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Sammanfattning 
Humant Immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som innebär ett livslångt 
sjukdomstillstånd. Då HIV-infektionen inte går att bota men är behandlingsbar, 
kommer de cirka 7000 personer som är drabbade av sjukdomen i Sverige någon gång 
att söka vård. Personer med HIV-infektion blir generellt diskriminerade och 
stigmatiserade relaterat till sin sjukdom, det är därför av stor vikt att de blir bemötta 
med respekt och omtanke från hälso-och sjukvårdspersonal. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa hur personer med HIV-infektion upplever bemötandet 
från hälso- och sjukvården. En litteraturstudie utfördes där 14 vetenskapliga studier 
grundlade resultatet. Vid databearbetningen framkom två huvudteman; Upplevelsen 
av ett bristfälligt bemötande inom hälso-och sjukvården och Upplevelsen av ett gott 
bemötande inom hälso-och sjukvården. I litteraturstudiens resultat om ett gott 
bemötande framkom fem övergripande faktorer som viktiga för personer med HIV-
infektion, dessa faktorer var: bemötande, tillit, tid, kunskap och relation. Detta resultat 
gav upphov till att arbetsredskapet TRO, en vägledning för sjuksköterskan till att 
skapa en trygg relation inom omvårdnaden, arbetades fram. Trygga relationer 
motverkar känslor av diskriminering och stigmatisering för personer med HIV-
infektion. Det är av relevans att mer forskning utförs kring ämnet, personcentrerad 
vård för personer med HIV-infektion, så att hälso-och sjukvårdspersonal kan utföra 
omvårdnad utifrån evidensbaserad kunskap.  
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Abstract 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus, which is a chronic lifelong 
condition for the affected individual. Since HIV-infection is an incurable disease, but 
can be managed with modern anti- retroviral medicines, the approximately 7000 
people who are affected by the disease in Sweden will at some point seek medical 
treatment. Since people with HIV-infection are already in general exposed to 
discrimination and stigma related to the disease, it is essential that they are treated 
with respect and consideration by healthcare professionals. The aim of this study was 
to highlight how people with HIV-infection experience treatment from the healthcare. 
The study was conducted as a literature study in which 14 scientific studies founded 
the result. In the data processing two main themes emerged; The experience of an 
inadequate response from the healthcare and The experience of proper, and 
professional treatment from the healthcare team. The literature study’s conclusion 
concerning the proper treatment revealed five identified factors that were essential for 
people with HIV-infection, these factors were: treatment, trust, time, knowledge and 
relation. This result developed in to the instrument TRO, a guidance for the nurse to 
create a relationship built on trust within the nurse patient relationships. Relationships 
built on trust counteract feelings of discrimination and stigmatization for people with 
HIV–infection. It is relevant that more research is conducted on the matter of person-
centered care for people with HIV-infection, so that healthcare can perform care-
taking based on evidence-based knowledge.  
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Inledning 
Idag lever cirka 7000 personer med Humant Immunbristvirus (HIV) i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Varje år rapporteras omkring 400-500 nya fall och 
fler än hälften av dessa är immigranter som redan har en HIV-infektion när de 
anländer till Sverige. Världen över lever för närvarande 30-35 miljoner människor 
med känd HIV-infektion och värst drabbat är länder i södra Afrika 
(Folkhälsomyndigheten, 2015c). HIV räknas enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 
som en allmänfarlig sjukdom vilket betyder att den kan vara livshotande, innebära 
långvarig sjukdom, svårt lidande samt medföra andra allvarliga konsekvenser. 
Allmänfarliga sjukdomar är även anmälningspliktiga samt smittspårningspliktiga, 
detta för att förebygga smittspridning i samhället (SFS 2004:168).   

Personer med HIV-infektion måste dagligen handskas med den känslomässiga 
upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom vilket även tillför en känsla av 
stigmatisering (Donald, Lawrence, Lorimer, Stringer & Flowers, 2014). Enligt United 
Nations (u.å) har alla människor samma rätt till skydd mot diskriminering av alla 
former, inför lagen om diskriminering är alla lika och ingen form av diskriminering 
får förekomma. Människor får heller inte hindras från att utnyttja sina mänskliga 
rättigheter (United Nations, u.å). Enligt Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh 
och Zolala (2015) upplever de flesta personer med HIV-infektion diskriminering och 
stigmatisering vid bemötandet från hälso-och sjukvården vid enstaka eller flertal 
vårdtillfällen. Diskriminering kan uttryckas i form av ett fysiskt distanstagande, 
nekande av vård samt genom att undvika grundliga kroppsliga undersökningar 
(Karamouzian et al., 2015). International Counsil of Nurses (ICN, 2012) etiska koder 
tydliggör att sjuksköterskan i sin profession, skall gentemot andra människor visa 
lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, integritet och trovärdighet. Det framhålls vidare 
att sjuksköterskan skall visa respekt för de mänskliga rättigheterna och ta hänsyn till 
andra människors vanor och värderingar vid omvårdnadssituationer samt uppträda på 
ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och förtroendet för sjuksköterskan ökar för 
allmänheten (ICN, 2012).  

McDonald och Slavin (2010) visar att personer med HIV-infektion vill se ett mer 
holistiskt synsätt inom vården där hälso-och sjukvårdspersonal ser hela människan 
och inte enbart sjukdomen. Förutfattade meningar om hur en HIV-infektion förvärvats 
är vanligt där missbruk och sexualitet är de vanligaste antaganden, även då detta inte 
behöver vara fallet (Karamouzian et.al., 2015). I den statliga utredningen, Samhällets 
insatser mot hiv/STI: att möta förändringar, framkommer att fördomar mot personer 
med HIV-infektion beror på en okunskap om sjukdomen (SOU 2004:13). Det är 
viktigt att observera hur personer med HIV-infektion blir bemötta inom hälso-och 
sjukvården i dagens samhälle då många av dessa redan befinner sig i en gemenskap 
som allmänt blir diskriminerade relaterat till etnicitet, sexuell läggning eller missbruk 
(SOU 2004:13). 
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Bakgrund 
Humant Immunbrist Virus  
HIV-infektion orsakas av humant immunbrist virus och är en kronisk infektion som 
angriper flera typer av kroppens celler. För att immunförsvaret skall fungera spelar T4-

lymfocyter en viktig roll. T4-lymfocyterna infekteras av HIV-viruset och förstörs 
vilket leder till ett nedsatt immunförsvar med allvarliga sjukdomar till följd. Från att 
tidigare i närmare alla fall vara en dödlig sjukdom räknas nu HIV-infektionen som en 
kronisk sjukdom med livslång behandling (Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægeland, 
Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Personer med HIV-infektion behöver därför en 
kontinuerlig kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal från vilka de kan känna empati, 
kunskap och förståelse för deras unika behov (Kelly, Alderdice, Lohan & Spence, 
2013). HIV-virus är ett retrovirus som utmärker sig genom att lagras i kroppens 
arvsmassa vilket gör att infektionen inte kan läka ut. Om HIV-infektionen lämnas 
obehandlad bryts immunförsvaret ner vilket resulterar i förvärvat immunbristsyndrom 
(AIDS), som i sig inte är en egen sjukdom utan en utveckling av HIV-infektionen. 
AIDS leder till allvarliga infektioner och inom tio år har hälften av personerna med 
HIV-infektion utvecklat AIDS om inte medicinering har erhållits 
(Folkhälsomyndigheten, 2015c).  Om AIDS inte behandlas har 80 % av de drabbade 
personerna avlidit inom två år och efter fem år har alla avlidit (Tørseth Andreassen et 
al., 2011). 

