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Sammanfattning:  HIV har sedan dess upptäckt i början av 1980-talet utvecklats till 

den största världsomspännande epidemin som drabbat 
mänskligheten i modern historia. I Sverige lever omkring 4500 
personer med smittan och antalet nyrapporterade fall stiger. HIV 
bryter ner kroppens immunförsvar och till slut utvecklas AIDS. 
Viruset finns i infekterade individers kroppsvätskor och överförs 
främst via blod och sexuell kontakt. Trots att smittvägarna är 
kända förekommer osäkerhet och motstånd mot att vårda denna 
patientgrupp och risk för stigmatiserande behandling föreligger. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva HIV- och 
AIDS-patienters upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal. 
Resultatet, som baserats på 13 vetenskapliga artiklar, visade att 
patienterna både hade positiva och negativa upplevelser. 
Förtroendeingivande personal som inte var rädd på grund av 
diagnosen, som accepterade patienterna och som lät dem vara 
delaktiga i vården fick dem att känna sig integrerade. 
Stigmatiserande behandling från sjukvårdspersonal med 
nedlåtande attityder, kunskapsbrist och/eller smitträdsla bidrog 
istället till upplevelser av segregering. Eftersom antalet HIV-
smittade ökar och allt fler kommer uppsöka vård krävs utbildning 
på alla vårdnivåer samt inom alla vårdrelaterade 
yrkesutbildningar. Mer forskning ur patientperspektivet behövs 
för att ge personalen kännedom om hur de ska möta denna 
patientgrupp på ett terapeutiskt sätt. 
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to become the biggest world wide epidemic to have struck 
humanity in modern history. Approximately 4500 people in 
Sweden live with HIV and the number of new reported cases is 
increasing. HIV destroys the body’s immune defenses allowing 
AIDS to eventually develop. The virus is present in infected 
person’s bodily fluids and is transmitted mainly through blood 
and sexual contact. Even though transmission avenues are well 
documented insecurity and resistance exist among nursing 
personnel when it comes to treating this patient group, allowing 
for inhuman treatment practices. The purpose of this literary 
study was to describe HIV and AIDS patient’s experiences in 
their regular encounters with health care professionals. The 
resulting study, based upon 13 scientific articles, showed that 
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of the diagnosis, accepted the patients and let them be involved in 
care, made them feel integrated. Stigmatized treatment from 
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Inledning 
 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) beskrevs för första gången 1981 sedan 
läkare i USA noterat samma ovanliga symtom hos flera homosexuella män 
(Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2006). Det rörde sig främst om en speciell typ 
av lunginflammation som sedan tidigare kunnat kopplas till nedsatt immunförsvar. 
Ungefär samtidigt konstaterades de första fallen av AIDS i Europa och 1983 kunde 
franska och amerikanska forskare visa att AIDS berodde på en infektion av ett dittills 
okänt virus, Human Immunodeficiency Virus (HIV). 
 
HIV har sedan dess upptäckt i början av 1980-talet utvecklats till att bli den största 
världsomspännande epidemin som drabbat mänskligheten i modern historia (Gisslén, 
2007). Idag lever cirka 4500 personer med diagnostiserad HIV i Sverige och antalet 
nyrapporterade fall stiger för varje år (Smittskyddsinstitutet, 2008a). Då symtomen på 
HIV och AIDS varierar är kunskap hos all sjukvårdspersonal nödvändig samtidigt som 
insatser krävs på alla vårdnivåer (Socialstyrelsen, 1991). Enligt Lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ska sakkunnig och 
omsorgsfull vård ges i vilken patienten visas omsorg och respekt. Vården ska så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Alla patienter ska 
dessutom, oavsett sjukdom, sexuell läggning, ålder och kön, behandlas likvärdigt (SFS 
1982:763). Trots lagarna finns risk för stigmatiserande behandling av personer med 
HIV och AIDS på grund av personalens fördomar, osäkerhet och motstånd mot att 
vårda denna patientgrupp (Andreassen et al., 2006). Det faktum att vaccin och 
botemedel saknas medför att de flesta drabbade förr eller senare kommer att behöva 
sjukhusvård till följd av opportunistiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 1991). Då detta 
sker är det viktigt att personalen har goda kunskaper om och bra förståelse för hur 
patienternas upplevelser i dessa möten kan se ut. 
 
 

Bakgrund 
 
Antalet HIV-smittade i världen uppskattades år 2007 till omkring 33.2 miljoner och 
cirka 2.5 miljoner beräknas ha avlidit i AIDS under samma år (Joint united nations 
programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2007). HIV förekommer överallt på jorden men 
stora skillnader kan ses mellan kontinenterna när det gäller antalet smittade (Gisslén, 
2007). Störst förekomst har området söder om Sahara i Afrika med 22.5 miljoner 
drabbade (UNAIDS, 2007) men för närvarande ökar HIV främst i Centralasien och 
Östeuropa samt i delar av Sydostasien (Gisslén, 2007). I Sverige lever omkring 4500 
personer med HIV (Smittskyddsinstitutet, 2008a). Antalet rapporterade fall till 
Smittskyddsinstitutet var mellan 1988 och 2002 cirka 300 per år. Sedan dess har en 
ökning kunnat noteras och under 2007 anmäldes 541 nya fall. Smittan förekommer hos 
människor i alla åldrar och i alla samhällsklasser (Kallings, 2005). Smittvägarna medför 
dock att intravenösa missbrukare och personer med många olika sexualpartners är 
särskilt utsatta. 
 
HIV finns i infekterade individers kroppsvätskor och överförs via blod, sädesvätska, 
slidsekret och bröstmjölk (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Viruset tränger inte igenom 
intakt hud men kan överföras via slemhinnor och öppna sår (Andreassen et al., 2006). 
Urin, avföring, tårvätska och saliv kan innehålla virus, men dess betydelse för 
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smittspridning antas vara liten (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Blodsmitta kan ske via 
infusion av HIV-infekterat blod och blodprodukter eller överföras från mor till barn 
under graviditeten. I Sverige är den vanligaste smittvägen den via sexuella kontakter 
och då främst mellan homosexuella män (Smittskyddsinstitutet, 2008b). HIV-viruset 
har låg smittsamhet och risken att smittas vid samlag beräknas vara 0.1-0.3 procent 
(Moberg, 2000). Vid sprutdelning är risken cirka 0.6 procent och vid stickskador inom 
vården cirka 0.3 procent. 
 
HIV tillhör en undergrupp av retrovirus som kallas lentivirus och uppträder i två olika 
genetiska huvudgrupper, HIV-1 och HIV-2 (Gisslén, 2007). HIV-1 är den vanligaste 
typen och förekommer hos människor över hela världen. HIV-2 däremot, ses främst i en 
relativt begränsad del av Västafrika och är både mindre smittsamt och mindre patogent 
än HIV-1 (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). HIV bryter ner kroppens immunförsvar 
genom att angripa celltyper som bär på en speciell typ av receptor, CD4 (Ericson & 
Ericson, 2002). Lymfocyter, även kallade T4-celler, spelar en viktig roll i kroppens 
immunförsvar och är försedda med just denna receptortyp. Detta innebär att HIV kan 
binda till lymfocyternas membran och därmed tränga in i cellerna. Väl inne byggs 
virusets arvsmassa in i lymfocyternas DNA och i takt med att cellerna infekteras och 
förstörs blir immunförsvaret allt svagare. En till fyra veckor efter virusets inträde i 
cellerna drabbas omkring hälften av de smittade av en primärinfektion med symptom 
som halsont, svullna lymfkörtlar och muskelsmärtor (Andreassen et al., 2006). I detta 
skede bildas nya virus explosionsartat. En del smittade tolkar symtomen som en rejäl 
förkylning medan andra blir så sjuka att de måste uppsöka vård. Efter primärinfektionen 
inträder den så kallade sjukdomsfria fasen vilken kan variera i längd från något år upp 
till 20 år. Trots benämningen på denna fas är det inte säkert att den smittade upplever 
sig vara totalt symtomfri då viruset ständigt är verksamt i cellerna. Den oavbrutna 
nedbrytningen av immunförsvarets celler leder till slut till att HIV-infektionen utvecklas 
till AIDS (Moberg, 2000). AIDS är i sig ingen sjukdom, utan ett samlingsnamn för de 
livshotande infektioner och tumörsjukdomar, så kallade opportunistiska sjukdomar, 
som utvecklas när immunförsvaret blivit tillräckligt försvagat (Andreassen et al., 2006). 
Med ett intakt immunförsvar skulle de opportunistiska sjukdomarna lätt kunna 
bemästras men hos en HIV-positiv person blir dessa istället livshotande. AIDS är HIV-
infektionens slutfas och det finns ingen bot mot något av dessa tillstånd (Ericson & 
Ericson, 2002). De behandlingsformer som erbjuds inriktas istället på att bromsa 
infektionens förlopp, upphäva eventuella opportunistiska infektioner och förlänga 
levnadstiden. Under de senaste tio åren har den medicinska behandlingen mot HIV 
förbättrats och patienter som i samråd med sjukvården kontinuerligt utvärderar och 
modifierar medicineringen har idag goda chanser att undgå att dö i AIDS 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2007). 
 
Varje dag sker tusentals möten i sjukvården (Andersson, 2007). Då alla möten är unika 
krävs flexibilitet och god kommunikativ förmåga hos personalen som ska kunna se och 
möta varje patients behov. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att ”uppmärksamma och möta 
patienters sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 
adekvata åtgärder” (s. 11). Ett positivt HIV-besked medför ofta en stor kris för den 
drabbade som ställs inför existentiella frågor rörande liv och död, smärta, oro och 
ängslan (Andreassen et al., 2006). Detta ställer höga krav på sjukvårdspersonalen som 
måste besitta stor kunskap för att i mötet med patienten kunna hjälpa denne att ta sig 
igenom den första svåra tiden och att på nytt mobilisera livskraft (Socialstyrelsen, 
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1991). Begreppet möte beskrivs vanligen som ett sammanträffande eller som en 
organiserad sammankomst för ett specifikt syfte (PLUS ordbok + uppslagsbok, 1997a). 
Mötet i denna litteraturstudie innefattar interaktion, kommunikation, attityder och 
bemötande i relationen mellan patient och vårdpersonal, vårdrelationen. En interaktion 
är ett socialt växelspel där individer eller grupper genom sitt handlande inbördes 
påverkar varandra (Wiktionary, 2008). I detta växelspel kan människor med hjälp av 
verbal och icke verbal kommunikation förmedla och dela med sig av upplevelser, 
känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
Kommunikationen är en del av bemötandet vilket kan beskrivas som sättet en person 
uppträder mot en annan (PLUS ordbok + uppslagsbok, 1997b). I bemötandet ligger 
kroppsspråk, fysisk placering i förhållande till den andra, ögonkontakt samt hur samtal 
genomförs. Sättet på vilket bemötandet sker speglar de inblandades attityder, det vill 
säga medvetna eller omedvetna, kognitiva eller emotionella, positiva eller negativa 
värderingar och inställningar (Wikipedia, 2008a). Fördomar är starkt negativa attityder 
som baseras på förutfattade meningar (Nationalencyklopedin, 2008). Det kan till 
exempel handla om kön, nationalitet eller sexuell läggning och leda till diskriminerande 
behandling. 
 
