet är 

en del av texten som ord, meningar eller stycken som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang. Meningsbärande enheter bör vara lagom stora för att utgöra grunden till 

en analys. Större meningsbärande enheter kan vara svårare att hantera då de kan rymma 

flera betydelser och det finns risk för att delar av innehållet går förlorat. 

Meningsbärande enheter samt citat markerades tillsammans som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Databearbetningen fortgick utifrån steg 8 (Polit & Beck 2008) 

då de meningsbärande enheterna som kunde vara enskilda meningar eller ett längre 

stycke, översattes till svenska för att få en djupare förståelse för dess innebörd. Den 

översatta texten samt citat skrevs ut och markerades med olika färger för att kunna 

återföra till artiklarnas författare för att sedan kodas. Graneheim och Lundman (2008) 

beskriver att en kod är en etikett på en meningsbärande enhet som kortfattat beskriver 

dess innehåll. Koder är ett redskap att reflektera över data på ett nytt sätt. 

Litteraturstudien fortsatte med steg 9 (Polit & Beck 2008) genom att kritiskt 

sammanställa data och hitta likheter i koderna. Detta bildade två kategorier och citat 

skrevs på originalspråk under aktuell kategori. Enligt Graneheim och Lundman (2008) 

utgörs kategorier av koder som har ett liknande innehåll. Ingen data skall falla mellan 

två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier och data som svarar på syftet 
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skall inte uteslutas för att lämplig kategori inte finns. Detta kan vara svårt att tillgodose 

om texten innefattar upplevelser (Graneheim & Lundman 2008). Litteraturstudiens två 

kategorier belyser upplevelser av att känna medmänsklighet och kränkande 

särbehandling samt vilka konsekvenser detta medför. Artiklarnas resultat lästes återigen 

för att sammanställningen i litteraturstudiens resultat inte skulle vara felaktig.  

Etiska överväganden 

Etiska aspekter skall och har beaktats vid sammanställning av litteraturstudien. 

Författarna har använt sig av forskning som granskats och fått tillstånd av en etisk 

kommitté och där etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström 2003). I 

Helsingforsdeklarationen fastställs att forskning endast får godkännas om respekt för 

människovärdet, mänskliga rättigheter och hänsyn till de grundläggande friheterna har 

setts över vid etikprövningen (World Medical Association [WMA], 2008). I 

litteraturstudien söktes information på tidigare dokumenterad kunskap, då frågor 

ställdes till litteratur istället för till personer. I litteraturstudiens resultat redovisades 

även resultat som motsäger varandra (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden 2003). Noggrannhet förekom så att plagiering av material eller fusk inte 

existerade (Forsberg & Wengström 2003). De artiklar som inte var etiskt granskade 

användes inte till litteraturstudien. Författarnas egen förförståelse lades åt sidan och 

egna tankar i resultatet har inte förekommit. Resultaten i artiklarna som överensstämde 

med litteraturstudiens syfte och var på annat språk än svenska översattes så exakt som 

möjligt för att undvika misstolkningar. Citat skrevs på originalspråk för att stärka 

litteraturstudiens resultat.  
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med HIV/AIDS upplever 

sjuksköterskans bemötande samt vilka konsekvenser detta kan ha för patienterna. 

Litteraturstudiens resultat bygger på tio artiklar som redovisas i matris (bilaga 1). 

Litteraturstudiens resultat belyser två kategorier; Att känna medmänsklighet och 

Kränkande särbehandling 

Att känna medmänsklighet  

Kategorin Att känna medmänsklighet beskriver att patienterna upplevde ett värdigt och 

respektfullt bemötande från sjuksköterskan. Kategorin beskriver även konsekvenserna 

av att känna medmänsklighet.  

Medmänsklighet upplevdes av patienterna när sjuksköterskan såg dem som en unik 

individ och intresse visades för att lära känna människan bakom sjukdomen (Carr 2001; 

Dawson- Rose et al. 2005; Klotz 2010; Sherman & Oullette 2001; Surlis & Hyde 2001). 

I flera studier upplevde patienterna att sjuksköterskan inte var dömande utan istället 

uppmärksammade deras behov som kunde vara att lyssna, vägleda eller trösta (Dawson- 

Rose et al. 2005; Hughes et al. 2008; Sherman & Oullette 2001; Surlis & Hyde 2001). 

When I first got here, I loved them (staff) so much. They 

happened to save my life, right? I asked questions and I learned 

a lot… When you ask them questions, they do tell you things 

that you need to know, you know, like explain stuff to 

you…’Cause at one point I had to depend on each and every 

last one of them nurses. And I have to admit that that time that I 

really needed them, they were there. They helped. (Huges et al. 