Folkhälsomyndigheten (2015d) belyser att en till fyra veckor efter infektionstillfället 
kan tidiga symptom visas, dessa kan misstolkas som en influensa då symtom som 
halsont, frossa, feber och lymfkörtelsvullnad kan uppkomma. Alla som infekterats av 
HIV-viruset får en primärinfektion men det är enbart hälften som upplever 
ovanstående symtom, i annat fall ger inte HIV-infektionen några symtom förrän efter 
flera år. När sjukdomen lämnas obehandlad försämras immunförsvaret gradvis och 
efter hand kan opportuniska infektioner uppstå så som bältros, svullna lymfkörtlar, 
upprepade svampinfektioner i underlivet och munnen samt matstrupe och olika 
tumörsjukdomar orsakade av virus (Folkhälsomyndigheten, 2015d). Willard et al. 
(2009) beskriver dock att de tre vanligaste symtomen är fatigue, depression och 
muskelvärk.     

Idag går det inte att bota en HIV-infektion men det finns en effektiv behandling som 
bromsar sjukdomsutvecklingen. Medicinering som erhålls vid en HIV-infektion 
verkar genom att effektivt minska den cirkulerande mängden virus i blodet 
(Folkhälsomyndigheten, 2015c). Medicineringen verkar i första hand på HIV-virus 
som förekommer fritt i blodet och förhindrar att friska celler infekteras (Tørseth 
Andreassen et al., 2011). För bästa resultat skall behandling påbörjas så kort tid som 
möjligt efter överföringstillfället, helst i primärinfektionsfasen. Om behandling 
påbörjas tidigt kan oftast virusmängden minskas till icke mätbara nivåer i 
blodplasman, vilket innebär att immunförsvaret inte skadas. Om personer med HIV-
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infektion får behandling i tid behöver den förväntade livslängden inte påverkas av 
sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 

Det medicinska målet är att förlänga den sjukdomsfria perioden genom att bevara den 
immunologiska funktionen i största möjliga mån (Tørseth Andreassen et al., 2011). 
Vid behandling av HIV-infektion används idag en kombinationsbehandling med olika 
antivireala mediciner (ART). Behandling av HIV-infektion bör följas upp regelbundet 
av hälso-och sjukvården, vanligtvis två till fyra gånger per år. Vid denna uppföljning 
kontrolleras följsamhet till behandling, virusnivåer samt immunförsvarets funktion. 
För att personer med HIV-infektion skall upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, 
följsamhet till behandling samt förhållningsregler relaterade till sjukdomen behövs 
stöd och motivation från hälso-och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
Mohammadpour, Yekta, och Nikbakht Nasrabadi (2010) poängterar vikten av att 
hälso-och sjukvårdspersonal ger en grundläggande och kontinuerlig information om 
behandling för att bästa följsamhet av medicinering skall uppnås.  

Ericson och Ericson (2009) tydliggör att smittsamheten hos HIV-viruset är lägre än 
för de flesta andra humanpatogena virus. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015c) är 
smittsamheten relativt låg med undantag för de första veckorna efter smittillfället 
samt när AIDS utvecklats då smittsamheten är hög. Enligt HIV Sverige (2015) är 
risken för att föra smittan vidare nära obefintlig om adekvat medicinering erhålls, då 
kan virusnivåerna hållas inom i princip omätbara nivåer. Kroppsvätskor som blod, 
slidsekret, sperma och bröstmjölk är smittkällor (World Health Organization, 2015). 
HIV-infektion kan förvärvas genom kontakt med blod så som vid blodtransfusion, 
transplantation av organ och vävnader samt delande av sprutor och kanyler. 
Smittöverföring kan även ske vid oskyddat samlag både vaginalt, analt och oralt samt 
vid graviditet och i samband med förlossning och vid amning. En person med HIV-
infektion behöver aldrig vara rädd för att smitta andra vid sociala kontakter 
(Folkhälsomyndigheten, 2015c). Bakeera-Kitaka, Nabukeera-Barungi, Nöstlinger, 
Addy och Colebunders (2008) visar att de finns en okunskap i samhället om HIV-
infektionens smittvägar.  HIV smittar inte genom vardaglig kontakt i form av kramar, 
handskakningar, kyssar eller genom att dela mat och dryck (WHO, 2015). Mullins 
(2009) påpekar att fysisk kontakt från hälso-och sjukvårdspersonal ger en form av 
trygghet hos personer med HIV-infektion då detta visar på kunskap om sjukdomens 
smittvägar. 

Personcentrerad vård 
Enligt McCormack et al. (2010) är definitionen av personcentrerad vård ett 
tillvägagångssätt för att främja relationen mellan hälso-och sjukvårdspersonal och 
patienter samt deras närstående. Personcentrerad vård skall bedrivas med respekt för 
individen, ge rätt till självbestämmande och även utföras med en ömsesidig 
medkänsla och hänsyn för varandra (McCormack et al., 2010). Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF, 2013) belyser att människan inte skall bli sin sjukdom 
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eller sina symtom vid personcentrerad vård. Sjuksköterskan skall arbeta för att 
synliggöra hela människan då varje människa är unik, vilket gör att alla har olika 
upplevelser och tolkningar av sin sjukdom och hälsa (SSF, 2013). Goodrich och 
Cornwell (2008) styrker detta då de påvisar att både patienter och deras närstående 
utrycker vikten av att bli bemött som en person och inte som en patient. Leplege, 
Gzil, Cammelli, Lefeve, Pachoud, och Ville (2007) gör skillnad på person- och 
patientcentrerad vård. Vid patientcentrerad vård ses inte längre personen som unik 
utan som en sjukdom där fokus ligger på behandling. När personcentrerad vård ges 
involverar hälso-och sjukvårdspersonalen patienten till att bli en aktiv part gällande 
beslutsfattande i sin vård (Leplege et al., 2007). Personcentrerad vård utgår ifrån att 
skapa en trygg relation där sjuksköterskan lär känna den unika individen och ser till 
dess behov, detta kräver kunskap om personens livsvärld (SSF, 2013). 
Sjuksköterskans uppgift är att utifrån den unika personen skapa förutsättningar för 
främjande av hälsa, vilket togs upp redan av Florence Nightingale då hon ansåg att 
hälsa sker inom människan och därför skall sjuksköterskan arbeta för att ge den unika 
personen de rätta redskapen för att uppnå hälsa (Nightingale, 1969). SSF (2013) 
definierar att människan vid sjukdom och ohälsa kan känna ett hot mot självet då 
distansen mellan vad personen kan och inte kan göra oftast blir större. Sjuksköterskan 
har en avgörande roll för att vården skall bli personcentrerad då denna skall stödja 
personens känsla av att vara just den unika individen som personen vill vara (SSF, 
2013.) 

Bemötande och upplevelse 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder bemötande ett uppträdande mot någon 
eller något som kan vara både trevligt och otrevligt. Arman (2012) menar att patienter 
förväntar sig att bli bemötta av vårdare på ett vis som inger en förståelse för både den 
inre och yttre upplevelsen av sjukdomslidandet de går igenom. När ett opersonligt 
bemötande från hälso-och sjukvården sker kan ett så kallat vårdlidande uppstå. En av 
de viktigaste egenskaperna en sjuksköterska kan ha vid ett bemötande av patienter är 
att kunna handskas med det lidande som patienten upplever och att visa en äkta känsla 
av att vilja lindra detta (Arman, 2012). Ett bemötande från hälso-och sjukvården där 
intresse visas för hela människan och inte enbart sjukdomen ger en känsla av 
välbefinnande och motverkar stigmatisering (O´Byrne & Watts, 2014). 