Sjukvårdens kärna är det mellanmänskliga samspelet (Stolt, 2004). Relationer präglas 
av detta samspel där de inblandade påverkas av varandras känslor (Jahren Kristoffersen 
& Nortvedt, 2005). En välfungerande vårdrelation kräver att personalen har förmåga att 
agera professionellt på ett medmänskligt sätt, kan bygga upp tillit och är tålmodig 
gentemot patienten. Patienten befinner sig i underläge i förhållande till sin vårdgivare 
och är sårbar i relationen med denne. Det är därför av största vikt att personalens 
agerande grundas på positiva attityder och väl utvecklad förmåga till empati. Personal 
som saknar empati kan medvetet eller omedvetet utöva maktmissbruk och kränka 
patientens människovärde. En kränkning är en subjektiv upplevelse av förödmjukelse 
och förnedring orsakad av en annan människas handlingar, uttryckt i blickar, 
kroppsspråk eller verbala uttalanden. Kränkningen tolkas och bedöms utifrån personliga 
normer och värden, social kontext och tidigare erfarenheter. Även sinnesstämningen vid 
det aktuella tillfället spelar in. Sjuksköterskans förhållningssätt har en avgörande 
betydelse för att etablering av en terapeutisk vårdrelation ska vara möjlig. Hon/han har 
själv ansvar för sina attitydmässiga reaktioner, både verbala och ickeverbala, och måste 
kontinuerligt analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 
En kompetent sjuksköterska ska vara skicklig i att hantera teknisk utrustning och vårda 
utifrån en vetenskaplig grund (Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg, 1998). 
Hon/han ska vara vänligt inställd och lyhörd för patienternas behov, ta sig tid att sitta 
ner och prata samt erbjuda tröst, stöd och hopp. Meredith, Delaney, Horgan, Fisher och 
Fraser (1997) undersökte HIV-positiva patienters förväntningar på sjukvårdspersonalen 
och fann att det var viktigt för patienterna att personalen inte var rädd för dem. Vidare 
menade patienterna att emotionellt stöd och ärliga svar angående sjukdomstillståndet 
var önskvärt, liksom ett kunnigt, tryggt, personligt och respektfullt bemötande. 
 
Mänskligheten har genom hela sin historia brottats med sjukdomar som förknippats 
med fördomar, rädsla och skam (Andreassen et al., 2006). HIV är en allmänfarlig, 
anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom (SFS 2004:168) och kan betraktas som 
nutidens stigmatiserande sjukdom, då den aktualiserar tabun som sexualitet, droger och 
död (Andreassen et al., 2006). Trots att smittvägarna sedan länge är kända och risken att 
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smittas låg, föreligger mycket motstånd, rädsla och osäkerhet hos sjukvårdspersonal när 
det gäller att vårda HIV-positiva patienter. Detta kan ha sin grund i smitträdsla men 
också bero på fördomar. Sjukvårdspersonalen måste, i mötet med HIV-infekterade 
patienter, vara på det klara med den egna inställningen och de fördomar som kan 
påverka vårdarbetet. I en studie av Witt Sherman (2000) framkom att de deltagande 
sjuksköterskorna inte var rädda för att bli smittade men att de var medvetna om riskerna 
och noggranna med att vidta skyddsåtgärder vid kontakt med kroppsvätskor. Flera 
uttryckte dock svårigheter i att acceptera patienternas bakgrund, värderingar och 
sexuella läggning om dessa inte sammanföll med den egna uppfattningen. En annan 
studie (Peate, Suominen, Välimäki, Lohrmann & Muinonen, 2002), som bland annat 
syftade till att undersöka sjuksköterskestudenters kunskap och attityder kring HIV-
smittade patienter, visade att de flesta var positivt inställda till att utföra enklare 
vårdinsatser, som att servera mat och bädda sängar. Majoriteten kunde även tänka sig 
hjälpa till vid hygienrutiner, under förutsättning att de fick använda handskar. Många av 
de tillfrågade studenterna var däremot tveksamma till administrering av blodprodukter 
och anläggande av perifera venkatetrar. En svensk studie (Röndahl, Innala & Carlsson, 
2002) som belyser sjuksköterskors attityder gentemot HIV och homosexualitet visade 
att flertalet hade empatiska attityder till homosexuella HIV-infekterade patienter och 
graden av smitträdsla var generellt sett låg. Trots det angav 36 procent av de tillfrågade 
att de skulle avstå från att vårda dessa om de hade den möjligheten. Vissa ansåg också 
att det var svårt att genomgående upprätthålla goda intentioner: “I really try to care for 
these patients but when they are returning for hospital care time after time and you 
know that they still live their homosexual life and so on. You don’t want to care for 
them and I don’t pity them.” (s. 459). 
 
I litteratur som behandlar patienter med HIV och AIDS är begreppet stigmatisering ofta 
förekommande och förtjänar därför en närmre beskrivning. Stigmatisering innebär att 
samhället genom social utstötning, stämpling och nedvärdering skapar förakt mot 
enskilda individer eller grupper som avviker från samhällsnormen (Wikipedia, 2008b). 
Enligt Bra Böckers Lexikon (1989) kan stigmatisering uppkomma på grund av 
tillhörighet till en viss ras, religion eller grupp med låg status och leda till en känsla av 
utanförskap. Särskilt utsatta grupper är till exempel invandrare, homo-, bi och 
transpersoner samt individer med smittsamma sjukdomar eller funktionshinder 
(Wikipedia, 2008b). I denna studie används begreppet stigmatisering för att beskriva 
det utanförskap som patienterna kan uppleva i mötet med sjukvårdspersonal. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva HIV- och AIDS-patienters upplevelser 
i mötet med sjukvårdspersonal. 
 
 

Metod 
 
Studien är utförd som en litteraturstudie. Litteraturstudier avser att genom 
sammanställning av tidigare forskning skapa en ny helhet och därmed öka förståelsen 
för ett specifikt forskningsproblem (Segesten, 2007).  
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Datainsamling 
En systematiserad sökning av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 
Psycinfo. De sökord som användes var HIV, AIDS, vårdrelation, upplevelse, 
bemötande, interaktion, kommunikation och attityder. Sökorden översattes där det var 
möjligt till befintliga MeSH- eller Therasustermer (se Tabell 1). Upplevelse och 
bemötande saknade motsvarande MeSH- och Therasustermer och användes därför i 
kompletterande fritextsökning. Under sökningens gång identifierades nya tillämpliga 
sökord (se Tabell 1), vilka användes i ytterligare fritextsökningar. 
 
 Tabell 1. MeSH- och Therasustermer samt fritextsökord för respektive databas 

 Cinahl 
 

PubMed Psycinfo 

HIV och AIDS HIV-Infected Patients 
OR AIDS Patients 

HIV Infections OR HIV 
OR Acquired 
Immunodeficiency 
Syndrome 

hiv OR aids 

Vårdrelation Nurse-Patient Relations 
OR Professional-Patient 
Relations 

Nurse-Patient Relations OR 
Professional-Patient 
Relations 

therapeutic processes 

Interaktion  Interpersonal Relations Interpersonal Relations Interpersonal 
interaction 

Kommunikation Communication Communication Communication 
Attityder Attitude Attitude Attitudes 
Fritextsökord HIV, AIDS, HIV-

related stigma,  patient 
attitude*, nursing care, 
interpersonal relations, 
patient, stig*, treatment 

HIV, AIDS, patient 
experience, patient 
experiences, relationship, 
nursing care, interpersonal 
relations, stig*, treatment 

HIV, AIDS, stig*, 
patient experience*, 
nursing care 

 
MeSH- och Therasustermerna respektive fritextsökorden kombinerades på olika sätt i 
sammanlagt 20 sökningar. Dessa begränsades till att innefatta vetenskapliga artiklar 
(vilket endast var möjligt i Cinahl), publicerade på engelska mellan 1996 och 2008 och 
som behandlade personer över 18 år. Sökvägar och kombinationer redovisas i Bilaga 1.  
 
Sökningarna resulterade i 136 genomlästa abstrakt (se Bilaga 1), varav ett antal lästes 
mer än en gång. Icke vetenskapliga artiklar samt studier som inte genomförts i Europa 
eller USA exkluderades. Till urval 1 valdes 74 artiklar, 50 av dessa var kopior och 
sorterades därför bort. De 24 återstående lästes igenom och elva valdes bort på grund av 
att de inte motsvarade litteraturstudiens syfte. De resterande 13 artiklarna (vilka 
påträffades totalt 41 gånger i de 20 sökningarna) granskades med hänsyn till 
vetenskaplig kvalitet utifrån bedömningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa 
studier (Willman & Stoltz, 2006). Samtliga bedömdes vara av bra eller medelbra 
kvalitet (se Bilaga 2) och gick vidare till urval 2. Av dessa artiklar, som alla kom att 
ingå i litteraturstudiens resultat, var åtta kvalitativa, fyra kvantitativa och en av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. 
 

Databearbetning 
Databearbetningen skedde i linje med innehållsanalys (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). För att få insikt i materialet lästes artiklarna upprepade gånger. 
Parallellt med detta sammanfattades syfte, metod och slutsats i tabellform (se Bilaga 2). 
Resultatet i respektive artikel översattes till svenska, skrevs ut och genomlästes 
noggrant. Därefter diskuterades och analyserades innehållet induktivt med avseende på 
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likheter, skillnader och samband. För att underlätta processen klipptes det utskrivna 
materialet isär i mindre, sammanhängande stycken och liknande delar från de olika 
artiklarna sammanfördes. Efterhand utkristalliserades två huvudkategorier: upplevelse 
av integrering och upplevelse av segregering. Kategorierna presenteras i denna 
litteraturstudies resultat tillsammans med respektive subkategorier (se Figur 1) och 
belyses med relevanta citat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Huvudkategorier med respektive subkategorier. 
 