2008, s. 350) 

Att få kontakt med sjuksköterskan på ett emotionellt plan genom att bli bemött och 

behandlad som en värderad människa och skapa en nära relation som till en 

familjemedlem uppskattades av patienterna (Dawson- Rose et al. 2005; Klotz 2010; 

Sherman & Oullette 2001). Genom att känna kroppskontakt och fysisk närvaro 

uppfattades sjuksköterskan som lyhörd och stöttande (Klotz 2010; Sherman & Oullette 

2001). I en studie beskrevs sjuksköterskans glada inställning och ett positivt första 

intryck var av betydande faktor för att hjälpa patienterna i sjukdomsprocessen (Sherman 

& Oullette 2001). 

”When a nurse comes in for the first time and says, ”Hello, I´m 

Ms. Jones. I will be your nurse this evening, “I know I can 

relax.” (Sherman & Oullette 2001, s. 88) 

Patienterna ansåg att en rak och öppen kommunikation angående deras sjukdom och 

behandling var en god förutsättning för att kunna hjälpa dem (Dawson- Rose et al. 

2005; Sherman & Oullette 2001). Patienterna upplevde att sjuksköterskan visade 

kompetens genom att ge omvårdnad baserad på kunskap, vara effektiv samt lyhörd 

(Sherman & Oullette 2001).   
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Flera studier beskrev att sjuksköterskan hade stor inverkan på patienterna till att känna 

motivation samt hopp inför framtiden (Carr 2001; Klotz 2010; Sherman & Oullette 

2001; Surlis & Hyde 2001). Sjuksköterskans medmänskliga bemötande gav patienterna 

motivation att fokusera på livskvalitén och leva i nuet genom att de själva tog kontrollen 

över sina liv. Samma studie beskrev att ökat hopp framkallades hos patienterna när 

sjuksköterskan uppskattade deras personlighet och en känsla av att vara en unik individ 

tydliggjordes (Klotz 2010). Att hjälpa patienten att inte anklaga sig själv för sin 

sjukdom bringade en känsla av hopp (Surlis & Hyde 2001). Ökat självförtroende 

skapades av sjuksköterskans närvaro (Carr 2001) och kroppskontakt (Klotz 2010; 

Sherman & Oullette 2001).  

And my relationship with (the nurse practitioner) helped 

me more than any medicine did, my self-esteem, my 

feelings about life, and just about the person that I am. 

The relationship we developed… enabled me to make 

relationship in the future with other people because I can 

open and trust a little bit more with everybody. (Carr 

2001, s. 40) 

Fysisk närhet beskrevs även av deltagande patienter i studien av Rintamaki et al. (2007) 

ha en lugnande inverkan eftersom sjuksköterskan då inte visade rädsla. När 

sjuksköterskan fokuserade på det emotionella och respekt visades för patienterna, 

skapades en god relation (Carr 2001; Haile et al. 2002; Klotz 2010). Ett förtroende 

utvecklades när de förväntningar som fanns inför ett möte uppfylldes (Carr 2001; 

Sherman & Oullette 2001). Visade sjuksköterskan kunskap i sina arbetsuppgifter 

skapades tillit (Carr 2001; Hughes et al. 2008; Klotz 2010; Sherman & Oullette 2001; 

Wolosin 2005). I studien av Sherman och Oullette (2001) beskrev en deltagande patient 

om sjuksköterskan kunde lindra smärta skapades ett förtroende. 

”I develop my confidence based on whether they cause me 

pain” (Sherman & Oullette 2001, s. 88) 

Vidare i studien beskrevs även upplevelsen av att ett förtroende till sjuksköterskan inte 

bara byggde på vårdrelaterad kunskap och skicklighet utan även att sjuksköterskan var 

självständig i sina beslut. 

”When she assessed me and then decided what to do rather than 

just following the doctor´s order, I felt I was in good hands.” 

(Sherman & Oullette 2001, s. 88) 

Kränkande särbehandling 

Kategorin Kränkande särbehandling beskriver upplevelser av ett respektlöst bemötande 

och som en utpekad samt avvikande patientgrupp. Kategorin beskriver även 

konsekvenserna av att uppleva kränkande särbehandling.  

Patienterna möttes av kränkande behandling genom att sjuksköterskan inte respekterade 

dem som människor utan istället kränkte individen, var nedlåtande och behandlade 

patienten med ignorans (Haile et al. 2002; Hughes et al. 2008; Klotz, 2010; Rintamaki 

et al. 2007; Sherman & Oullette 2001). Deltagande patienter i studien av Rintamaki et 
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al. (2007) beskrev ändrat beteende hos vårdpersonalen efter avslöjande angående sin 

diagnos. Patienterna beskrev fysiskt avståndstagande från sjuksköterskan genom att inte 

vilja röra vid dem på grund av rädsla för att bli smittad. Sjuksköterskan visade 

nervositet, panikkänsla, överdriven försiktighet och överdriven skyddsutrustning vid 

kliniska tekniska moment samt omvårdnadssituationer (Haile et al. 2002; Klotz 2010; 

Rintamaki et al. 2007). 