I Nationalencyklopedin (2015) förklaras begreppet uppleva som att vara med om 
någonting eller att genomleva en händelse. Händelsen skall på något sätt vara 
anmärkningsvärd och skall uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan. Benzein 
(2012) påvisar att sjuksköterskan skall skapa förutsättningar för upplevelse om hopp 
som ska leda till ett minskat lidande och även stärka välbefinnandet och hälsan hos 
patienten. Karamouzian et. al (2015) framhäver att personer med HIV-infektion 
upplever känslor av ilska och stigmatisering då de blivit nekade vård eller när de har 
en känsla av att hälso-och sjukvårdspersonal är rädda för att smittas.  
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Stigmatisering  
Goffman (2014) framhåller att stigma ursprungligen härstammar från grekiskan och 
betyder kroppsligt tecken, vilka historiskt skars eller brändes in i huden. Tecknen var 
till för att visa att bäraren var en person som borde undvikas då denna till exempel 
kunde vara pestsmittad, utstött, brottsling eller slav. Idag finns tre olika stigman, den 
första är stigma av kroppslig karaktär, vilket kan vara kroppsliga missbildningar. Den 
andra är karaktärsstigma som kännetecknas av bland annat psykiska rubbningar, 
homosexualitet och missbruk. Den tredje typen är stambetingat stigma där ras, 
nationalism, religion samt klass och kön ingår (Goffman, 2014). Definitionen av 
stigma är komplex då stigma beskrivs på olika sätt inom olika kulturer och kontexter 
(Lowther, Selman, Harding & Higginson, 2014). Enligt Goffman (2014) kan stigma 
användas för att utöva makt genom att utesluta personer med utmärkande egenskaper 
för att skapa en social kontroll. När människor har stigmatiserats på detta sätt, vilket 
gör att de kan upplevas som farliga, kan det leda till negativa konsekvenser för 
möjligheten att kunna leva sina liv på ett positivt sätt.  Enligt Nöstlinger, Rojas 
Castro, Platteau, Dias och Le Gall (2014) har de flesta personer med HIV-infektion 
upplevt en känsla av stigmatisering och diskriminering. Kohi, Makoae, Chirwa, 
Holzemer, RenéPhetlhu, Uys och Greeff (2006) belyser att HIV-stigmatisering kan 
visa sig genom att personer med en HIV-infektion blir nekade vård av vissa 
vårdgivare, detta är inte bara en diskriminering utan även en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. Ion och Elston (2015) hävdar att det första bemötandet av 
hälso-och sjukvårdspersonal efter diagnostisering av HIV-infektion lägger grunden 
för hur vidare vård uppfattas. Vid ett negativt första bemötande finns det större risk att 
i framtiden känna sig stigmatiserad. I studien framkom även att personer med HIV-
infektion räknar med att få en likartad vård som andra, varken bättre eller sämre (Ion 
et al., 2015). 

Problemformulering 
Sjuksköterskan kan i sin profession komma i kontakt med personer som bär på HIV-
infektion. Då sjukdomen är relativt ovanlig i Sverige kan okunskap och rädsla 
påverka bemötandet från hälso-och sjukvårdspersonal. Hur personer med HIV-
infektion upplever vård är ett område inom omvårdnad som är angeläget att belysa då 
tidigare forskning visar på diskriminering och stigmatisering. Ökad kunskap och 
förståelse kan leda till ett mer förtroendeingivande och professionellt bemötande från 
hälso-och sjukvården. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med HIV-infektion upplever 
bemötandet inom hälso-och sjukvården.  
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Metod 
En allmän litteraturstudie genomfördes (Forsberg & Wengström, 2013). De 
vetenskapliga artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall och analys, kodning och bearbetning av materialet utfördes enligt 
Fribergs (2012) modell.   

Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med ostrukturerade sökningar inom det valda 
problemområdet för att få en överblick av befintligt material inom ämnet (Friberg, 
2012). Efter den inledande sökningen konstaterades det att tillräckligt material fanns 
tillgängligt och därefter fastställdes problemformulering och syfte för litteraturstudien 
(Friberg, 2012). Strukturerade sökningar utfördes därefter i tre olika databaser; 
Cinahl, PubMed och PsycInfo, databaserna valdes då dessa bedömdes lämpliga för 
problemområdet och litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Valet av 
sökord bestämdes med utgångspunkt från syftet och med stöd av strukturen 
Population, Område och Resultat (POR-strukturen). Denna struktur är användbar när 
syftet med sökningen är att undersöka resultatet av exempelvis upplevelse (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden som användes var: Hiv – infected patients, 
experienc*, feeling*, emotion*, healthcare, health care och nurs*, se Tabell 1, Bilaga 
A. 

I Cinahl användes Hiv-infected patients som Subject Heading då detta var det bärande 
sökordet. Vid sökning i PubMed upptäcktes att Hiv-infected patients som MeSH term 
gav väldigt få träffar samt inga artiklar relevanta för syftet och därför gjordes 
sökningarna med fritextord istället. I PsycInfo fanns inte Hiv- infected patients som 
Thesaurus, därför gjordes sökningarna med fritextord.  

En sökning med orden Hiv- infected patients AND experienc* OR feeling* OR 
emotion* AND nurs* gjordes i samtliga tre använda databaser men vid dessa 
sökningar framkom inga artiklar relevanta till syftet som inte redan identifierats i 
tidigare sökningar, därför redovisas inte dessa sökningar i Tabell 2. Vidare gjordes en 
sökning i PubMed och PsycInfo med sökorden Hiv- infected patients AND nurs* 
AND experienc* som inte heller dessa gav några nya artiklar relevanta för syftet, 
därför redovisas ej heller dessa sökningar i Tabell 2. Sökning i PsycInfo med orden 
Hiv infected patients AND experienc* OR feeling* OR emotion* AND healthcare 
gjordes utan att ge några nya artiklar relevanta för syftet, därför redovisas inte heller 
denna sökning i Tabell 2. 

Inklusionskriterier som användes i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska och publicerade mellan 2009-2015. År 2009-2015 valdes då 
artiklar publicerade denna tidsperiod beskriver de senaste forskningsresultaten inom 
problemområdet. Då det inte fanns så mycket publicerat material från 2015 inom 
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ämnet gjordes valet att gå tillbaka till 2009 för att få ett tillräckligt urval. I Cinahl och 
PsycInfo användes även peer reviewed för att avgränsa mängden material, detta 
användes inte i PubMed då det inte var ett tillgängligt val. Hälso-och 
sjukvårdspersonal användes som inklusionskriterie då det i de flesta studier framgick 
att bemötande från hälso-och sjukvårdspersonal ingick som en faktor i resultatet. Det 
framkom dock inte specifikt vilken profession inom hälso-och sjukvården, så som 
sjuksköterskor, undersköterskor eller läkare, det handlade om. Exklusionskriterier 
som användes i samtliga databaser var artiklar som beskrev studier genomförda i 
Afrika, Asien, Oceanien och Central- och Sydamerika. Denna avgränsning gjordes för 
att få ett hanterbart antal studier att granska samt för att få resultat mer nära svenska 
hälso-och sjukvårdsförhållanden. Artiklar som enbart presenterade studier om 
medicinering, följsamhet till medicinering medicinering samt artiklar som beskrev 
studier gjorda inom tandvård valdes bort i samband med genomläsning av artiklarnas 
titlar och abstrakt.   

Alla sökningar sammanställdes förutom sökningen Hiv- infected patients AND 
experienc* OR feeling* OR emotion* AND nurs* i PsycInfo då denna gav 21508 
träffar vilket ansågs ohanterbart och därför gjordes valet att inte läsa titlarna. 
Resterande sökningar resulterade i totalt 917 artiklar, varav 133 inte redovisas i Tabell 
2, Bilaga B, då dessa ingick i sökningar som i slutet inte lett till några artiklar 
relevanta för syftet. Av de 133 ej redovisade artiklarna lästes 31 abstrakt varav 22 av 
dessa var funna i tidigare sökningar, sex artiklar granskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall men valdes senare bort då de inte ansågs relevanta 
till studiens syfte.  