 

Resultat 
 
Flera studier visade att HIV-positiva patienter var mindre nöjda med vården i 
jämförelse med andra patientgrupper (Hekkink, Wigersma, Yzermans & Bindels, 2005; 
Webb, Bower & Gill, 1997; Webb, Pesata, Bower, Gill & Pallija, 2001; Wolosin, 
2005). De var frustrerade och kände sig mer försummade och negligerade (Webb et al., 
2001). En del patienter i studien av Cederfjäll och Wredling (1999) beskrev hur de fick 
ett kallt mottagande och lämnades ensamma i väntrum i timmar utan besked och att de 
ignorerades när de bad om hjälp. Wolosins (2005) studie visade att upplevelsen av 
segregering var särskilt påtaglig när det gällde väntetider och personalens omsorg om 
patienten under provtagning och behandling. Många studier visade emellertid att flera 
patienter var nöjda med mötet med sjukvårdspersonalen och kände sig integrerade i 
vården (Carr, 2001; Cederfjäll & Wredling, 1999; Surlis & Hyde, 2001). 
 

Upplevelse av integrering 
Patienter som upplevde sig vara integrerade i vården hade en god relation till 
personalen och kände sig bekräftade, accepterade och delaktiga i vård och 
behandlingsbeslut (Cederfjäll & Wredling, 1999; Davis-Michaud, Yurk, Lansky, Asch 
& Wu, 2004; Surlis & Hyde, 2001) 
 
Bekräftelse och acceptans 
För att patienterna med HIV och AIDS skulle uppleva vården som tillfredställande var 
det viktigt att de i mötet med sjukvårdspersonalen blev sedda (Cederfjäll & Wredling, 
1999; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; Mullins, 1996). Patienterna kände sig 
bekräftade då de blev vårdade av medkännande personal som var engagerade i sitt jobb 
(Mallinson et al., 2007). ”They could come in when they were not working on the same 
floor, they would just stop in to see how I was doing, you know, that is wonderful. 
Someone who cares.” (Cederfjäll & Wredling, 1999, s. 69). Upplevelsen av bekräftelse 
förstärktes då personalen kom ihåg patienterna vid namn och tog sig tid att sitta ned för 
att prata. Beröring i form av handhållning och kramar var en viktig del eftersom 
personalen därmed erkände dem som unika personer (Cederfjäll & Wredling, 1999) och 
samtidigt visade att de inte var rädda för dem på grund av diagnosen (Haile, Landrum, 

Upplevelse av integrering  Upplevelse av segregering 
 
• Bekräftelse och acceptans • Stigmatisering 
• Tillit och förtroende • Smitträdsla och okunskap hos 
• Delaktighet i vård och behandlings-         sjukvårdspersonal 

beslut   • Missnöje med vårdkvaliteten 
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Kotarba & Trimble, 2002; Webb et al., 2001). “She wasn’t paranoid or scared because 
she knew she wasn’t going to catch anything by hugging me.” (Webb et al., 2001, s. 
416). Engagerad och sympatisk personal ingöt energi och entusiasm hos patienterna och 
fick dem att känna sig bekräftade som unika individer, med egna personliga historier, 
bakom sjukdomen.  
 
Alla patienter ansåg att det var viktigt att bli accepterad och tagen på allvar (Hekkink et 
al., 2005; Surlis & Hyde; 2001; Webb et al., 1997). Deltagarna i Surlis och Hydes 
(2001) studie upplevde acceptans då sjukvårdspersonalen behandlade dem som normala 
människor, likvärdiga med andra patienter. ”(They) treat them as a normal patient and 
that’s the way I felt, like a normal patient.” (s. 72). För att patienterna skulle kunna 
känna sig normala var det viktigt att sekretessen efterföljdes så att obehöriga inte fick 
reda på vad de led av (Hekkink et al., 2005; Surlis & Hyde, 2001). Om personalen inte 
skötte tystnadsplikten riskerade patienterna att få dåligt anseende hos övriga vårdtagare, 
vilket kunde leda till socialt utanförskap (Surlis & Hyde, 2001). I studierna av 
Cederfjäll och Wredling (1999) och Surlis och Hyde (2001) ansåg flera informanter att 
störst normalitet uppnåddes på avdelningar endast avsedda för patienter med HIV och 
AIDS. Där var patienterna förskonade från att känna sig avvikande och undgick 
dessutom konfrontationer med rädda medpatienter (Surlis & Hyde, 2001). På dessa 
avdelningar ansågs även acceptansen hos personalen vara större och den sociala 
kontakten med andra patienter bättre. Detta ledde till upplevelser av gemenskap och 
samhörighet. ”…We’re all in the one boat and if people want to talk about it they can 
relate to someone, it’s helpful…” (s. 73). 
 
Tillit och förtroende 
Enligt studien av Davis-Michaud et al. (2004) var den viktigaste kvalitetsfaktorn för 
patienterna att ha en tillitsfull och förtroendeingivande relation till personalen. Att 
skapa ett sådant förhållande kunde ta olika lång tid beroende på patienternas tidigare 
livs- och vårderfarenheter (Carr, 2001). Personer som tidigare upplevt stigmatiserande 
behandling, till exempel på grund av sexuell läggning, sjukdom eller intravenös 
droganvändning, kunde inledningsvis ha en försiktig inställning till 
sjukvårdspersonalen. Denna defensiva hållning kunde dock komma att förändras genom 
att personalen visade respekt för patienten. Då relationen med tiden utvecklades lärde 
vårdaren och patienten känna varandra och fick en djupare ömsesidig kontakt. ”As the 
year passed, like in any relationship you have with a person, whether platonic or 
intimate, we began to know each other on a personal level. And I found [the nurse 
practitioner] to be exciting, very funny, but serious and knowledgeable about my 
disease.” (s. 39). 
 
Det första intrycket av sjukvårdspersonalen var betydelsefullt eftersom det direkt 
avslöjade kompetensnivån (Witt Sherman & Ouellette, 2001). ”You can tell if she 
knows what she’s doing, just by the way the nurse walks in the room.” (s. 88). 
Sjukvårdspersonalen upplevdes som kompetent då den uppvisade säkerhet, pålitlighet, 
ärlighet, acceptans och öppenhet. Personalen skulle dessutom vara kunnigt 
omhändertagande, effektiv och uppmärksam på patienternas behov. Detta, samt att de 
verkligen lyssnade, möjliggjorde för patienterna att känna tillit och förtroende (Carr, 
2001). Tydlig skillnad märktes mellan den personal som var närvarande och den som 
inte var det. ”…It’s a person who listens to me, really listens, dosen’t just go ´uh huh,´ 
but really listens. I know the difference, you know.” (s. 39). För att utveckla en tillitsfull 
och förtroendeingivande relation var det viktigt att sjukvårdspersonalen inte var 
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fördomsfull eller dömande (Surlis & Hyde, 2001). Personalen måste istället med hjälp 
av positiva attityder skapa en accepterande atmosfär där patienten kunde uppleva styrka 
och stöd. ”…the staff in one hospital, they come across as, …´Don’t be blaming 
yourself for what happened, we all make mistakes.´…So there is support…” (s. 72). 
 
Patienter som upplevde vårdaren som förtroendeingivande och tillitsfull såg relationen 
som en viktig del av livet och ansåg sig ha blivit hjälpta av den i såväl privata som 
vårdrelaterade svårigheter (Kemppainen, O’Brien & Corpuz, 1998). ”And my 
relationship with [ the nurse practitioner]  helped me more than any medicine did, my 
selfesteem, my feelings about life, and just about the person that I am…”  (Carr, 2001, s. 
40). I Witt Sherman och Ouellettes (2001) studie beskrev patienterna hur läkare och 
sjuksköterskor blev betydande personer i livet genom att fungera stödjande, som en del 
av deras familj. ”I just love him. He is the only person who really understands me. He is 
such an important person in my life. He’s become my family.” (s. 90). Förtroendefulla 
relationer skapade en önskan hos patienterna att anförtro sig åt personalen (Kemppainen 
et al., 1998). ”I opened up and talked with the nurse. I was worried about my kids and I 
told her about that. I cried with her and when she was there, I felt safe enough to fall 
asleep.” (s. 336). 
 
Delaktighet i vård och behandlingsbeslut 
Känsla av delaktighet i beslut rörande den egna vården och medicineringen var 
betydelsefullt för patienterna (Cederfjäll & Wredling, 1999; Davis-Michaud et al., 
2004; Haile et al., 2002; Hekkink et al., 2005; Witt Sherman & Ouellette, 2001). För att 
möjliggöra detta var det viktigt att sjukvårdspersonalen hade goda kunskaper om HIV 
och AIDS och värdesatte relationer som underlättade patienternas medverkan (Witt 
Sherman & Ouellette, 2001). De var också tvungna att ha förmåga att ge adekvat och 
tydlig information när det gällde olika behandlingsmetoder och bieffekter (Davis-
Michaud et al., 2004; Hekkink et al., 2005). Att personalen tog sig tid att svara på 
frågor på ett sätt som var lämpligt för patienterna ansågs också viktigt (Witt Sherman & 
Ouellette, 2001). ”She answers my questions. That’s the main thing. I can ask her a 
question and she answers it to the fullest extent of what I needed her to answer. You 
know, a lot of doctors don’t do that. They just give you medical terms to explain and 
you still get lost…” (Mallinson et al., 2007, s. 80). I Cederfjäll och Wredlings (1999) 
studie beskrev flera patienter hur den egna kunskapsnivån påverkade förmågan till 
delaktighet. Ju mer insatta de var i sin situation, desto mer aktiva kunde de vara i beslut 
rörande den egna vården. Majoriteten läste all litteratur de kunde finna inom området 
och menade att kunskapen bidrog till en känsla av kontroll över den egna 
livssituationen och över vården. Ett fåtal patienter önskade emellertid att personalen 
skulle fatta alla beslut då dess kunskap vida överskred den egna (Witt Sherman & 
Ouellette, 2001). 
 

Upplevelse av segregering 
Missnöjda patienter upplevde att vårdkvaliteten var låg och kände utanförskap till följd  
av stigmatiserande behandling samt smitträdsla och okunskap hos personalen 
(Cederfjäll & Wredling, 1999; Haile et al., 2002). 
 