I´ve had a couple of incidents where a nurse or a phelmbologist 

didn´t want to draw blood because it was clear to her that she 

was drawing for a CD4 count. (Rintamaki et al. 2007, s. 964) 

Patienterna upplevde respektlöshet när sjuksköterskan inte uppmärksammade deras 

emotionella bekymmer (Carr 2001; Haile et al. 2002; Hughes et al. 2008; Klotz 2010; 

Rintamaki et al. 2007; Sherman & Oullette 2001). De beskrev även sjuksköterskans 

bristande förmåga i att interagera med dem på ett psykiskt och emotionellt plan (Carr 

2001; Dawson-Rose et al. 2005; Haile et al. 2002; Klotz 2010; Rintamaki et al. 2007; 

Sherman & Oullette 2001).  

”He could care less. He never asks”. ”No one ever sat 

down and asked,” and ”He doesn’t want to know. If I 

start to talk about emotion, a wall goes up”. (Sherman & 

Oullette 2001, s. 89) 

Befintliga fördomar i samhället angående livsstil och riskbeteenden upplevde 

patienterna påverka sjuksköterskan till att stigmatisera dem som patientgrupp (Hughes 

et al. 2008; Klotz 2010; Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). Förakt, okunskap, 

rädsla, förmedlat obehag eller uteslutenhet i vården av sjuksköterskan upplevde 

patienterna i studien av Rintamaki et al. (2007) som stigmatiserande bemötande. 

Anteckningar i journaler och skyltar i patientrum upplevdes som diskriminerade och 

överdrivna säkerhetsåtgärder (Carr 2001; Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). 

I was in the emergency room and they taking some blood and I 

said “You know, you need to put some gloves on, ´cause I´m 

HIV positive. “ The thing was, after that I was admitted to a 

room and I had signs on my door. ´Bilogical fluid,´ah, ´caution´, 

you know? It was terrible. It made me feel really dirty. 

(Rintamaki et al. 2007, s. 962) 

I flera studier konstaterades att särbehandling upplevdes vanligt förekommande bland 

patienterna (Hekkink et al. 2005; Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001; Wolosin 

2005). Två studier åskådliggjorde att patienterna med HIV/AIDS var mindre nöjda med 

vården än patienterna med reumatiska sjukdomar (Hekkink et al. 2005) och 

lungsjukdomar (Wolosin 2005). Längre väntetid var det som upplevdes vanligt 

förekommande. I studien av Surlis och Hyde (2001) framkom särbehandling inom 

patientgruppen, då kvalitén på bemötandet var beroende av vilket sätt patienterna 

smittades med HIV. En patient beskrev att homosexuella fick effektivare och bättre vård 

än drogmissbrukare (Surlis & Hyde 2001). 

”I have nothing against gays, but they were getting treated first 

and out of the way” (Tony). (Surlis & Hyde 2001, s. 72) 
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I flera studier beskrevs överdriven nyfikenhet hos sjuksköterskan om att veta vad som 

orsakade patienternas diagnos för att kunna sätta dem i en riskgrupp (Haile et al. 2002; 

Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). 

She came in and she´s like, ” well, how´d you get it?” I 

said, “I don´t know.” She asked me about being in the 

risk categories and I said, “well, I wasn´t.” And then she 

said, “no, you´re just in denial. You had to have been. 

You don´t ´just get it.´ “ I´m like, “well, I… “I didn´t 

know. I was just thinking, going by those categories, I 

didn´t fit in any of them. It´s like, “no, I´m not in any of 

them.” And she´s like, “well, yes you are.” And I´m like, 

“no, I´m not.” And it became real big confrontation. 

(Rintamaki et al. 2007, s. 962) 

I en studie av Surlis och Hyde (2001) beskrev patienterna att sjuksköterskan 

nedvärderade deras kunskap angående HIV/AIDS genom att prata över huvudet på dem. 

De beskrev upplevelser av ett fördömande bemötande från medpatienter (Surlis & Hyde 

2001) samt annan sjukvårdspersonal eftersom sjuksköterskan bröt sekretessen 

oavsiktligt och avsiktligt angående deras diagnos (Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 

2001). I studierna av Dawson-Rose et al. (2005) och Wolosin (2005) framkom det att 

sjuksköterskan upplevdes brista i sin kompetens när otillräcklig information gavs 

angående patienternas diagnos samt behandling. Informationen framställdes inte på ett 

adekvat vis utan förklarades i medicinska termer som patienterna hade svårt att förstå.  

Patienterna påverkades av sjuksköterskans kränkande särbehandling och ansåg att 

sjuksköterskan måste ha förståelse för hur HIV smittas för att god vård skulle kunna ges 

(Haile et al. 2002; Rintamaki et al. 2007). Sjuksköterskans fysiska avståndstagande 

resulterade i att patienterna kände frustration, rädsla, depression och upprördhet (Haile 

et al 2002; Klotz 2010). 