Enligt sökningarna som redovisas i Tabell 2 lästes 784 titlar och av dessa bedömdes 
81 artiklar passa syftet och motsvara exklusions- och inklusionskriterier. Abstrakt 
lästes av de 81 artiklarna varav 15 av dessa visade sig vara funna i tidigare sökningar. 
Då alla abstrakt var lästa återstod 29 artiklar vars resultat bedömdes relevanta för 
syftet, dessa granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall med en 
tregradig skala. Efter att denna granskning genomförts återstod 14 artiklar med 
tillräcklig vetenskaplig grad, grad I och grad II, och vars resultat var relevanta för 
syftet med litteraturstudien. Till denna litteraturstudie kom således 14 artiklar att 
utgöra underlag för databearbetningens resultat. Utav artiklarna var 13 studier 
genomförda med kvalitativ metod och en var av mixad metod där enbart den 
kvalitativa delen använts då endast denna bedömdes innehålla svar relevanta till 
studiens syfte. 

Databearbetning 
Analys, kodning och bearbetning av de 14 funna artiklarnas resultat utfördes enligt 
Fribergs (2012) beskrivning. Analysen startades genom att artiklarna grundligt lästes 
igenom ett flertal gånger, detta för att förstå helheten samt att finna gemensamma 
nämnare i deras resultat som besvarade denna litteraturstudies syfte. Artikelöversikt 
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gjordes där artiklarnas syfte, metod och slutsats sammanfattades enligt syftet med 
litteraturstudien, se tabell 3, bilaga C. Samtliga resultat lästes därefter återigen enskilt 
och kodning av relevanta delar gjordes utifrån likheter och skillnader i artiklarna. 
Resultaten lästes därefter gemensamt där kodning diskuterades tills konsensus hade 
nåtts. Kodningen gav upphov till att relevant och återkommande data trädde fram 
vilket initialt resulterade i fem olika teman. Diskussion om dessa fem teman mynnade 
ut i att vissa teman slogs ihop vilket resulterade i att två större och mer övergripande 
teman kunde identifieras; Upplevelse av ett bristfälligt bemötande inom hälso-och 
sjukvården och Upplevelse av ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården.  

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) måste alltid 
omsorg för deltagarna i studien gå före samhällets och vetenskapens intresse. 
Medicinsk forskning måste följa etiska normer för att skydda deltagarens hälsa och 
rättigheter (World Medical Association, 2013). Samtliga studier i de artiklar som 
ingår i litteraturstudiens resultat är etiskt granskade och godkända av etiska 
kommittéer.  

För att forskning skall vara etiskt korrekt måste deltagandet vara frivilligt och 
deltagarna skall informeras om forskningens syfte. Vidare skall deltagaren veta sina 
rättigheter till att kunna avbryta sitt deltagande när som helst under forskningens gång 
(World Medical Association, 2013). I samtliga studier som ingår i litteraturstudiens 
resultat har alla deltagare gett sitt samtycke till att delta samt har data kodats för att 
skydda deltagarnas identitet.  

Resultat 
Upplevelse av ett bristfälligt bemötande inom hälso-och sjukvården 
I 11 studier (Beer, Fagan, Valverde & Bertolli, 2009; Brion, 2014; Cuca & Dawson 
Rose, 2015; DeRigne, Choi, Barsky & Albertini, 2012; Pecoraro et al., 2014; Peltzer, 
Domian & Teel, 2015; Quinlivan et al., 2013; Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr & 
Eriksson, 2012; Valenzuela, Buchanan, Radcliffe, Ambrose, Hawkins, Tanney & 
Rudy, 2011; Webel & Higgins, 2012; Zukoski & Thorburn, 2009) framkom resultat 
om upplevelse av ett bristfälligt bemötande inom hälso-och sjukvården.  

Beer et al. (2009), Brion (2014) och Quinlivan et al. (2013) visade att ett bristfälligt 
bemötande från hälso-och sjukvårdspersonal tidigt i vården av personer med HIV-
infektion gav upphov till negativa känslor om hälso-och sjukvård. Bristande 
uppmärksamhet och okänslighet var faktorer som gjorde att personer med HIV-
infektion kände sig obekväma vid bemötandet. Cuca & Dawson Rose (2015) DeRigne 
et al. (2012), Pecoraro et al. (2014), Valenzuela et al. (2011) och Webel et al. (2012) 
beskrev att personer med HIV-infektion upplevde bemötandet inom hälso-och 
sjukvården som bristfälligt och att hälso-och sjukvårdspersonal visade upp ett icke 
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respektfullt sätt, detta visades genom ignorans och ett nedlåtande beteende samt att 
hälso-och sjukvårdspersonal inte talade direkt till personen. Zukoski et al. (2009) 
menade att ett bristfälligt bemötande från hälso-och sjukvården gjorde att personer 
med HIV-infektion upplevde sig som sin sjukdom och inte som en person. Även 
Peltzer et al. (2015) påvisade att personer med HIV-infektion upplevde sig 
avhumaniserade och förödmjukade av hälso-och sjukvården vid ett bristfälligt 
bemötande. Pecoraro et al. (2014) bekräftade detta då de konstaterade att personer 
med HIV-infektion upplevde sig som utstötta inom hälso-och sjukvården när 
bemötandet ansågs vara bristfälligt.  

DeRigne et al. (2012), Pecoraro et al. (2014), Quinlivan et al. (2013) och Rydström et 
al. (2012) visade att rädslan för att bli stigmatiserade av hälso-och sjukvårdspersonal 
påverkade hur personer med HIV-infektion förhöll sig till hälso-och sjukvården. 
DeRigne et al. (2012) menade att personer med HIV-infektion valde att inte söka vård 
om det inte var ytterst nödvändigt på grund av rädslan för att bli stigmatiserade. 
Pecoraro et al. (2014) och Rydström et al. (2012) hävdade vidare att rädslan för 
stigmatisering gjorde att personer med HIV-infektion valde att dölja sin sjukdom för 
hälso-och sjukvårdspersonal. Webel et al. (2012) poängterade att många personer med 
HIV-infektion dolde sin sjukdom på grund av rädsla för stigmatisering och att det i 
samhället kan finnas en okunskap om att det skulle vara en oren och direkt dödlig 
sjukdom.  

Brion (2014) visade att när hälso-och sjukvårdspersonal inte lyssnade och ej heller 
svarade på frågor om sjukdomen kunde personer med HIV-infektion tro att 
sjukdomen var direkt dödlig vilket kunde leda till en djupare kris. Cuca & Dawson 
Rose (2015) och Pecoraro et al. (2014) konstaterade att viss hälso-och 
sjukvårdspersonal hade en okunskap och förutfattade meningar om att personer med 
HIV-infektion oftast var drogmissbrukare, homosexuella eller kriminella. Zukoski et 
al. (2009) påvisade även att det fanns en okunskap och förutfattade meningar om hur 
en person med HIV-infektion såg ut då en person med HIV-infektion blivit bemött 
med orden ”Oh, my goodness, I´ve never seen anybody with that kind of disease, you 
know you look a lot different than in my textbook” (s. 272). Enligt Beer et al. (2009), 
Pecoraro et al. (2014) och Zukoski et al. (2009) medförde okunskap om sjukdomens 
smittvägar att viss hälso-och sjukvårdspersonal inte ville beröra personer med HIV-
infektion. Zukoski et al. (2009) framhävde att okunskap gjorde att hälso-och 
sjukvårdspersonal använde sig av obefogad skyddsklädsel så som dubbla handskar, 
detta relaterat till rädsla för att beröra personen med HIV-infektions kropp. Beer et al. 
(2009), Cuca & Dawson Rose (2015)Pecoraro et al. (2014) och Zukoski et al. (2009) 
konstaterade att personer med HIV-infektion kände sig kränkta när de blivit bemötta 
utifrån okunskap om sjukdomen, förutfattade meningar och okunskap om smittvägar 
samt genom omvårdnad utförd med rädsla. 
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Enligt Beer et al. (2009) och Valenzuela et al. (2011) menade personer med HIV-
infektion att de kände rädsla och oförståelse när hälso-och sjukvårdspersonal använde 
sig av medicinska termer, detta gjorde att personer med HIV-infektion upplevde en 
bristande kommunikation vilket gav upphov till att de inte kände tillit till hälso-och 
sjukvården. DeRigne et al. (2012) och Pecoraro et al. (2014) menade att personer med 
HIV-infektion kände en bristande tillit till hälso-och sjukvården. DeRigne et al. 
(2012) tog upp att när personer med HIV-infektion inte kände tillit kunde de uppleva 
att hälso-och sjukvårdspersonal undanhållit information, var ovilliga att hjälpa, var 
icke trovärdiga, hade en bristande kunskap samt att de hade en negativ attityd. Beer et 
al. (2009), DeRigne et al. (2012), Peltzer et al. (2015) och Valenzuela et al. (2011) 
påpekade att personer med HIV-infektion ofta kände en rädsla för bristande 
konfidentialitet relaterat till att de inte upplevde tillit till hälso-och sjukvården. Beer et 
al. (2009) och Valenzuela et al. (2011) nämnde vidare att specifika avdelningar och 
mottagningar för personer med HIV/AIDS innebar en stor risk att konfidentialiteten 
bröts då det enbart var denna patientgrupp som behandlades där. 