Stigmatisering 
Alla deltagare i Cederfjäll och Wredlings (1999) studie uppgav att de vid minst ett 
tillfälle varit med om att sjukvårdspersonal behandlat dem respektlöst och inte 
accepterat dem på grund av deras sexuella läggning eller diagnos. Brist på acceptans 
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eller bekräftelse skapade en känsla hos patienterna av att vara marginaliserade eller 
berövade på sina rättigheter (Mallinson et al., 2007). Även personal som argumenterade 
med patienterna eller inte lyssnade på deras behov skapade en känsla av stigmatisering 
(Witt Sherman & Ouellette, 2001) liksom tecken på homofobi (Carr, 2001). Vissa 
patienter kände att personalen egentligen inte ville ha med dem att göra och att den 
egentliga inställningen lyste igenom (Cederfjäll & Wredling, 1999). “The difference is, 
there might just be a subtle expression, or just a feeling you get, that they just do not 
want to be bothered, they do not want to be in there. I used to have some problems, and 
I hated to call them because you got that kind of reaction like, quit bothering me.” (s. 
71). Andra gånger var personalens nedlåtande attityder tydligt uttalade. En deltagare 
berättade om hur han blivit lämnad ensam, isolerad i ett rum i flera timmar. Han 
berättade också om ett tillfälle då hans vän utsatts för respektlös behandling: ”When I 
came to his room, his iv needle hade come out and was lying on the floor, which has not 
been swept for probably 2 or 3 days. I went and told the nurse, and she picks it up from 
the floor and was going to insert it into his arm again. I sort of touched her, and she 
said, ´well, he has AIDS and is going to die anyway,´ that attitude, and I went to the 
head nurse and talked to her, but she had the same attitude, and even the doctor.” (s. 
69). 
 
De flesta patienterna i studien av Haile et al. (2002) berättade att de i inledningsskedet 
av sjukhusvistelsen blivit tillfrågade om hur de smittats. Många ansåg att frågan var 
integritetskränkande och, om den ställdes på fel sätt, kunde tolkas som nyfikenhet vilket 
ökade känslan av skyldighet och skam. En deltagare menade att personalen förhörde sig 
för att kunna avgöra huruvida hon kunde klassas som oskyldigt offer eller om hon fick 
skylla sig själv. Känslan av att personalen ansåg att HIV-infektionen var självförvållad 
var utbredd bland informanterna (Surlis & Hyde, 2001). ”…I think the nurses nowadays 
should be more caring with people that have the virus. We didn’t ask for it, even though 
we have problems, like drug addicts. We didn’t ask for that plaque. They were no wiser 
than we were. We don’t want to be knocked.” (s. 72). 
 
På vård- och akutvårdsavdelningar var rykten och talande blickar vanligt 
förekommande och infektionslappar fanns uppsatta på patienternas dörrar och sängar 
(Cederfjäll & Wredling, 1999). Markeringarna, som avsåg att uppmärksamma 
personalen på att de hade att göra med en blodsmittad patient, upplevdes som 
diskriminerande och sekretesstridande (Surlis & Hyde, 2001). ”I belive the red dots on 
the charts are for all the infectious diseases, but I know that was something a lot of us 
were very uncomfortable about. You know, the way people ask what are the red dots 
for...” (s. 74). Flera av patienterna ville undvika att andra patienter på avdelningen 
skrämdes av dem och försökte därför hålla sin HIV-diagnos hemlig (Webb et al., 2001). 
“… I just tell them I have cancer so I don’t scare anybody.” (s. 415).  
 
Upplevelsen av stigmatisering vara olika beroende på hur patienten smittats (Surlis & 
Hyde, 2001). Starkast var känslan hos homosexuella och droganvändare, (Carr, 2001; 
Davis-Michaud et al., 2004; Mallinson et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001) men även där 
upplevde patienterna en skillnad: ”There is still a little tendency, and it can come 
across, comments you know, that if someone is using drugs it’s their own fault. That 
wouldn’t be stated but it would be ´Oh you poor thing, you got it from sexual contact, 
ah God that’s different.´ ” (Surlis & Hyde, 2001, s. 73). Deltagarna i Surlis och Hydes 
(2001) studie gav mycket detaljrika beskrivningar av upplevda stigmatiserande attityder 
hos sjuksköterskor. Några av patienterna trodde att fördomarna var associerade till 
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deras livsstil eller riskbeteende. ”I don´t think she [ the nurse] liked drug addicts. She 
was very abrupt with me. I used to say ´I’m in pain. ́ She used to say ´Well that’s what 
you get for using drugs.´…” (s. 72). 
 
Smitträdsla och okunskap hos sjukvårdspersonal 
De HIV-positiva personerna var medvetna om att andra kunde vara rädda för dem på 
grund av diagnosen och att de därför riskerade att utsättas för diskriminerande 
behandling (Haile et al., 2002). De förväntade sig dock inte behöva kämpa mot 
följderna av sjukvårdspersonalens ängslan (Cederfjäll & Wredling, 1999) utan uttryckte 
förhoppningar om att bli bemötta utan rädsla: ”Don’t fear me” (Haile et al., 2002, s. 79). 
Patienterna hade förståelse för att personalen måste vara försiktig och vidta åtgärder vid 
kontakt med kroppsvätskor för att inte riskera att bli smittade men onödigt stora 
försiktighetsåtgärder upplevdes som förödmjukande. En patient berättade om hur hon 
blev erbjuden hjälp med att tvätta sig men väl i badet vägrade sjuksköterskan att vidröra 
henne. Flera patienter vittnade om synlig oro och smitträdsla hos personalen (Cederfjäll 
& Wredling, 1999; Haile et al., 2002; Mallinson et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001; 
Webb et al., 1997; Wolosin, 2005). ”Nurses were scared, doctors were scared, you 
know what I am saying. They knew the protocol, but they were still scared to deal with 
you...” (Mallinson et al., 2007, s. 80). I jämförelse med andra patientgrupper upplevde 
HIV-patienterna dessutom att de som tog venprov och satte infusion var mindre 
skickliga (Mullins, 1996; Wolosin, 2005). Vårdarens skicklighet uppfattades som låg 
när denne tappade saker, glömde material och var klumpig. Detta uppfattades som 
dåligt (Wolosin, 2005) och skapade osäkerhet även hos patienterna (Cederfjäll & 
Wredling, 1999; Surlis & Hyde, 2001). 
 
Särskilt stark var upplevelsen av osäkerhet på vanliga vårdavdelningar och 
akutvårdsavdelningar där personalen enligt patienterna saknade kunskap om HIV och 
AIDS (Cederfjäll & Wredling, 1999). ”The staff that came in and was assigned to me 
did not know what to treat my infection with. If I had not known myself, I do not know 
what would have happened.” (s. 70). Patienterna i studien av Webb et al. (2001) 
menade att kunskapsbristen hos personalen ökade betydelsen av att de själva var pålästa 
om sin sjukdom så risken att felbehandlas kunde minimeras. ”There are lots of 
opportunities for that to happen. Throughout the hospital there’s so many things that 
could go wrong that the possibilities are unlimited I’m sure.” (s. 416). 
 
Missnöje med vårdkvaliteten 
Relationen med vårdgivaren var viktig för hur patienterna upplevde vårdens kvalitet 
(Davis-Michaud et al., 2004). I flera fall visade det sig dock att sjukvårdspersonalen var 
ovilliga eller oförmögna att interagera med patienterna på en personlig nivå (Haile et 
al., 2002; Witt Sherman & Ouellette, 2001) och behandlade dem enbart utifrån 
diagnosen (Witt Sherman & Ouellette, 2001). Sjuksköterskor beskrevs som 
överansträngda och patienterna upplevde att personalen inte hade tid till dem (Webb et 
al., 2001). Enligt patienterna i Witt Sherman och Ouellettes (2001) studie uppvisade 
sjuksköterskorna även stressat beteende vilket minskade förtroendet. Vissa patienter 
ville dock underlätta för sjuksköterskorna genom att vara till så lite besvär som möjligt 
(Kemppainen et al., 1998). ”I try to be efficient and organized when I talk to the nurses 
so I won’t waste their time” (s. 333). 
 
En förutsättning för att relationen skulle upplevas som terapeutisk var att 
sjukvårdspersonalen verkade uppriktigt intresserad av patienten som person (Carr, 
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2001). Många menade också att det var viktigt att personalen var öppen för att samtala 
om döden och att de svarade uppriktigt på frågor om sjukdomens dödlighet. Dock var 
personalen ibland ointresserad av att prata om patienternas psykiska hälsa och bytte 
snabbt samtalsämne om patienterna förde det på tal. ”It’s like… he’ll stay and he’ll run 
it by you and tell you anything he wants to tell you. But, the moment you try to talk to 
him, it’s like ´Okay, your time is up; you got to go. ́ You know, he’s very dismissive.” 
(Mallinson et al., 2007, s. 81). 
 
Sjukvårdspersonal som verkade okunnig, upprepade samma fråga, inte noterade smärta 
eller tecken på depression hos patienterna upplevdes som svår att ha att göra med (Witt 
Sherman & Ouellette, 2001). På samma sätt uppfattades de som saknade förmåga att se 
till hela patienten och de som ingav falskt hopp. Personalen sågs i dessa fall, förutom 
som ointresserade, även som trångsynta och överlägsna. De visade brist på emotionell 
värme, undvek ögonkontakt och hade en nonchalant attityd. Den typen av bemötande 
skapade osäkerhet hos patienterna och minskade motivationen att delta i den egna 
behandlingen och vården (Cederfjäll & Wredling, 1999). Att patienter inte var 
engagerade i sin vård kunde också förklaras av patriarkaliska attityder hos vårdgivaren 
(Mallinson et al., 2007). En patient rapporterade ilska över sin läkares attityd och 
menade att det höll på att få honom att sluta med behandlingen: ”She said I needed her. 
She tried to put me on her kind of plan, her health plan. So, it was always a fight, you 
know, to get what I wanted [emphasis added].” (s. 82). Vårdgivare med nedlåtande 
attityder brydde sig heller inte om att lyssna till patienternas mål med vården 
(Mallinson et al., 2007). Läkare var sämre än sjuksköterskor på att ta sig tid att sitta ner 
och prata med patienten (Witt Sherman & Ouellette, 2001) och var också mindre insatta 
i patienternas personliga situation (Carr, 2001). Denna brist på engagemang resulterade 
i ett opersonligt bemötande där patienterna kände sig ignorerade som individer 
(Cederfjäll & Wredling, 1999). Patienterna upplevde dock att de var i beroendeställning 
vilket hindrade dem från att prata med personalen om vårdens kvalitet (Kemppainen et 
al., 1998). ”Sometimes you don’t like saying things to the nurses because you eventually 
have to come back to the hospital and they may remember you… you’re kinda in a 
spot.” (s. 337). 
 