The only time I got my feelings hurt was when a nurse 

offered to help me bath but then wouldn´t touch me. I 

think she thought my HIV would rub off on her. (Haile et 

al. 2002, s. 78) 

När sjuksköterskan brast i sin verbala- och icke verbala kommunikation kunde detta 

leda till en känsla av minskat hopp inför framtiden. Hopplöshet upplevdes även av 

patienterna när sjuksköterskan visade med attityd och beteenden att livet i praktiken var 

över (Klotz 2010) och bara varit närvarande för att få sitt arbete avklarat (Klotz 2010; 

Sherman & Oullette 2001). En känsla av att sjuksköterskan inte velat ge vård av god 

kvalité upplevdes av patienterna (Klotz 2010). Skamkänslor upplevdes när patienterna 

tydligt och respektlöst blev anklagade av sjuksköterskan att skylla sig själva angående 

deras HIV-diagnos (Rintamaki et al 2007; Surlis & Hyde 2001).   

I had one blood draw-she had hard time drawing my 

blood. She got really angry and aggravated about it. She 

kept poking me and I told her it hurt, “It´s hurting,” you 

know? And she said, “if you hadn´t of done this to 

yourself, we wouldn´t have to be going through this!” 

(Rintamaki et al. 2007, s. 963) 
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Ett respektlöst bemötande från sjuksköterskan låg till grund för att flera patienter 

tappade motivation till följsamhet av behandling. Ett flertal patienter valde att inte 

uppsöka vård då sjuksköterskans respektlösa bemötande framkallade misstro till 

sjukvårdssystemet (Dawson-Rose et al. 2005; Haile et al. 2002; Klotz 2010; Rintamaki 

et al. 2007). 

Being rushed to the hospital a few times I´ve dealt with 

paramedics. I´m epileptic, I have seizures. When the 

paramedics do pick me up, they manhandle me. In other words, 

they treat me bad… Once they ask whoever´s called the 

ambulance that knows my history, who tells ´em I´m HIV-

positive, they start trashing me around. The only part they´re 

careful of is putting in a line in my vein because they don´t 

want to get sick. I mean, the paramedics are cruel and I prefer 

not to be handled by them at all. Just let me die. If I´m gonna 

die, let me die, but don´t call the ambulance. That’s how bad 

they are. (Rintamaki et al. 2007, s. 965) 

Kvaliteten och effektiviteten av vården äventyrades när patienternas behov ignorerades 

och otillräcklig vård gavs. En känsla av att vara ett objekt tydliggjordes då 

sjuksköterskan vårdade patienterna mot sin egen vilja (Hughes et al. 2008; Klotz 2010; 

Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). Skam- och skuldkänslor förstärktes när 

sjuksköterskan i sitt bemötande var ivrig att sätta dem i en riskgrupp (Haile et al. 2002; 

Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). I en studie gjord av Rintamaki et al. (2007) 

var det flera deltagande patienter som beskrev att sjuksköterskans stigmatiserande 

bemötande inte behövde påverka vården avseende kvalité och effektivitet. 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienterna med HIV/AIDS upplevelser 

av sjuksköterskans bemötande samt vilka konsekvenser detta kan ha för patienterna. 

Resultatet visade att flera patienter upplevde kränkande särbehandling av 

sjuksköterskan vilket ledde till känslor som skam, skuld och hopplöshet, detta skapade 

ett onödigt lidande. Litteraturstudiens resultat visade även att flera patienter upplevde 

medmänsklighet av sjuksköterskan och på så sätt kunde patienten känna hopp samt tillit 

och lidandet lindrades. Genom kunskap och intresse för individen bakom sjukdomen 

kan mycket av det negativa bemötandet förbättras. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat beskrev att patienterna upplevde respekt och tillit när 

sjuksköterskan uppmärksammade människan bakom sjukdomen (Carr 2001; Dawson- 

Rose et al. 2005; Klotz 2010; Sherman & Oullette 2001; Surlis & Hyde 2001). Det 

redogjordes även av McCann och Sharkley (1998), att sjuksköterskan inte alltid var 

dömande angående patienternas diagnos utan ansåg istället att oberoende sjukdom 

skulle samma medmänsklighet visas och behandling ges. Enligt Eriksson (2001) är 

medlidande ett grundbegrepp i vårdandet. Den som visar medlidande bidrar med en del 

av sig själv till den andra för att göra något gott. Sjuksköterskorna beskrev i en studie av 

Sherman (2000) att de ville skapa en god och nära relation till patienterna och bli som 

en familjemedlem. De ville få patienterna att känna sig speciella och uppskattade, viljan 

av att ge god vård var stark (Sherman 2000). Patienterna kände medmänsklighet från 

sjuksköterskan när vården individualiserades och upplevde känslan av att vara en unik 

individ. Genom att möta den enskildes lidande lindras lidandet (Eriksson 2001). 