Beer et al. (2009), Brion (2014), Cuca & Dawson Rose (2015), Pecoraro et al. (2014), 
Peltzer et al. (2015), Quinlivan et al. (2013), Webel et al. (2012) och Zukoski et al. 
(2009) påpekade att stigmatisering av personer med HIV-infektion förekommit i 
bemötandet från hälso-och sjukvården. Peltzer et al. (2015) belyste att diskriminering 
och stigmatisering ledde till känslor av förnedring vilket gav ett sämre självförtroende 
hos personer med HIV-infektion. Zukoski et al. (2009) visade att personer med HIV-
infektion kände att de blivit orättvist medicinskt bedömda, inte respekterade samt 
stigmatiserade och diskriminerade av hälso-och sjukvården. Peltzer et al. (2015) 
framförde vidare att en person med HIV-infektion upplevde sig som en person med 
spetälska då hon överhört en konversation mellan hälso-och sjukvårdspersonal, ”Oh, 
these people with HIV and AIDS kill me. They really need to just ship them on off to 
an island so they can keep breathing and infecting each other.” (s. 114). 
Stigmatisering i bemötandet från hälso-och sjukvården hade enligt Beer et al. (2009), 
Cuca & Dawson Rose (2015), Pecoraro et al. (2014), Quinlivan et al. (2013) och 
Webel et al. (2012) lett till att barriärer skapades och att personer med HIV-infektion 
hade dragit sig för att söka vård. Quinlivan et al. (2013) och Webel et al. (2012) 
menade att stigmatisering gav en negativ och skadlig inverkan på sjukdomen hos 
personer med HIV-infektion. Vidare påvisade Cuca & Dawson Rose (2015) att 
stigmatisering från hälso-och sjukvårdspersonal, som genom sitt yrke, befunnit sig i 
en högre maktposition gav en större negativ inverkan hos personer med HIV-
infektion. Nekande till vård på grund av stigmatisering av personer med HIV-
infektion hade förekommit enligt Beer et al. (2009), Pecoraro et al. (2014) och 
Zukoski et al. (2009). Hälso-och sjukvårdspersonal vägrade att vårda personer med 
HIV-infektion eller skickade dem vidare till annan hälso- och sjukvård (Zukoski et 
al., 2009). Vidare påvisade studien att personer med HIV-infektion upplevde 
stigmatisering då hälso-och sjukvården inte hade följt upp behandlingar och vård, 
trots att detta hade lovats.  
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Upplevelse av ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården 
I 12 studier (Brion, 2014; Côté, Bourbonnais, Rouleau, Ramirez-Garcìa, Couture, 
Massé, & Tremblay, 2015; Cuca & Dawson Rose, 2015; DeRigne et al., 2012; 
Koester, Maiorana, Morin, Rose, Shade, & Myers, 2012; Pecoraro et al., 2014; Peltzer 
et al., 2015; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Sullivan, Schultz, Ramaiya, 
Berger, Parnell, 2015; Valenzuela et al., 2011; Webel et al., 2012) framkom resultat 
om upplevelse av ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården. 

Enligt Brion (2014), Côté et al. (2015), Koester et al. (2012), Quinlivan et al. (2013), 
Rydström et al. (2012) och Webel et al. (2012) fanns det ett behov av att hälso-och 
sjukvårdspersonal tog sig tid att lyssna för att ett gott bemötande skulle uppnås. Côté 
et al. (2015), Koester et al. (2012) och Rydström et al. (2012) konstaterade att när 
hälso-och sjukvårdspersonal visade ett genuint intresse av att lyssna kände personer 
med HIV-infektion att de kunde ventilera sina tankar om att leva med sin sjukdom. 
Vidare menade Côté et al. (2015), Koester et al. (2012) och Rydström et al. (2012) att 
personer med HIV-infektion kände sig mer bekväma i sin sjukdomssituation när 
hälso-och sjukvårdspersonal lyssnade vilket kunde ge en högre självkänsla. Enligt 
Koester et al. (2012) upplevde personer med HIV-infektion att när hälso-och 
sjukvårdspersonal lyssnade kunde de acceptera sig själva och kunde då tala öppet om 
sin sjukdom. Förutom att vara en god lyssnare poängterade Brion (2014) och Webel 
et al. (2012) att hälso-och sjukvårdspersonal skulle vara insatt inom sjukdomsområdet 
och att de skulle kunna svara på frågor och funderingar relaterat till HIV-infektion.  

Brion (2014), Côté et al. (2015), DeRigne et al. (2012), Pecoraro et al. (2014), 
Quinlivan et al. (2013), Rydström et al. (2012) Sullivan et al. (2015) och Valenzuela 
et al. (2011) belyste att det fanns en okunskap om HIV-infektion i samhället. Brion 
(2014), Quinlivan et al. (2013) Sullivan et al. (2015) och Valenzuela et al. (2011) 
menade att kunskapen om HIV-infektion i samhället var så låg så att när personer fått 
sin HIV-diagnos trodde de att sjukdomen var direkt dödlig. Brion (2014) och 
Quinlivan et al. (2013) menade vidare att det var viktigt att hälso-och sjukvården 
förmedlade rätt kunskaper vid bemötandet redan när diagnos gavs så att missförstånd 
kunde redas ut. Detta påvisades även av DeRigne et al. (2012) som framhöll att rak 
och ärlig information om HIV-infektion reducerade risken för missförstånd om hur 
det är att leva med HIV-infektion samt om HIV-virusets smittvägar. Rätt kunskap vid 
det första bemötandet gjorde enligt Quinlivan et al. (2013) och Valenzuela et al. 
(2011) att personer med HIV-infektion kunde börja handskas med sin sjukdom 
omgående. Brion (2014), Côté et al. (2015), DeRigne et al. (2012), Pecoraro et al. 
(2014), Quinlivan et al. (2013), Rydström et al. (2012) och Valenzuela et al. (2011) 
visade att när personer med HIV-infektion blev bemötta med god kunskap från hälso-
och sjukvården bidrog detta till en djupare relation byggd på tillit. Quinlivan et al. 
(2013) visade att när hälso-och sjukvårdspersonal hade en god kunskap om 
sjukdomen kunde detta rädda liv genom att det kunde reducera suicidala tankar hos 
personer med HIV-infektion.   
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Brion (2014), Cuca & Dawson Rose (2015), DeRigne et al. (2012), Koester et al. 
(2012), Quinlivan et al. (2013), Rydström et al. (2012), Sullivan et al. (2015), 
Valenzuela et al. (2011) och Webel et al. (2012) belyste att tillit var en viktig 
komponent för personer med HIV-infektion vid bemötandet inom hälso-och 
sjukvården. Ärlighet, pålitlighet samt kunskap hos hälso-och sjukvårdspersonalen var 
enligt Brion (2014), Sullivan et al. (2015) och Webel et al. (2012)  egenskaper som 
personer med HIV-infektion framhävde som viktiga för att de skulle kunna känna 
tillit. Brion (2014), DeRigne et al. (2012) och Valenzuela et al (2011) visade även att 
konfidentialitet och tystnadsplikt var viktigt för tilliten till hälso-och sjukvården. 
Quinlivan et al. (2013) menade att när personer med HIV-infektion kände tillit och 
stöd från hälso-och sjukvården kunde de komma över sina känslor av att vara 
stigmatiserade. Rydström et al. (2012) poängterade att ett gott bemötande hade en 
positiv inverkan på vidare vård för personer med HIV-infektion. 