Även till synes välvilliga insatser uppfattades ibland negativt av HIV-patienterna och 
medförde då att de mådde sämre (Haile et al., 2002). Försök att trösta och ge 
uppmuntran kunde upplevas som okänsligt eller falskt om det förelåg brister i 
kommunikationen mellan vårdgivare och patient. ”People always tried to comfort me by 
telling me nobody knows when they will die, we could get hit by a bus on the way home. 
This did not help, but invalidated my feelings and made me angry.” (s. 77). Överdrivna 
känsloyttringar kunde också bidra till att skapa distans: ”One particular doctor, I know 
it was from her heart, but she was always cuddling and would say, ´You have been 
through a terrible trauma, darling, ´and that was just as bad as putting up a wall.” 
(Carr, 2001, s. 40). 
 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Valet av databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo baserades på dess inriktningar inom 
omvårdnad, medicin och psykologi. För att optimera sökningarna omvandlades valda 
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sökord till MeSH- respektive Thesaurustermer i de olika databaserna. Som komplement 
till dessa termer användes fritextsökord i olika kombinationer, vilket gav sökningarna 
ytterligare bredd. Att termerna och fritextsökorden var relevanta och genomsökningarna 
i databaserna grundliga, stöds av det faktum att flera av artiklarna återkom i de olika 
sökningarnas resultat. Sökningarna resulterade i 13 användbara artiklar. Artiklarna med 
kvantitativ inriktning gav en bred uppfattning av patienternas upplevelser, medan de 
kvalitativa studierna avsåg att belysa kärnan i desamma. 
 
Sökningarna begränsades till att innefatta studier gjorda i USA och i Europa. 
Anledningen till detta var att artiklarnas resultat skulle kunna vara applicerbara i svensk 
sjukvård. Om artiklar från utvecklingsländer inkluderats, hade resultatet fått en bredare 
spännvidd men inte varit jämförbart med svenska förhållanden. Elva av de 13 valda 
studierna var gjorda i USA vilket kan ses som en svaghet. Sjukvårdssystemen i USA 
och Europa skiljer sig åt när det gäller sjukförsäkring och tillgång till vårdinrättningar 
men synen på personal och patient samt relationen dem emellan, kan anses jämförbara. 
Detta, tillsammans med det ringa antalet europeiska studier, gjorde att artiklar från USA 
inkluderades. 
 
De valda artiklarna var publicerade mellan 1996 och 2007. Forskningen går ständigt 
framåt och äldre artiklar tenderar att ha inaktuell bakgrundsfakta. För att utreda 
giltigheten hos de två studierna gjorda före 1998 (Mullins, 1996 och Webb et al., 1997), 
granskades och genomlästes dessa extra grundligt för att utröna om det förelåg 
skillnader i kunskapsläget i förhållande till senare forskning. Skillnaderna ansågs 
obetydliga och då artiklarna tillförde relevant information inkluderades även de i 
litteraturstudiens resultat. Under dataanalysens gång framkom att flera av artiklarna 
refererade till studien gjord av Mullins (1996) vilket ger ytterligare stöd för dess 
relevans och användbarhet inom området. 
 
Samtliga resultatartiklar lästes och analyserades inledningsvis individuellt. Detta 
medförde att olika perspektiv framkom vilket bidrog till intressanta och givande 
diskussioner när materialet sedan bearbetades gemensamt. Att materialet klipptes isär i 
mindre, sammanhängande stycken kunde varit en nackdel då de lyftes ur sitt 
sammanhang. För att undvika feltolkning kontrollerades därför urklippen kontinuerligt 
mot ursprungskällan. Materialet kändes under arbetets gång mångfacetterat och 
svårbearbetat. Urklippen tycktes kunna kopplas samman på åtskilliga sätt varför 
svårigheter uppkom med att foga ihop delarna till en helhet. Successivt kunde dock 
sammanhängande delar urskiljas och materialet kategoriseras. För att minimera risken 
för feltolkning av patienternas upplevelser belystes texten med citat. Citaten syftar även 
till att tydliggöra resultatet och levandegöra det för läsaren.  
 

Resultatdiskussion 
Av de artiklar som användes i resultatet hade åtta kvalitativ, fyra kvantitativ och en 
både kvalitativ och kvantitativ ansats. Alla artiklar höll hög standard och bedömdes 
vara av bra eller medelbra kvalitet. De tre artiklar som fick betyget medel var 
svåröverskådliga (Hekkink et al., 2005 och Webb et al., 2001) eller hade få deltagare 
(Mullins, 1996). Att flertalet artiklar var kvalitativa är en styrka då de ingående beskrev 
patienternas upplevelser. Tre av dessa hade förhållandevis lågt deltagarantal men i 
gengäld gav de djupgående beskrivningar av patienternas erfarenheter. Fem av de 
kvalitativa artiklarna svarade direkt mot litteraturstudiens syfte och de resterande tre 
gjorde det indirekt. Kemppainens et al. (1998) studie syftade primärt till att identifiera 
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HIV-patienters beteenden som respons på sjuksköterskors handlingar. Analys av 
studien visade dock att dessa beteenden speglade patienternas upplevelser av den givna 
vården. Både Carrs (2001) och Mallinsons et al. (2007) studier behandlade relationen 
mellan sjukvårdspersonal och patient. Detta är en viktig aspekt då patienternas 
upplevelser i mötet med personalen indirekt påverkades av denna. Att använda 
kvantitativa artiklar i en litteraturstudie med kvalitativt inriktat syfte kan tyckas 
motsägelsefullt. De fyra valda kvantitativa studierna hade dock frågor av kvalitativ 
karaktär som behandlade tillfredställelse (Webb et al., 1997 och Wolosin, 2005), 
upplevelse av vårdkvaliteten (Hekkink et al., 2005) och önskvärda beteenden hos 
sjuksköterskorna (Mullins, 1996), vilket styrker deras relevans i sammanhanget. I två 
studier (Webb et al., 1997 och Webb et al., 2001), som syftade till att undersöka 
patienternas tillfredställe med vården, förekom samma tre författare vilket ses som 
positivt då de kan antas vara insatta i och intresserade av ämnet. Studierna var gjorda 
med fyra års mellanrum och hade olika ansats men visade entydigt att HIV-patienterna 
var mindre nöjda med vården i jämförelse med andra patientgrupper. 
 
Trots att HIV och AIDS varit välbekanta fenomen i över 25 år och smittvägarna sedan 
länge är kända förekommer fortfarande mycket fördomar, osäkerhet och motstånd mot 
att vårda HIV-positiva patienter. Några patienter hade kämpat mot fördomar tidigare i 
sina liv men när de blev sjuka och behövde vård förväntade de sig inte att behöva 
fortsätta med samma kamp (Cederfjäll & Wredling, 1999). Andra menade att tidigare 
upplevd stigmatisering i stället gjorde att de förväntade sig samma bemötande igen och 
därför hade en avvaktande inställning till sjukvårdspersonalen (Carr, 2001). Oavsett 
vilka erfarenheter personer med HIV och AIDS har av segregering i samhället ska de 
alltid kunna se vårdinrättningar som en trygg plats, fri från trakasserier, och förvänta sig 
ett respektfullt bemötande. Beklagligtvis är det inte alltid så. Flera studier visade att 
HIV-patienterna var mindre tillfredställda med vården än andra patientgrupper 
(Hekkink et al., 2004; Webb et al., 1997; Webb et al., 2001; Wolosin, 2005) vilket kan 
ha att göra med att personalens osäkerhet och/eller fördomar lyste igenom. Även 
fördomar gentemot homosexuella och droganvändare förekom (Carr, 2001; Davis-
Michaud et al., 2004; Mallinson et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001) och det kan vara 
svårt att avgöra vad som ligger bakom sjukvårdspersonalens dåliga bemötande – 
diagnos eller livsstil. Att mycket beror på det senare styrks av att homosexuella och 
droganvändare var de som upplevde den starkaste känslan av stigmatisering (Carr, 
2001; Davis-Michaud et al., 2004; Mallinson et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001). Bland 
personalen förekom svårigheter i att acceptera patienterna på grund av deras bakgrund, 
värderingar eller sexuella läggning (Röndahl et al., 2002). En sjuksköterska menade att 
hon hade fördomar men att hon inte lät dem påverka henne i arbetet. Huruvida det 
överrensstämmer med verkligheten får vara osagt men då den egna attityden speglar sig 
i såväl verbal som ickeverbal kommunikation (Nilsson & Waldemarson, 2007) är det 
lätt att anta att patienterna förnimmer personalens egentliga hållning. Å andra sidan 
möter dessa grupper starkt motstånd på många andra ställen i samhället och då en 
upplevd kränkning bland annat tolkas och bedöms utifrån tidigare erfarenheter (Jahren 
Kristoffersen & Nortvedt, 2005) kan en ökad mottaglighet ha utvecklats (Surlis & 
Hyde, 2001). Att alla patienter i Cederfjäll och Wredlings (1999) studie uppgav att de 
utsatts för respektlös behandling kan kanske till viss del förklaras av att de ofta sökt 
vård. Frekvent kontakt med sjukvården medför att många tillfällen till dålig behandling 
kan uppkomma då denna dessvärre inte är fri från nonchalant personal. Att en 
sjuksköterska kan komma på tanken att försöka sätta tillbaka en infart som ramlat ut 
och som dessutom legat på golvet, med motiveringen att patienten ändå ska dö i AIDS, 
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är ofattbart och skrämmande. Ett sådant beteende strider mot alla lagstadgade och 
normativa regler och kan aldrig ursäktas. I Sverige är nålarna utformade på ett sådant 
sätt att återanvändning är omöjlig men den inställning och de attityder som ligger 
bakom handlingen kan förekomma även här. 
 