Patienterna beskrev en känsla av hopp som förmedlades av sjuksköterskan (Carr 2001; 

Klotz 2010; Sherman & Oullette 2001; Surlis & Hyde 2001). Genom att inge hopp samt 

skapa en miljö där patienterna känner sig välkomna och tillåts vara patient lindras 

lidandet (Eriksson 2001). Hade sjuksköterskan själv mött lidande finns en förmåga att 

lättare känna medlidande. På så sätt även hjälpa patienten att vända sitt lidande utåt och 

använda den till att hitta motivation för strävan mot ett värdigt liv. I 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs att bemötandet 

skall utgå från en humanistisk människosyn. I en studie av Taylor (1992) uppfattades 

sjuksköterskorna som kompetenta när de var trygga i sin yrkesroll. Denna trygghet 

visades genom att de var säkra i sig själva som människor. Detta gjorde att patienten 

kände en samhörighet till sjuksköterskan och kunde på så sätt relatera till dem. Tillit och 

en god relation skapades utifrån att sjuksköterskan besatt denna kompetens. 

Litteraturstudiens resultat beskrev att patienterna utsattes för ett ovärdigt och respektlöst 

bemötande (Haile et al. 2002; Hughes et al. 2008; Klotz, 2010; Rintamaki et al. 2007; 

Sherman & Oullette 2001). Detta styrks av två studier som ur ett 

sjuksköterskeperspektiv studerade vård till patienter med HIV/AIDS. Enligt Oyeyemi et 

al. (2006) och O´Sullvian et al. (2000) har sjuksköterskan velat avstå att vårda 

patienterna med rädsla för att smittas på grund av bristande kunskap. Detta medförde ett 

sämre bemötande och ett lidande för patienterna, då de inte behandlades med värdighet 

och respekt. Enligt Eriksson (2001) skapas lidande när en människans värdighet kränks 
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och möjligheten till att vara människa fullt ut fråntas. Patienterna upplevde värdighet 

när det fanns en förståelse för en annan människas tidigare erfarenheter. Dock tvivlade 

patienterna i studien av Hughes et al. (2008) på sjuksköterskans förståelse för vad 

värdighet och respekt innebar för dem. I en studie av Duffy (2005) beskrev en 

sjuksköterska att patienter med HIV/AIDS blev behandlade annorlunda jämfört med 

andra patientgrupper. Sett ur en etisk synvinkel är det orätt att särbehandla människor, 

då alla är lika mycket värda. Det anges även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2007) att vård skall ges på lika villkor samt att mänskliga rättigheter skall respekteras. 

Negativa konsekvenser av sjuksköterskans ovärdiga och respektlösa bemötande ledde 

till en känsla av hopplöshet och bristande motivation inför framtiden (Dawson-Rose et 

al. 2005; Haile et al. 2002; Klotz 2010; Rintamaki et al. 2007). Ovanstående kan även 

läsas i Sanders (2008), där det beskrevs att vårdpersonalens negativa bemötande, attityd 

och inställning påverkade patienterna så pass mycket att de inte vill kontakta vården 

igen. En känsla av hopplöshet upplevs redan av många som fått diagnosen HIV 

(Boström & Ögren Wanger 2009). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2005) skall sjuksköterskan ge patienten motivation och tillgodose basala 

och specifika omvårdnadsbehov, både fysiska och psykiska. Dock visar 

litteraturstudiens resultat på det motsatta i flera situationer. 

Patienterna beskrev stigmatiserande bemötande utifrån samhällets fördomar (Hughes et 

al. 2008; Klotz 2010; Rintamaki et al. 2007; Surlis & Hyde 2001). Som tidigare nämnts 

beskrev Lawless et al. (1996), att stigmatisering äventyrade kvalitén på vården då 

patienter nekades vård på grund av HIV/AIDS. I en studie av Pisal et al. (2007) beskrev 

sjuksköterskorna att de använde sig av markeringar angående patientens HIV-infektion, 

dock ovetande om att patienterna upplevde detta diskriminerande och stigmatiserande. 

Genom att sjuksköterskorna fick utbildning inom vård av patienter med HIV/AIDS 

uppmärksammade sjuksköterskan sina misstag (Pisal et al. 2007). Patienterna upplevde 

att sjuksköterskan med utbildning inom vård av patienter med HIV/AIDS inte var 

stigmatiserande i sitt bemötande (Andrewin & Chien 2008). Psykologiska effekter hos 

patienterna som upplevde stigmatisering uttrycktes som ångest, depression, skuld, 

isolering, känsla av sorg, förlust av socialt stöd samt försämrad relation till vårdpersonal 

(Varas-Diaz et al. 2005). Eriksson (2001) anser att en upplevelse av att inte känna sig 

välkommen skapar ett lidande.  