Betydelsen av att ha en god relation med hälso-och sjukvårdspersonal gav en känsla 
av trygghet (Brion, 2014; Côté et al., 2015; Cuca & Dawson Rose, 2015; Koester et 
al., 2012; Pecoraro et al., 2014; Peltzer et al., 2015; Quinlivan et al., 2013; Rydström 
et al., 2012; Sullivan et al., 2015; Valenzuela et al., 2011; Webel et al., 2012). 
Personer med HIV-infektion beskrev enligt Brion (2014) att relationen som skapades 
upplevdes som kärleksfull, fylld av medkänsla, familjär och vänlig. Brion (2014), 
Cuca & Dawson Rose (2015) och Valenzuela et al. (2011) framhöll att när hälso-och 
sjukvårdspersonal bemötte personer med HIV-infektion på ett respektfullt sätt kände 
de ett band till hälso-och sjukvården som liknade en familjerelation. Sullivan et al. 
(2015) ansåg att en bra relation mellan hälso-och sjukvårdspersonal och personer med 
HIV-infektion var av stor vikt speciellt om de saknade stöd från familj och vänner i 
det vardagliga livet.  

Personer med HIV-infektion framhöll enligt Quinlivan et al. (2013) och Sullivan et al. 
(2015) att en vänlig och genuin känsla av omtanke vid bemötandet från hälso-och 
sjukvårdspersonal gjorde att de kände sig väl omhändertagna. Quinlivan et al. (2013) 
visade att när personer med HIV-infektion såg att hälso-och sjukvårdspersonal 
ansträngde sig för att visa värme, professionalism och vänlighet vid det första 
bemötandet sågs detta som en betydande metod för få personer med HIV-infektion att 
känna sig välkomna. Detta påvisades även av Valenzuela et al. (2011) som ansåg att 
ett välkomnande bemötande från hälso-och sjukvården gjorde att personer med HIV-
infektion ville komma tillbaka till hälso-och sjukvården vilket gav upphov till 
kontinuitet inom omvårdnaden. Kontinuitet av hälso-och sjukvårdspersonal var enligt 
Rydström et al. (2012) och Webel et al. (2012) av stor vikt då detta gav en möjlighet 
för en mer trygg relation. Rydström et al. (2012) menade vidare att en trygg relation 
gjorde det enklare att upptäcka och lösa uppkomna problem relaterat till HIV-
infektion. Valenzuela et al. (2011) och Brion (2014) visade att kontinuitet av hälso-
och sjukvårdspersonal gjorde att personer med HIV-infektion inte behövde starta 
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varje vårdtillfälle med att berätta om sin sjukdom vilket annars kunde upplevas som 
smärtsamt. 

Cuca & Dawson Rose (2015) menade att en god omvårdnad var viktig för att skapa en 
stark relation byggd på tillit mellan personer med HIV-infektion och hälso-och 
sjukvården. Brion (2014) och Sullivan et al. (2015) belyste värdet av fysisk beröring 
vid bemötandet från hälso-och sjukvårdspersonal, att våga beröra personer med HIV-
infektion gav upphov till en trygg relation grundad på tillit. Koester et al. (2012) och 
Valenzuela et al. (2011) visade att en god relation mellan personer med HIV-infektion 
och hälso-och sjukvårdspersonal gav upphov till en öppenhet mellan parterna där 
personer med HIV-infektion kunde ventilera tankar som de inte kände sig bekväma 
att prata med andra om. Att upprätthålla en god relation med hälso-och sjukvården var 
enligt Peltzer et al. (2015) av stor betydelse för att bevara en god hälsa. Brion (2014) 
påvisar även detta då en god relation mellan personer med HIV-infektion och hälso-
och sjukvården kunde leda till en bättre sjukdomsinsikt och acceptans av sin sjukdom. 

Brion (2014), Cuca & Dawson Rose (2015) och DeRigne et al. (2012) tydliggjorde att 
personer med HIV-infektion ville se en omvårdnad där de kunde bli sedda som en 
person och inte som sin sjukdom. Kvaliteten på vården ökade enligt Brion (2014) när 
personer med HIV-infektion blev tilltalade med sitt förstanamn samt när hälso-och 
sjukvårdspersonalen visade intresse för hela människan och inte enbart ställde frågor 
relaterade till sjukdomen. Cuca & Dawson Rose (2015) visade även att personer med 
HIV-infektion stärktes då hälso-och sjukvården bemötte dem som individer med ett 
egenvärde.  DeRigne et al. (2012) visade att gott bemötande gjorde att personer med 
HIV-infektion kände att de hade ett värde och var respekterade för den de var.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo valdes i enlighet med Willman et al. 
(2011) då dessa databaser innehåller vetenskapliga studier inom ämnet omvårdnad. 
Det kan ses som en styrka att litteratursökning har utförts i tre olika databaser då detta 
har skapat ett bredare underlag samt att artiklar återkommit i samtliga databaser vilket 
kan ses som att ämnet är inringat. Forsberg och Wengström (2013) beskriver en 
databas som heter AIDSLINE som skall innehålla olika aspekter av HIV och AIDS. 
Då en sökning i denna databas skulle genomföras upptäcktes att AIDSLINE inte 
längre finns som en separat databas utan deras innehåll återfinns nu i PubMed. Det 
kan ses som en styrka att sökningar har gjorts i PubMed då studier i AIDSLINE har 
gjorts tillgängliga i denna databas. 

Sökorden som användes var; Hiv – infected patients, experienc*, feeling*, emotion*, 
healthcare, health care och nurs* eftersom dessa ansågs ringa in syftet. Trunkering 
(*) har använts för att bredda resultatet för sökningar då trunkering visar ordets olika 
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böjningar (Forsberg & Wengström, 2013). I de inledande sökningarna av artiklar 
lämpliga för litteraturstudiens syfte användes experience*. Vid korrekturläsning av 
arbetet uppmärksammades att trunkeringen använts felaktigt i ordet. Då denna 
trunkering inte gav alla ordets böjningar sågs detta som en svaghet därför gjordes 
valet att göra kontrollsökningar i samtliga databaser med trunkering experienc*. Vid 
denna kontrollsökning, som gjordes 2015-11-11, erhölls endast ett fåtal nya artiklar 
därför lästes alla titlar igenom på nytt. Alla 14 redan funna artiklar som ansågs 
relevanta för litteraturstudiens syfte återfanns i denna sökning.  I denna 
kontrollsökning uppkom tre nya studier, som efter genomläsning av abstrakt ansågs 
relevanta för litteraturstudiens syfte och därför granskades dessa enligt Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall. Vid artikelgranskningen uppkom det att dessa tre 
studier inte var relevanta för litteraturstudiens syfte och kom därför inte att användas i 
litteraturstudiens resultat.  

För att få ytterligare en breddning i sökningarna gjordes valet att använda den 
booleska operatorn OR i sökningarna med orden experienc* OR feeling* OR 
emotion* (Forsberg & Wengström, 2013). Detta kan ses som en styrka då denna 
sökning ger fler definitioner av känslor angående upplevelsen av ett bemötande. För 
att begränsa och ge ett resultat relaterat till litteraturstudiens syfte användes den 
booleska operatorn AND med orden Hiv- infected patients AND experienc* OR 
feeling* OR emotion* AND healthcare, Hiv- infected patients AND experienc* AND 
health care samt Hiv- infected patients AND nurs* AND experienc* (Forsberg & 
Wengström, 2013). Detta kan ses både som en styrka då området är avgränsat samt 
som en svaghet då det finns en risk att material passande för syftet har uteslutits.   