I jämförelse med andra patientgrupper upplevde HIV-patienterna att personalen var 
mindre skickliga på att sätta infarter och hantera sprutor (Mullins, 1996; Wolosin, 
2005). Detta kan antagligen till stor del förklaras med ett långsammare och mer 
metodiskt tillvägagångssätt men även här kan motvilja och osäkerhet spela in. 
Patienterna hade förståelse för att personalen måste vidta åtgärder vid kontakt med 
kroppsvätskor för att inte riskera att bli smittade men onödigt stora försiktighetsåtgärder 
upplevdes som förödmjukande (Haile et al., 2002). Det är utan tvekan kränkande att 
erbjudas hjälp med bad och sedan inte få den utlovade hjälpen på grund av personalens 
motvilja. Naturligtvis måste försiktighet beaktas då det föreligger risk att infekteras men 
risken att smittas vid stickskada är cirka 0.3 procent och risken vid normal 
kroppskontakt så gott som obefintlig (Moberg, 2000). Det kan däremot finnas fog för 
rädsla bland personal som kommer i kontakt med patienter som är aggressiva, dementa 
eller har stora svårhanterliga blödningar. 
 
Patienterna upplevde att personalen ansåg att HIV och AIDS var självförvållat om det 
förvärvats genom sprutdelning eller homosexuellt samlag (Carr, 2001; Davis-Michaud 
et al., 2004; Mallinson et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001). Hur patienten smittats är 
enbart av betydelse ur smittspårningssynpunkt och således oväsentligt för omvårdnaden 
av den sjuke. Att bli tillfrågad om smittvägen upplevdes av många som 
integritetskränkande och kunde uppfattas som nyfikenhet från personalens sida (Haile et 
al., 2002). Sjukvårdspersonalen bör därför vinnlägga sig om att informera patienterna 
om varför frågan är viktig samt säkerställa rutiner för hur informationen ska hanteras så 
att berörd personal kan ta del av uppgiften utan att patienten måste tillfrågas på nytt. 
Sättet på vilket frågan ställs är viktigt för att undvika ökad känsla av skyldighet och 
skam hos patienterna. Av samma anledning är det av betydelse att patienterna 
informeras och förstår att markeringarna finns där för att uppmärksamma personalen på 
att de har att göra med en infekterad patient och inte för att ”hänga ut” någon. 
Humanare sätt borde kunna framarbetas där personalen påminns utan att patienterna 
känner sig utpekade. Det kan till exempel handla om att HIV-smittade patienter alltid 
läggs på speciellt avsedda salar, utan markering på dörren, eller att sjukvårdspersonalen 
själv kommer ihåg om någon bär på smittan. Upprätthållande av sekretessen var särskilt 
viktigt för patienter som redan var utsatta för stigmatisering (Hekkink et al., 2005; 
Surlis & Hyde, 2001) och borttagning av synliga markeringar skulle underlätta för dem 
som önskar hålla sin HIV-diagnos hemlig för andra patienter på avdelningen. Flera 
informanter sade sig föredra avdelningar speciellt avsedda för patienter med HIV och 
AIDS och menade att de där kunde känna sig normala och hade möjlighet att utveckla 
bra relationer med personal och medpatienter (Cederfjäll & Wredling, 1999; Surlis & 
Hyde, 2001). Specifika HIV/AIDS-avdelningar i Sverige skulle säkert upplevas som en 
trygghet av många men risk för ytterligare segregering i vården skulle föreligga och 
med det förstärkt utanförskap i samhället. Dessutom vore det en omöjlighet att 
tillhandahålla alla typer av vård, behandlingar och invasiva ingrepp och patienter som 
måste vårdas tillfälligt på vanliga avdelningar skulle riskera att mötas av ovan personal. 
Patienterna i studien av Cederfjäll och Wredling (1999) menade att personalen på 
vanliga vård- och akutvårdsavdelningar redan saknade kunskap om HIV och AIDS och 
en uppdelad vård kan antas försämra kunskapsläget ytterligare. Personalens 
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kunskapsbrist skapade osäkerhet hos patienterna och bidrog till att de kände sig tvungna 
att själva vara pålästa för att undgå felbehandling (Webb et al., 2001). Detta strider mot 
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) som 
påbjuder sakkunnig och omsorgsfull vård. Patienterna ska inte, under några 
omständigheter, behöva känna att de måste vara experter på sin sjukdom för att annars 
riskera att försättas i fara. 
 
För många patienter var egen kunskap inget tvång men kännedom om det egna 
tillståndet och dess behandlingsmetoder underlättade delaktighet i beslut rörande vård 
och medicinering vilket ökade upplevelsen av integrering (Cederfjäll & Wredling, 
1999; Davis-Michaud et al., 2004; Haile et al., 2002; Hekkink et al., 2005; Witt 
Sherman & Ouellette, 2001). Några enstaka föredrog dock auktoritär sjukvårdspersonal 
som talade om vad de skulle göra utan att informera om olika valmöjligheter (Witt 
Sherman & Ouellette, 2001). Det är viktigt att ta hänsyn till patienternas önskemål men 
samtidigt är det sjuksköterskans uppgift att informera och vägleda så att patienterna i så 
stor utsträckning som möjligt kan vara aktiva i vård och behandling (Socialstyrelsen, 
2005). Engagerade patienter tenderar att fullfölja medicineringen i större utsträckning 
än oengagerade (Bondesson, 2004). Sjukvårdspersonalen bör därför stäva efter att i 
möjligaste mån få med sig den enskilda patienten i planeringen och genomförandet av 
behandlingen. För att möjliggöra detta krävs att personalen ser till hela patienten så att 
hänsyn kan tas till faktorer i dennes livssituation. Flera studier (Haile et al., 2002; Witt 
Sherman & Ouellette, 2001) visade dock att sjukvårdspersonalen såg patienterna enbart 
utifrån den medicinska diagnosen och var ovillig att interagera med dem på en 
personlig nivå. Detta kan bero på motvilja, ointresse för patienterna bakom sjukdomen 
eller vara en skyddsmekanism för personal som inte mäktar med patienternas problem. I 
motsats till ovanstående beskrev en del patienter i Witt Sherman och Ouellettes (2001) 
studie hur sjukvårdspersonalen visade genuint intresse för dem som personer och hur de 
kom att fungera som en surrogatfamilj. En sådan nära relation kan upplevas som en 
trygghet och öka möjligheten till inflytande och delaktighet. Personalen måste 
emellertid hitta en bra balans mellan yrkeskunnande och mänsklig värme och omtanke 
för att kunna förhålla sig professionell gentemot patienten (Jahren Kristoffersen & 
Nortvedt, 2005). 
 
Sjukvårdspersonalens förhållningssätt har en avgörande betydelse för att etablering av 
en terapeutisk vårdrelation ska vara möjlig (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005). 
Även vilja och förmåga att kommunicera med patienterna spelar in. Kommunikationen 
mellan sjukvårdspersonal och patient kan emellertid vara problematisk beroende på 
skillnader i kultur och livserfarenhet samt på det speciella språk som används inom 
sjukvården. Hailes et al. (2002) studie visade att brister i kommunikationen kunde få 
patienterna att uppfatta välmenande ord, avsedda att vara tröstande, som nedvärderande 
vilket fick dem att känna sig sämre. Sjukvårdspersonalen måste därför vara inkännande 
och uttrycka sig på ett sådant sätt att risken för missuppfattningar minimeras. Vidare 
måste personalen inse att det finns tillfällen där de inte ska agera rådgivare utan endast 
sitta tyst med patienten och vara stöttande på ett icke vägledande sätt. 
 
Patienterna upplevde vården som tillfredställande då de i mötet med 
sjukvårdspersonalen blev bekräftade (Cederfjäll & Wredling, 1999; Mallinson et al., 
2007; Mullins, 1996), accepterade och tagna på allvar (Hekkink et al., 2004; Surlis & 
Hyde, 2001; Webb et al., 1997). Att många upplevde att de inte blev bemötta på detta 
sätt tyder på att de vårdats av sjukvårdspersonal som förbisett det mest essentiella i 
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mötet mellan patient och vårdare. Medkännande personal som är engagerad i sitt jobb 
torde vara en självklar rättighet för alla som är i behov av vård då personalen de facto är 
där för patienternas skull. Beröring i form av handhållning och kramar var viktigt för 
många patienter som därigenom kände sig bekräftade som unika personer (Cederfjäll & 
Wredling, 1999). Personalen visade på detta sätt att de inte var rädda på grund av HIV-
diagnosen (Haile et al., 2002; Webb et al., 2001). Människor har olika lätt för beröring, 
detta gäller både patienter och personal som måste få agera på det sätt som känns mest 
naturligt. Beröring är ett starkt uttrycksmedel och kan av en del patienter uppfattas som 
ett inkräktande i den personliga sfären eller väcka obehagliga associationer (Solvoll, 
2005). Om personalen är osäker på patientens önskemål bör denne tillfrågas så att 
kontakten inte upplevs som påtvingad. Inte heller ska sjukvårdspersonalen behöva 
pressa sig till att krama patienterna eller hålla dem i handen om det upplevs onaturligt. 
Personal som känner sig obekväm med fysisk kontakt kan se till att komma ihåg 
patienterna vid namn och ta sig tid att sitta ned för att prata, vilket också var faktorer 
som påverkade upplevelsen av bekräftelse (Cederfjäll & Wredling, 1999). 
 
Alla deltagare i studien av Webb et al. (2001) lade märke till stressat beteende hos 
sjukvårdspersonalen. Personal som stressade och verkade överansträngd minskade 
förtroendet bland patienterna (Witt Sherman & Ouellette, 2001). Hur goda avsikter 
personalen än har med att försöka få mycket gjort på kort tid är det sällan till fördel för 
patienterna som lätt kan känna sig i vägen. Detta styrks av att en del patienter försökte 
underlätta genom att vara till så lite besvär som möjligt (Kemppainen et al., 1998). 
Sjukvårdspersonalen ska alltid tillgodose patienternas behov av trygghet i vården (SFS 
1982:763), men detta är inte möjligt om de inte ges tillfälle att ta upp och ventilera 
problem. Om personalen har ont om tid för ett samtal bör det klargöras redan vid mötets 
början, så att patienten inte känner sig avfärdad när vårdaren måste gå. Hög 
arbetsbelastning är inte specifikt för omvårdnad av patienter med HIV och AIDS men 
värt att beakta då sättet den hanteras på har starkt inflytande över patienternas 
upplevelser av vårdens kvalitet. 
 