Metoddiskussion 

Litteratursökningen har så utförligt som möjligt beskrivits i metoddelen för att stärka 

trovärdigheten. Det finns en medvetenhet angående begreppet bemötande som inte har 

någon engelsk översättning. Efter övervägande valdes Nurse-Patient Relation och 

Attitude, som sökord då dessa ansågs kunna ge ett likvärdigt resultat.  

Publiceringsintervallet bestämdes till tio år för att uppnå en så ny forskning som möjligt 

men ändå erhålla tillräckligt med material till studien. Det gjordes inte några 

begränsningar till specifika länder då detta hade resulterat i svårigheter att finna artiklar. 

Överväganden gjordes angående avgränsning till specifika vårdavdelningar men efter 

att ett flertal abstrakt lästes ansågs detta ge svårigheter att hitta relevant material. 

Artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte hittades utan att göra denna begränsning. 

Av dessa anledningar kändes inte denna avgränsning betydelsefull till denna 

litteraturstudie.    



20 

 

Databassökningarna skedde i CINAHL och PubMed. I Forsberg och Wengström (2008) 

beskrivs CINAHL som en mer omvårdnadsbaserad databas än PubMed som täcker 

omvårdnad och medicin. Då bemötandet anses utgöra en central del i omvårdnaden 

ansågs CINAHL vara en bra databas. Detta var även motivet till att fler artiklar 

användes från CINAHL än PubMed. För att använda rätt sökord till de valda 

databaserna användes databasens ämnesregister, Headings i CINAHL och MeSH termer 

i PubMed. Vilket styrker litteraturstudien och risken för att förbise relevanta artiklar 

minskades (Willman et al. 2011). Flera av sökorden resulterade i artiklar som hade 

fokus på den medicinska delen istället för omvårdnad. För att minska antalet träffar med 

medicinskt fokus kombinerades dessa sökord med omvårdnadsinriktade sökord. På så 

sätt hittades artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Databassökningarna 

diskuterades kritiskt i efterhand då en enighet fanns om att fler sökord skulle ha kunnat 

användas för att komplettera orden upplevelse och bemötande. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är AIDSLINE en databas som täcker olika aspekter angående 

HIV/AIDS. Denna databas är inte tillgänglig genom Karlstads Universitet. Genom att 

använda AIDSLINE hade sökningarna troligen utvidgats och fler artiklar funnits. 

I urval ett till urval två exkluderades ett stort antal artiklar. Artiklarna lästes i sin helhet 

och då påträffades att flera var skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv. Av den 

orsaken att bara abstraktet lästs innan fanns svårigheter att se detta redan i urval ett. Två 

artiklar hade bearbetats i urval två och var av god kvalité samt svarade på 

litteraturstudiens syfte. Då de inte hittades när författarna på nytt gjorde 

databassökningarna för att se så att den överensstämde med litteraturstudiens tabell över 

databassökningar (tabell 1) kunde de ej användas till litteraturstudiens resultat. Det har 

funnits svårigheter att finna artiklar då upplevelsen ur ett patientperspektiv är 

förhållandevis ett outforskat område. Till ett tredje urval innehöll litteraturstudien för få 

antal artiklar till att bearbeta fram ett resultat. Det gjordes databassökningar i CINAHL 

och PubMed som inte redovisades då inga relevanta artiklar hittades. En manuell 

sökning gjordes av logistiska problem och ansågs vara väsentligt då litteraturstudien 

innehöll för få artiklar. För att stärka trovärdigheten granskades samtliga artiklar i urval 

tre med bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Avdelningen för 

omvårdnad 2004). 

De artiklar som även inkluderade läkare eller annan vårdpersonal än sjuksköterskan 

exkluderades inte, istället användes delar till resultatet där sjuksköterskans bemötande 

framkom tydligt. I artikeln skriven av Rintamaki et al. (2007) belystes bemötandet från 

vårdpersonalen och inte specifikt från sjuksköterskan. Artikeln uteslöts inte då den 

svarade på litteraturstudiens syfte och ansågs vara relevant av den anledningen att 

sjuksköterskan ingår i kategorin vårdpersonal. I artikeln skriven av Dawson-Rose et al. 

(2005), där deltagarna utöver sin HIV-diagnos är eller har varit drogmissbrukare fanns 

svårigheter att utläsa om det stigmatiserande bemötandet berodde på deras missbruk. 

Eftersom missbrukare tyvärr stöter på negativt bemötande. Av den anledningen att 

deltagarna var HIV-positiva uteslöts inte artikeln.  

Trots att ingen avgränsning för länder gjordes var åtta av tio artiklar i litteraturstudiens 

resultat studier gjorda i USA. Detta kunde ses från både positiva och negativa aspekter. 