Vid litteratursökningen framkom 917 artiklar där samtliga titlar lästes igenom. Titlar 
och abstrakt som visade på att studien handlat om medicinering, annan vårdpersonal 
än sjuksköterskor, undersköterskor och läkare samt studier som presenterar resultat 
från Afrika, Asien, Oceanien och Central- och Sydamerika exkluderades. Studier kan 
ha förbisetts då titeln har varit missvisande relaterat till litteraturstudiens syfte när 
genomläsning av titlar genomfördes, detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien. 
En svaghet i litteraturstudiens resultat kan vara att studier som presenterade resultat 
från Afrika, Asien, Oceanien och Central- och Sydamerika valdes bort för att få ett 
hanterbart antal studier. Svagheten i denna avgränsning kan vara att resultat passande 
syftet kan ha missats framförallt då Afrika är värst drabbat av HIV-infektion och 
därför är det största antalet studier gjorda i detta område.  

Studier som inkluderades i litteraturstudiens resultat kom från Europa, varav en var 
från Sverige och en från Ryssland, samt studier från Nordamerika där 11 studier var 
från USA och en studie var från Kanada. Resultatet bör vara överförbart till svenska 
förhållanden då dessa länder är relativt lika Sverige (Wallengren & Henricson, 2012). 
Studien från Ryssland kan ses som en svaghet i överförbarheten dock ansågs denna 
relevant till syftet och resultatet i studien ansågs överensstämma med svenska 
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förhållanden, därför ansågs detta inte påverka överförbarheten. Det kan ses som en 
styrka att studier som inkluderades i litteraturstudiens resultat var publicerade från 
2009-2015 vilket borde ge en aktuell bild över forskningsläget. Det kan även vara en 
styrka att alla sökningar som gjorts presenteras i datainsamlingen även de som inte 
gav resultat till litteraturstudien och därför valts att inte redovisas i tabell 2.  

Inför databearbetning granskades samtliga studier vars resultat var passande till 
litteraturstudiens syfte enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall består av en tregradig skala och det kan ses som 
en styrka att enbart studier av grad I och grad II har använts i litteraturstudiens resultat 
då dessa håller en god vetenskaplig kvalité. Samtliga studier har godkänts av etiska 
kommittéer och det framgår i alla studier att deltagarna har gett samtycke till att delta, 
även detta kan ses som en styrka i litteraturstudien. De vetenskapliga studier som 
används i litteraturstudiens resultat anses vara trovärdiga enlig Wallengren och 
Henricson (2012) då intervjuerna var utförda på personer i varierande åldrar, kön, 
yrke och livserfarenheter. Pålitligheten i studiernas resultat är styrkt genom att 
intervjuerna har varit bandade samt beskrivs det i samtliga studier vilka som utfört 
intervjuerna samt transkriberat dem. Studierna anses även ha en bekräftelsebarhet då 
urvalet av informanter och datainsamling har varit detaljerat beskrivet (Wallengren & 
Henricson, 2012). 

Databearbetningen startades genom att studierna noggrant lästes igenom enskilt och 
kodning av innehåll passande till litteraturstudiens syfte gjordes. En svaghet i 
genomläsningen kan vara att samtliga 14 studier är skrivna på engelska och därför 
krävdes det en tolkning av texten då dessa har översatts till svenska. Dock kan det ses 
som en styrka att översättningen gjorts gemensamt då olika tolkningar av det engelska 
språket har diskuterats. Vid genomläsning av studiernas resultat framkom likheter och 
skillnader som diskuterades och resulterade i fem olika teman som kodades, dessa 
var; stigmatisering/diskriminering, förhållande mellan personer med HIV-infektion 
och hälso-och sjukvårdspersonal, tystnadsplikt/konfidentialitet, gott bemötande och 
kunskap/okunskap om HIV-infektion. Därefter lästes resultaten igenom tillsammans 
och där meningsskiljaktigheter uppstod i kodningen diskuterades dessa till konsensus 
hade nåtts. Det kan ses som en styrka enligt Wallengren & Henricson (2012) att 
studierna bearbetats både enskilt och gemensamt då det ökar trovärdigheten i 
litteraturstudien. Trovärdigheten kan även stärkas av att litteraturstudien genomförts 
under handledning.     

Resultatdiskussion 
Upplevelse av ett bristfälligt bemötande inom hälso-och sjukvården 

Om personer med HIV-infektion redan i början av sin sjukdom upplevde att hälso-och 
sjukvårdspersonalen bemötte dem på ett bristfälligt sätt uppstod oftast en negativ syn 
på hälso-och sjukvården (Beer et al., 2009; Brion, 2014; Quinlivan et al., 2013). Att 
uppleva ett bristfälligt bemötande från hälso-och sjukvårdspersonal gjorde att 
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personer med HIV-infektion kände sig avhumaniserade och förödmjukade av hälso-
och sjukvården samt att de kunde uppleva sig som sin sjukdom och inte som en 
person (Peltzer et al., 2015; Zukoski et al., 2009). Detta stärks av Ion och Elston 
(2015) som belyser att grunden för hur vidare vård uppfattas grundläggs vid det första 
bemötandet av hälso-och sjukvårdspersonal. Vid ett bristfälligt bemötande finns det 
en risk att personer med HIV-infektion i framtiden kan känna sig stigmatiserade (Ion 
& Elston, 2015). Rädsla för stigmatisering gjorde att personer med HIV-infektion 
valde att inte söka vård om det inte var ytterst nödvändigt samt att rädsla gjorde att de 
kunde välja att dölja sin sjukdom för hälso-och sjukvården (DeRigne et al., 2012; 
Pecoraro et al., 2014; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Webel et al., 
2012). För att motverka rädslan av att bli stigmatiserad bör ett bemötande från hälso-
och sjukvårdspersonal inkludera ett visat intresse för hela människan och inte enbart 
sjukdomen vilket kan ge en känsla av välbefinnande (O´Byrne & Watts, 2014). Detta 
styrks av ICN (2012) som framhåller att sjuksköterskan i sin profession skall visa 
lyhördhet, medkänsla samt visa respekt gentemot andra människor (ICN, 2012). 
Sjuksköterskan bör alltid ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt gentemot sina 
patienter för att motverka negativa känslor av ett bristfälligt bemötande inom hälso-
och sjukvården. Ett gott bemötande från sjuksköterskan kan motverka rädslan av att 
bli stigmatiserad för personer med HIV-infektion.  

Det fanns inom hälso-och sjukvården förutfattade meningar och en okunskap om att 
personer med HIV-infektion oftast var drogmissbrukare, homosexuella eller 
kriminella (Cuca & Dawson Rose, 2015; Pecoraro et al., 2014). Karamouzian et al. 
(2015) stärker detta då de hävdar att sexualitet och drogmissbruk är de vanligaste 
antaganden för hur HIV-infektionen förvärvats. SOU (2004:13) påvisar att personer 
med HIV-infektion riskerar att bli diskriminerade relaterat till sexuell läggning och 
missbruk. Okunskap om sjukdomens smittvägar gjorde att hälso-och 
sjukvårdspersonal kunde använda sig av obefogad skyddsklädsel när de behövde 
beröra en person med HIV-infektions kropp (Zukoski et al., 2009). Rädsla utifrån 
okunskap om smittvägar gjorde att viss hälso-och sjukvårdspersonal inte vill beröra 
personer med HIV-infektion vilket ledde till att de kände sig kränkta (Beer et al., 
2009; Cuca & Dawson Rose, 2015; Pecoraro et al., 2014; Zukoski et al., 2009). 
Bakeera-Kitaka et al. (2008) konstaterar att det finns en okunskap om HIV-
infektionens smittvägar. WHO (2015) understryker att personer med HIV-infektion 
inte smittar vid vardaglig kontakt. Genom fysisk kontakt visar sjuksköterskan på att 
det finns en kunskap om sjukdomens smittvägar och detta kan ge en form av trygghet 
till personer med HIV-infektion (Mullins, 2009). Även om det förekommer 
förutfattade meningar om vissa sjukdomar är det sjuksköterskans skyldighet att ge 
lika vård till alla. I sin profession bör sjuksköterskan ha en kunskap om sjukdomars 
smittvägar för att kunna bemöta patienter på ett respektfullt och värdigt sätt. 