För att vårdkvaliteten skulle upplevas som bra var det viktigt att relationen mellan 
vårdgivare och patient var god och att personalen visade intresse för patienten som 
person (Davis-Michaud et al., 2004). Förmåga att samtala om döden var också 
betydelsefullt liksom uppriktiga svar på frågor om sjukdomens dödlighet (Carr, 2001). 
Viss personal försämrade vårdkvaliteten genom att de visade brist på emotionell värme, 
undvek ögonkontakt och hade en nonchalant attityd (Witt Sherman & Ouellette, 2001). 
Att patienterna inte ville diskutera detta med personalen eftersom de upplevde att de var 
i beroendeställning (Kemppainen et al., 1998) är beklämmande då den enda möjligheten 
till förändring ligger i att problemen uppmärksammas. 
 
Den senaste tiden har relativt lite forskning gjorts i västvärlden på detta område jämfört 
med i Afrika. Detta indikerar att HIV och AIDS anses vara något som främst berör 
länder i tredje världen. Detta är till viss del sant då sjukdomen är mer utbredd där men 
västvärlden är långtifrån förskonad. I Sverige lever cirka 4500 personer med 
diagnostiserad HIV och antalet fall stiger varje år (Smittskyddsinstitutet, 2008a). Under 
2007 rapporterades dessutom det högsta antalet AIDS-fall sedan 1996, hela 71 stycken 
(Smittskyddsinstitutet, 2008c). Endast 18 av dessa hade en tidigare känd HIV-diagnos 
vilket antagligen innebär att resterande 53 var ovetande om sitt tillstånd. Den minskade 
uppmärksamhet som givits HIV och AIDS det senaste decenniet kan vara en orsak då 
dessa personer kanske inte fullt ut insåg att risken att smittas fanns. Det faktum att 
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incidensen ökar samtidigt som intresset att bedriva forskning inom området är lågt är 
alarmerande. HIV och AIDS angår oss alla. 
 
 

Konklusion 
 
Patienter med HIV och AIDS har både positiva och negativa upplevelser i mötet med 
sjukvårdspersonal. Positiva upplevelser skapas när patienterna känner sig integrerade i 
vården. Detta sker när de möter tillitsfull och förtroendeingivande personal som inte är 
rädd på grund av diagnosen, som bekräftar och accepterar patienterna och som låter 
dem vara delaktiga i vård- och behandlingsbeslut. Stigmatiserande behandling från 
sjukvårdspersonal med nedlåtande attityder bidrar till upplevelse av segregering liksom 
upplevd kunskapsbrist och förekommande smitträdsla hos personalen. HIV- och AIDS-
patienter är i jämförelse med andra patientgrupper mindre nöjda med vården. Särskilt 
homosexuella och missbrukare med HIV och AIDS upplever sig vara segregerade i 
mötet med sjukvårdspersonal. 
 
 

Implikation  
 
Det faktum att antalet HIV-smittade personer ökar medför att allt fler drabbade kommer 
att behöva uppsöka vård. Detta ställer höga krav på sjukvårdspersonalens kunskap om 
sjukdomen och förmåga att möta denna patientgrupp. Undervisning krävs på alla 
vårdnivåer samt inom alla vårdrelaterade yrkesutbildningar då ökad medvetenhet ger 
trygghet och säkerhet. I samband med utbildningen bör negativa attityder och fördomar 
ges tillfälle att bearbetas. Att medvetandegöra den egna inställningen och diskutera 
möjliga lösningar med kollegor/studiekamrater kan leda till bättre förståelse för egna 
och andras reaktioner. I förlängningen kan detta bidra till mer jämlik vård där redan 
utsatta grupper undgår fördomsfull och stigmatiserande behandling från 
sjukvårdspersonal. Den ökande incidensen bör, förutom i vården, även uppmärksammas 
i grundskolans sexualundervisning och som ett led i detta kan samverkan ske mellan 
skola, ungdomsmottagning och primärvård. Mer forskning ur patienternas perspektiv 
behövs då ökat fokus på deras upplevelser hjälper sjukvårdspersonalen att möta denna 
patientgrupp som patienter med HIV och AIDS istället för att betrakta dem som HIV- 
och AIDS-patienter. 
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Tabell 2. Sökhistoria                             Bilaga I:1 
 
Databas 
 

Datum Sökord Urvalskriterier Antal 
träffar 

Genomlästa  
abstrakt  

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 
 
Therasus 
 

080227 (HIV-Infected Patients OR AIDS 
Patients) AND (Nurse-Patient Relations 
OR Professional-Patient Relations) 

English 
All adult  
Research article 
1996-2008 

39  12 9 7 

Cinahl 
 
Therasus 
 

080227 (HIV-Infected Patients OR AIDS 
Patients) AND (Nurse-Patient Relations 
OR Professional-Patient Relations) AND 
(Communication) 

English 
All adult  
Research article  
1996-2008 

3 3 1  0 

Cinahl  
 
Fritext 
 

080227 HIV-related stigma English 
All adult  
Research article 
1996-2008 

25 4 0 0 

Cinahl 
 
Fritext 
 

080227 (HIV OR AIDS) and patient attitude* and 
nursing care  

English 
All adult 
Research article  
1996-2008 

5 2 2  0 (2*) 

Cinahl 
 
Fritext 
 

080227 (HIV OR AIDS) AND nursing care English  
All adult 
Research article 
1996-2008 

43 10 6 2 (3*) 

Cinahl 
 
Fritext 
 

080229 (HIV OR AIDS) AND patient AND stig*  English  
All adult 
Research article  
1996-2008 

55 
 
 
 

10 3 0 (1*) 

Cinahl 
 
Fritext 
 

080303 (HIV OR AIDS) AND interpersonal 
relations AND treatment  

English 
All adult 
Research article 
1996-2008 

14 1 1 0 



  

                             Bilaga I:2 
 

Databas 
 

Datum Sökord Urvalskriterier Antal 
träffar 

Genomlästa  
abstrakt  

Urval 1 Urval 2 

Pubmed 
 
MeSH 
 

080228 (Nurse-Patient Relations OR Professional-
Patient Relations) AND (HIV Infections 
OR HIV OR Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) 

English 
Date from 1996 
All Adult: 19+ years 

268 24 14 2 (5*)  

Pubmed 
 
MeSH 
 

080228 (Nurse-Patient Relations OR Professional-
Patient Relations) AND (HIV Infections 
OR HIV OR Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) AND (Attitude) 

English 
Date from 1996 
All Adult: 19+ years 

111 10 4 0 (2*) 

Pubmed  
 
MeSH 
 

080228 (Nurse-Patient Relations OR Professional-
Patient Relations) AND (HIV Infections 
OR HIV OR Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) AND (Interpersonal Relations) 

English 
Date from 1996  
All Adult: 19+ years 

268 24 14 0 (7*) 

Pubmed 
 
MeSH 
 

080228 (Nurse-Patient Relations OR Professional-
Patient Relations) AND (HIV Infections 
OR HIV OR Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) AND (Communication) 

English  
Date from 1996  
All Adult: 19+ years 

65 2 1 0 

Pubmed 
 
Fritext 

080228 (HIV OR AIDS) AND patient experience 
AND relationship 
 

English 
Date from 1996 
All Adult: 19+ years 

45 5 2 1 (1*) 

Pubmed 
 
Fritext 

080228 (HIV OR AIDS) AND patient experience 
AND nursing care 
 

English 
Date from 1996 
All Adult: 19+ years 

18 2  2 1 (1*) 

Pubmed 
 
Fritext 

080228 (HIV OR AIDS) AND interpersonal 
relations and stig* 
 

English  
Date from 1996  
All Adult: 19+ years 

54 6 2 0 

Pubmed 
 
Fritext 

080303 (HIV OR AIDS) AND treatment AND 
patient experiences AND nursing care 
 

English 
Date from 1996 
All Adult: 19+ years 

23 3 3 0 (3*) 



  

                    Bilaga I:3 
 

Databas 
 

Datum Sökord Urvalskriterier Antal 
träffar 

Genomlästa  
abstrakt  

Urval 1 Urval 2 

Psycinfo 
 
Therasus 

080229 (therapeutic processes) AND (hiv OR 
aids) 

Published Works Only 
Language is English 
Age is Adulthood (18 yrs 
& older) 
1996-2008 

93 10 6 0 (1*) 

Psycinfo 
 
Therasus 

080229 (attitudes) AND (therapeutic processes) 
AND (hiv OR aids) 

Published Works Only 
Language is English 
Age is Adulthood (18 yrs 
& older) 
1996-2008 

29 2 2 0 

Psycinfo 
 
Therasus 

080229 (communication) AND (therapeutic 
processes) AND (hiv OR aids) 

Published Works Only 
Language is English 
Age is Adulthood (18 yrs 
& older) 
1996-2008 

11 3 0 0 

Psycinfo 
 
Fritext 

080229 (HIV OR AIDS) AND stig* AND patient 
experience* 

Published Works Only 
Language is English 
Age is Adulthood (18 yrs 
& older) 
1996-2008 

2 1 1 0 (1*) 

Psycinfo 
 
Fritext 

080229 (HIV OR AIDS) AND patient 
experience* AND nursing care 

Published Works Only 
Language is English 
Age is Adulthood (18 yrs 
& older) 
1996-2008 

5 2 1 0 (1*) 

Totalt     136 74 13 (28*) 
 
* Artiklar som gått vidare till urval 2 i tidigare sökningar 



  

Tabell 3. Artikelöversikt                           Bilaga II:1 

 
 
 
 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
USA 

Carr, S.G. Negotiating 
Trust: A 
Grounded 
Theory Study of 
Interpersonal 
Relationships 
Between 
Persons Living 
with HIV/AIDS 
and their 
primary Health 
Care Providers 

Att undersöka 
mellanmänskliga 
förhållanden mellan 
personer med HIV/AIDS 
och deras vårdgivare. 

Kvalitativ 
Intervjuer 
Grounded theory 
 
14 HIV-smittade 
patienter mellan 
30 och 57 år. Elva 
män och tre 
kvinnor. 
 
 

Studien visade att 
förhållandet mellan patient 
och vårdgivare kunde ta 
lång tid att utveckla. 
Förtroendet mellan 
parterna i denna relation 
var en viktig del, liksom 
vårdarens förståelse för 
patientens situation. 
 
 
 

Bra 

1999 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cederfjäll, C. 
Wredling, R. 

The Expressed 
Needs of a 
Group of HIV-
Infected Gay 
Men 
Subsequent to 
Hospital Care 

Att beskriva en grupp 
HIV-infekterade mäns 
upplevelser i mötet med 
sjukvårdspersonal och 
utifrån det skapa en 
teoretisk förståelse för 
vården som ges, ur ett 
patientperspektiv. 
 

Kvalitativ 
Intervjuer 
 
Elva HIV-
smittade 
homosexuella 
män mellan 29 
och 46 år.  