Positivt av det skälet att trovärdigheten stärktes utifrån att artiklarna generellt var eniga 

om att det fanns både bra och mindre bra upplevelser angående sjuksköterskans 

bemötande. Likaså vilken avgörande betydelse sjuksköterskans bemötande hade i 
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sjukdomsprocessen. Dessa åtta artiklar var även av god kvalité och därför gjordes inga 

uteslutande. En negativ aspekt var att litteraturstudien beskriver lite om hur det ser ut i 

resten av världen och därmed hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Litteraturstudiens resultat bygger på åtta kvalitativa artiklar och två kvantitativ artikel. 

Då syftet var att undersöka en upplevelse av ett fenomen, anses kvalitativa artiklar vara 

de som svarade på litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström 2008). Vid 

sammanställning av litteraturstudiens resultat översattes artiklarna med största 

noggrannhet till svenska. Medvetenhet finns om att misstolkningar kan ha skett då 

svårigheter av översättning från engelska till svenska fanns. För att styrka resultatdelen 

skrevs citat på originalspråk. 

Klinisk tillämpbarhet 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter med HIV/AIDS påverkades av 

sjuksköterskans bemötande. Upplevelser av dåligt bemötande hos patienten kan skapa 

onödigt lidande. Förhoppningen med denna samlade kunskap är att öka förståelsen hos 

sjuksköterskan angående patienternas upplevelse av bemötandet för att på så sätt kunna 

lindra lidande och skapa ett värdigt bemötande. Vilket bidrar till en högre livskvalité 

hos patienterna med HIV/AIDS. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan har 

förståelse för vad patienterna uppfattar som diskriminerande samt stigmatiserande 

bemötande. I sjuksköterskans kompetens skall ett gott och professionellt bemötande 

ingå.   

Förslag till fortsatt forskning  

Mer kvalitativ forskning inom upplevelser av sjuksköterskans bemötande av patienter 

med HIV/AIDS i Sverige vore av betydelse då det är lite forskat inom detta område i 

Sverige. Flera patienter med HIV/AIDS levde med självstigmatisering och fortsatt 

forskning inom området självstigmatisering skulle ha relevans för att hjälpa dessa 

patienter att lindra lidande.  

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskans bemötande kan påverka patienten 

avseende positiva och negativa upplevelser vad gäller hopp, motivation, minskad 

självstigmatisering samt känslan av ett värdigt liv. Många patienter upplevde sig bli 

orättvist och respektlöst behandlade av sjuksköterskan, vilket bidrog till att patienterna 

undvek att söka vård. De gånger som sjuksköterskan behandlade patienterna med 

värdighet och respekt, fick de hopp och motivation till framtiden. Sjuksköterskans 

kunskap om HIV/AIDS måste öka för att optimera vården för patienter med HIV/AIDS.  
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problematisk och extra 

krävande.  

 

  

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: Enskilda 

semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor 

Antal deltagare: 161 

Ålder: >18 

 

Deltagarna hade både positiva och 

negativa upplevelser av sjuksköterskan. 

En del patienter med HIV har lämnat 

vården pga. orättvis och 

diskriminerande behandling. 

 

Haile, B.L., 

Landrum, P.A., 

Kotarba, J.A. & 
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liv samt undersöka kvinnors syn 

på den inverkan som 

sjukvårdspersonalen speciellt 

sjuksköterskor kan ha på 

aktivering av inre styrka. 

 

Metod: Kvalitativ, Grounded 

Theory studie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Enskilda 

ostrukturerade intervjuer 

Antal deltagare: 19  

Ålder: 19-54  

 

Deltagarna definierar vad inre stryka 

innebär för dem samt hur det kan 

hjälpa dem i sjukdomsprocessen. 

Deltagarna ger även förlag på hur 

sjuksköterskan genom sitt bemötande 

kan ge dem inre styrka. 
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Undersöka hur patienter med 
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Icke experimentell design.  

Urval: Enkätundersökning 

(QUOTE) om individens upplevda 

kvalitet på vården. 

Antal deltagare: 226  

Bortfall: 24 

Ålder: >18  

 

 

Patienter med HIV upplever 

vårdkvaliteten från sjuksköterskor som 

positiv, dock kan skillnader ses i 

vården mellan patienter med HIV och 

reumatism, t.ex. angående väntetid. 
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erfarenheter av värdighet för 

patienter med avancerad HIV-
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Metod: Kvalitativ 

fenomenologiskstudie.  

Urval: Deltagarna var boende på en 

AIDS-enhet.   

Datainsamling: Icke strukturerade 

gruppintervjuer med 3-4 deltagare 

under december 2005 till mars 

2006.   