Studien visade att de 
homosexuella HIV-
smittade männen både hade 
positiva och negativa 
upplevelser i mötet med 
sjukvårdspersonal. För en 
positiv upplevelse krävdes 
att patienterna kände sig 
bekräftade, erkända, säkra, 
samt integrerade i vård och 
behandlingsbeslut. 

Bra 



  

Bilaga II:2 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
USA 
 
 

Davis-
Michaud, M. 
Yurk, R. 
Lansky, D. 
Asch, S.  
Wu, A.W. 

Quality Care for 
People with 
HIV/AIDS: 
Patients’ 
Perspective 
 

Att undersöka vilka 
faktorer som är viktiga 
för HIV/AIDS-patienter 
när det gäller kvaliteten 
på vården. 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
Rankning av 
kvalitetsfaktorer 
samt grupp-
diskussion 
Grounded theory 
 
29 HIV/AIDS-
patienter mellan 
26 och 60 år. 

Studien visade att den 
viktigaste kvalitetsfaktorn 
för patienterna var att ha en 
bra relation med vårdaren. 
Även åtgärder för 
förebyggande av 
opportunistiska infektioner 
var viktigt liksom möjlighet 
att vara delaktig i vård och 
behandlingsbeslut. 

Bra 

2002 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haile, B.L. 
Landrum, 
P.A. 
Kotarba, J.A. 
Trimble, D.  

Inner Strength 
Among HIV-
Infected 
Women: Nurses 
Can Make a 
Difference 
 

Att beskriva och 
definiera inre styrka 
som en resurs hos HIV-
infekterade kvinnor 
samt ta reda på hur detta 
fenomen kan påverkas i 
mötet med 
sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 
Intervjuer 
Grounded theory 
 
19 HIV-
infekterade 
kvinnor mellan 19 
och 54 år. 

Studien visade att de HIV-
infekterade kvinnorna 
definierade inre styrka 
bland annat som förmåga att 
kämpa och motivation att 
fortsätta. Enligt kvinnorna 
påverkades deras inre styrka 
positivt då 
sjukvårdspersonalen inte 
var rädda för dem eller 
verkade dömande.  

Bra 

 
 
 
 
 



  

Bilaga II:3 

 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hekkink, C.F. 
Wigersma, L.  
Yzermans, 
C.J. 
Bindels, P.JE.  

HIV nursing 
consultants: 
patients’  
preferences and 
experiences 
about the 
quality of care 

Att undersöka hur 
patienter med HIV 
bedömer kvaliteten på 
vården given från HIV-
specialiserade 
sjuksköterskor jämfört 
med från HIV-
specialiserade- och 
allmänpraktiserande 
läkare. Vidare var syftet 
att ta reda på om HIV-
patienters bedömning 
skiljer sig från 
reumatiska patienter när 
det gäller upplevelsen av 
vården given från 
specialiserade 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ 
Longitudinell 
enkätstudie  
 
226 HIV-patienter 
202 män och 24 
kvinnior med en 
genomsnittlig 
ålder på 44.25 år.  
 
 

Studien visade att 
patienterna värderade 
kvaliteten på vården given 
från de HIV-specialiserade 
läkarna högst, följt av de 
HIV-specialiserade 
sjuksköterskorna och de 
allmänpraktiserande 
läkarna. Resultatet visade 
också att HIV-patienterna 
var mindre nöjda med 
vården i jämförelse med 
reumatikerpatienterna.  

Medel 

1998 
USA 

Kemppainen, 
J.K. 
O’Brien, L. 
Corpuz, B. 

The behaviors 
of AIDS 
patients toward 
their nurses 
 

Att identifiera 
HIV/AIDS-patienters 
beteenden, yttrade som 
respons på 
sjuksköterskors 
vårdhandlingar. 
 

Kvalitativ 
Intervjuer och 
observationer 
 
118 patienter 
mellan 26 och 78 
år. 83 män och 35 
kvinnor. 

Studien resulterade i tio 
beteendekategorier som 
svar på sjuksköterskornas 
vårdhandlingar. 
Deltagande, ilska, 
uppskattning, matchning av 
sjuksköterskans beteende, 
närhet/distans samt 
beroende var de viktigaste. 

Bra 



  

Bilaga II:4 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007  
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mallinson, 
R.K. 
Rajabiun, S. 
Coleman, S. 

The Provider 
Role in Client 
Engagement in 
HIV Care 
 

Att undersöka vilka 
beteenden hos 
vårdgivarna som fick 
HIV/AIDS-patienterna 
att engagera sig i den 
egna vården. 
 
 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
djupintervjuer 
Grounded theory 
 
76 personer 
diagnostiserade 
med HIV/AIDS. 
41 män och 35 
kvinnor mellan 19 
och 58 år.  

Studien visade att de 
beteenden hos vårdgivarna 
som var viktiga för 
patienternas engagemang 
var bekräftelse, närvaro, 
engagemang och lyhördhet. 

Bra 

1996 
USA 

Mullins, I.L. Nurse Caring 
Behaviors for 
Persons With 
Aquired 
Immunodeficie
ncy 
Syndrome/Hum
an Immuno-
deficiency 
Virus 
 

Att identifiera vilka 
beteenden hos 
sjuksköterskor som är 
önskvärda hos patienter 
med HIV/AIDS. 

Kvantitativ 
Enkäter 
 
46 HIV/AIDS-
personer mellan 
18 och 55 år. 39 
män och en 
kvinna, sex 
personer hade ej 
uppgivit kön. 
 

Studien visade att 
patienterna ville bli 
behandlade som individer. 
Viktigt var också att 
sjuksköterskorna visade 
respekt, hade utvecklade 
färdigheter i 
injektionsgivning och 
accepterade patienternas 
känslor utan att verka 
dömande. 

Medel 



  

Bilaga II:5 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
Irland 
 
 
 
 
 

Surlis, S. 
Hyde, A.  

HIV-positive 
Patients’ 
Experiences of 
Stigma During 
Hospitalization 

Att beskriva HIV-
positiva patienters 
relation till 
sjukvårdspersonalen 
samt upplevelser av 
stigma under 
sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 
 
Tio HIV-smittade 
patienter. Sju män 
och tre kvinnor 
mellan 29 och 50 
år. 

Studien resulterade i fyra 
teman: upplevelser av 
sjuksköterskornas attityder 
kring HIV, olika grader av 
stigmatisering, fördelar med 
segregerad vård, samt 
vikten av sekretess. 
 

Bra 

1997 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webb, A.A. 
Bower, D.A. 
Gill, S.  

Satisfaction 
with Nursing 
Care: A 
Comparison of 
Patients With 
HIV/AIDS, 
Non-HIV/AIDS 
Infectious 
Diseases, and 
Medical 
Diagnoses 
 

Att beskriva och 
jämföra tre olika 
medicinskt 
diagnostiserade 
patientgruppers 
tillfredställelse med 
sjukhusvistelsen samt 
deras upplevelse av 
vården given av 
sjuksköterskorna. 
 

Kvantitativ 
Enkäter 
 
142 patienter 
indelade i tre 
grupper, varav en 
bestod av 42 
personer med 
HIV/AIDS. Av 
dessa var 19 män 
och tre kvinnor, 
alla mellan 18 och 
65 år. 

Studien visade att 
HIV/AIDS-patienterna var 
mindre tillfredställda med 
vården i jämförelse med de 
övriga två patientgrupperna. 

Bra 



  

Bilaga II:6 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
USA 

Webb, A. 
Pesata, V. 
Bower, D.A. 
Gill, S. 
Pallija, G. 
 

Dimensions of 
quality care. 
Perceptions of 
Patients With 
HIV/AIDS 
Regarding 
Nursing Care 

Att undersöka och 
jämföra tre olika 
medicinskt 
diagnostiserade 
patientgruppers 
uppfattningar om och 
tillfredställelse med 
sjuksköterskornas vård. 

Kvalitativ 
Intervjuer 
 
30 hospitaliserade 
patienter, indelade 
i tre grupper, 
varav en bestod av 
tio HIV/AIDS-
personer mellan 
18 och 65 år. 
 

Studien resulterade i åtta 
olika teman: stigma, 
negligering, frustration, 
sårbarhet, okunnighet, 
fördröjning, överarbetade 
sjuksköterskor samt 
upptagna sjuksköterskor. 
Resultatet visade att 
HIV/AIDS-patienterna var 
den grupp som upplevde 
mest missnöje med vården. 
Flertalet kände sig 
stigmatiserade, ignorerade 
och negligerade. 

Medel 

2001 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witt Sherman, 
D. 
Ouellette, 
S.C. 

Patients Tell of 
Their Images, 
Expectations, 
and Experiences 
With Physicians 
and Nurses on 
an AIDS-
Designated Unit 
 

Att undersöka 
dynamiken mellan 
sjukvårdspersonal och 
patienter samt låta 
patienterna komma till 
tals gällande 
föreställningar, 
uppfattningar och 
förväntningar på 
personalen. 
 

Kvalitativ 
Intervjuer och 
observationer 
 
17 HIV-positiva 
patienter mellan 
30 och 66 år. 14 
män, två kvinnor 
och en 
transsexuell 
kvinna. Även 14 
sjuksköterskor och 
fem AT-läkare 
intervjuades. 

Studien resulterade i olika 
teman: föreställningar om 
läkare och sjuksköterskor, 
förväntningar på vården 
från läkare och 
sjuksköterskor, 
tillfredställelse av fysiska, 
känslomässiga, sociala och 
andliga behov samt 
uppfattningar om vad som 
karakteriserar 
sjuksköterskor och läkare 
som är bra respektive svåra 
att ha att göra med. 

Bra 



  

Bilaga II:7 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

Wolosin, R.J. HIV/AIDS 
Patient 
Satisfaction 
With 
Hospitalization 
in the Era of 
Highly Active 
Antiretroviral 
Therapy 

Att undersöka hur 
HIV/AIDS-patienter 
värderar 
sjukhusvistelsen i 
jämförelse med 
patienter med 
lunginflammation eller 
lungsäcksinflammation. 

Kvantitativ 
Enkäter 
 
Totalt 302 
patienter mellan 
18 och 79 år varav 
hälften hade 
HIV/AIDS. 

Resultatet visade att 
HIV/AIDS-patienterna 
värderade sjukhusvistelsen 
lägre på alla förekommande 
punkter, jämfört med 
patienterna med lung- eller 
lungsäcksinflammation. 

Bra 

 