Antal deltagare: 10   

Ålder: 35-58 

 

 

Att behandlas med respekt ansågs av 

deltagarna som viktigt i en 

omvårdnadskontext. Flera av 

deltagarna har upplevt kränkning i sina 

vårdsituationer. Erfarenheter av ett 

värdigt bemötande från sjuksköterskan 

gav möjligheter att känna sig 

accepterade för vem de var och inte 

uteslutna på grund av sin sjukdom. 
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Klotz, L.K. 

 

USA 

 

Hope in Relation to 

Nursing Interventions  

for HIV-Infected 

Patients and Their 

Significant  

Others.  

 

2010 

 

Att identifiera 

omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan använda sig 

av för att minska hopplöshet och 

istället inge hopp hos HIV- 

infekterade och deras närstående 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

fenomenologiskstudie.  

Urval: Representativt urval.  

Datainsamling: Halvstrukturerad 

intervju enskilt med deltagarna, 

varav anhöriga fick vara med om 

deltagarna så ville  

Antal deltagare: 20  

Ålder: 20-60 

 

 

Omvårdnadsåtgärder identifierades 

från betydelsefulla uttalanden som 

belyser sjuksköterskans insats för att 

kunna inge hopp samt aspekter som 

leder till en känsla av hopplöshet. 

 

Rintamaki, L .S., 

Scott,  A.M., 
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& Jensen, R.J. 
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Male patient 

perceptions of HIV 

stigma in health care 

context 
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Beskriva manliga HIV-

patienters uppfattningar och 

erfarenheter av stigmatisering 

inom vården 

 

Metod: Kvalitativ, Grounded 

Theory studie   

Urval: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Semistrukturerad 

gruppintervju eller enskild intervju 

inom samma ämnesområde  

Antal deltagare: 50 

Ålder: 24-70 

 

 

Intervjuerna resulterade i olika 

beteenden som HIV-patienterna 

upplevt i vården, diskriminering, 

stigmatisering, fysiskt misshandel. 

Viktigt att detta nås fram till 

vårdpersonal för att undvika dessa 

beteenden.  

 

 

Sherman, D. W. 

& Oulette, S. C. 

 

USA 

 

Patients tell of their 

images, expectations 

and experiences with 

physicians and nurses 

on an AIDS-designated 

unit  

 

 

2001 

 

Att utforska dynamiken i 

relationer mellan vårdgivare och 

patienter med Aids, samt 

diskutera förväntningar, 

uppfattningar och tidigare 

erfarenheter av sjukvården. 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

fenomenologisk studie 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Observation, 

semistrukturerade, bandinspelade 

intervjuer. 

Antal deltagare: 37 

Ålder: 30-66   

 

Patienterna beskriver sjuksköterskan 

som varm, öppen, snäll, lyhörd, 

skrattande, leende och skämtsam. 

Patienterna betonar vikten av att vårda 

relationen till sjuksköterskan. Genom 

att vara professionell och kompetent 

skapade sjuksköterskan ett förtroende 

till patienterna. 
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Surlis, S. & 

Hyde, A. 

 

Irland 

 

 

HIV-positive patients´ 

experiences of stigma 

during hospitalization 

 

2001 

 

Undersöka HIV- positiva 

patienters upplevelser av 

sjukhusvård, speciellt deras 

erfarenheter av omvårdnad samt 

upplevelsen av stigmatisering 

under sjukhusvistelse bland 

personer med HIV. 

 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologiskstudie  

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: Enskilda 

djupintervjuer med öppna frågor 

Antal deltagare: 10 

Ålder: 29-50 

 

 

 

Analysen bygger på Goffman´s 

begreppsbildning och visar att patienter 

med HIV ofta känner av stigmatisering 

av sjuksköterskor och föredrar hellre 

att bli vårdade på speciell HIV/AIDS 

avdelning för ett bättre bemötande. 

 

Wolosin, R J 

 

USA 

 

HIV/AIDS patients 

satisfaction with 

hospitalization in the 

era of highly active 

antiretroviral therapy  

 

 

2005 

 

Undersöka hur HIV/AIDS-

patienter utvärdera 

sjukhusvistelser i kontrast med 

inneliggande patienter som 

diagnostiserats med 

lunginflammation eller 

lungsäcksinflammation. 

 

 

Metod: Kvantitativ 

retrospektivstudie.  

Urval/ Datainsamling: Man har 

använt sig av enkäter från tidigare 

studier och sammanställt till ett 

resultat. 2518 enkäter analyserades 

vilket leder till ett  

bortfall på 2216 

Antal deltagare: 302 

Ålder: 18-34  

 

 

Studien visar att patienter med 

HIV/AIDS upplever en sämre vård än 

patienter med lungsjukdomar. 

Sjuksköterskans beteenden såsom 

synliga ångest, glömma utrustning, 

klumpighet, eller tappa saker kommer 

leda till att patienten tappar 

trovärdigheten för sjuksköterskan.  

 