Det förekom diskriminering och stigmatisering vid bemötandet av personer med HIV-
infektion inom hälso-och sjukvården och detta skapade barriärer (Beer et al., 2009; 
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Brion, 2014; Cuca & Dawson Rose, 2015; Pecoraro et al., 2014; Peltzer et al., 2015; 
Quinlivan et al., 2013; Webel et al., 2012 och Zukoski et al., 2009). Stigmatisering 
inom hälso-och sjukvården gav en negativ och skadlig inverkan på sjukdomen 
(Quinlivan et al., 2013 & Webel et al., 2012). Att personer med HIV-infektion 
dagligen behöver handskas med den känslomässiga upplevelsen av att leva med en 
kronisk sjukdom kan enligt Donald et al. (2014) tillföra känslor av stigmatisering. De 
flesta personer med HIV-infektion har upplevt eller kommer uppleva stigmatisering 
eller diskriminering inom hälso-och sjukvården (Karamouzian et al., 2015; Nöstlinger 
et al., 2014). Personer med HIV-infektion fick på grund av stigmatisering inte de 
uppföljningar av behandling som sjukdomen krävde och det förekom även nekande av 
vård (Beer et al., 2009; Pecoraro et al., 2014; Zukoski et al., 2009). Att bli nekad vård 
är enligt Kohi et al. (2006) inte bara en diskriminering utan även en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. ICN (2012) menar att sjuksköterskan skall ta hänsyn till 
andra människor och visa respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta styrks av de 
mänskliga rättigheterna som påpekar att ingen form av diskriminering får förekomma 
och människor får inte hindras från att utnyttja sina mänskliga rättigheter (United 
Nations, u.å). Att bli stigmatiserad blir en form av vårdlidande. Sjuksköterskans skall 
i sin profession främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 
Om detta efterföljs bör stigmatisering aldrig uppkomma inom hälso-och sjukvården 
vilket även gör att denna form av vårdlidande aldrig behöver uppstå. 

Upplevelse av ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården 

Personer med HIV-infektion kunde ventilera sina tankar om att leva med sin sjukdom 
då de upplevde att hälso-och sjukvårdspersonal visade ett genuint intresse av att 
lyssna och när de upplevde sig som sedda (Côté et al., 2015; Koester et al., 2012; 
Koester et al., 2012). När hälso-och sjukvårdspersonal lyssnade kunde personer med 
HIV-infektion acceptera sig själva och sin sjukdom (Koester et al., 2012). Arman 
(2012) styrker detta genom att påvisa att en av sjuksköterskans viktigaste egenskaper 
är att kunna visa en äkta känsla av att vilja lindra en patients lidande. Benzein (2012) 
framhåller att hälso-och sjukvårdspersonal skall stärka välbefinnande och hälsa hos 
patienten genom att skapa en förutsättning för upplevelse om hopp. När personer med 
HIV-infektion har en plats att ventilera sina tankar på kan det leda till att ett hopp om 
framtiden skapas (Campbell, Beer, Wilkins, Sherlock, Merrett, & Griffiths, 2010). 
Hälso-och sjukvårdspersonal skulle vara insatt inom sjukdomsområdet för att kunna 
förmedla rätt kunskaper samt kunna svara på frågor och funderingar relaterat till HIV-
infektion (Brion, 2014; Quinlivan et al., 2013; Webel et al., 2012).  För att kunna 
handskas med sin sjukdom och för att missförstånd skulle undvikas behövdes en rak 
och ärlig information om HIV-infektion och om hur det är att leva med denna 
sjukdom (Brion, 2014; DeRigne et al., 2012; Quinlivan et al., 2013; Valenzuela et al., 
2011). Personer med HIV-infektion vill känna empati från hälso-och sjukvårdpersonal 
samt att de har rätt kunskap och förståelse för deras unika behov (Kelly et al., 2013).  
När hälso-och sjukvården förmedlar en god kunskap om sjukdomen ger detta en 
förutsättning för en god följsamhet av medicinering vilket leder till bättre hälsa 
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(Mohammadpour et al., 2010). För att kunna ge en god omvårdnad skall 
sjuksköterskan bemästra konsten i att lyssna och se patientens behov av att bli hörd. 
Ross, Tod och Clarke (2015) menar att inom personcentrerad vård skall 
sjuksköterskan ta sig tid till att lyssna och samtala med patienten och deras närstående 
för att skapa en relation som minskar oro relaterat till sjukdom (Ross et al., 2015). 
Som sjuksköterska bör ett intresse finnas av att hålla sig uppdaterad inom den senaste 
forskningen för att kunna ge en god evidensbaserad omvårdnad. Det är viktigt att rätt 
kunskap förmedlas till patienten så att denna skall kunna handskas med sin sjukdom 
på bästa möjliga sätt.   

Vid bemötande inom hälso-och sjukvården var tillit en viktig faktor (Brion, 2014; 
Cuca & Dawson Rose, 2015; DeRigne et al., 2012; Koester et al., 2012; Quinlivan et 
al., 2013; Rydström et al., 2012; Sullivan et al., 2015; Valenzuela et al., 2011; Webel 
et al., 2012). Egenskaper som personer med HIV-infektion framhävde som viktiga för 
att kunna känna tillit var att hälso-och sjukvårdspersonalen var pålitlig och ärlig samt 
att de skulle inneha en kunskap om sjukdomen (Brion, 2014; Sullivan et al., 2015; 
Webel et al., 2012). SSF (2013) menar att personcentrerad vård skall utgå från att 
skapa en trygg relation där sjuksköterskan lär känna den unika individen för att den 
skall kunna känna tillit. Även Ross et al. (2015)  påvisar att betydelsen av en god 
relation är central vid personcentrerad vård, när denna relation byggts upp kan en 
individuell omvårdnad ges då sjuksköterskan har lärt känna personens unika behov. 
Detta stärks av Florence Nightingale (1969) då hon ansåg att sjuksköterskan skall 
arbeta för att ge den unika personen de rätta redskapen för att uppnå hälsa. En god 
relation mellan en person med HIV-infektion och hälso-och sjukvården gav en känsla 
av trygghet vilket gav en positiv inverkan på vidare vård (Brion, 2014; Côté et al., 
2015; Cuca & Dawson Rose, 2015; Koester et al., 2012; Pecoraro et al., 2014; Peltzer 
et al., 2015; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Sullivan et al., 2015; 
Valenzuela et al., 2011; Webel et al., 2012). Genom god omvårdnad kunde en relation 
fylld av kärlek, medkänsla och vänlighet skapas, denna relation var speciellt viktig för 
de som saknade stöd relaterat till sin sjukdom ifrån vänner och familj (Brion, 2014; 
Sullivan et al., 2015). Enligt McCormack et al. (2010) är definitionen av 
personcentrerad vård att främja relationen mellan hälso-och sjukvårdspersonal och 
patienten samt deras närstående. Detta styrks av McDonald et al. (2010) då de menar 
att personer med HIV-infektion vill bli bemötta på ett holistiskt synsätt där hälso-och 
sjukvårdspersonal ser hela människan och inte enbart sjukdomen. För att få en trygg 
relation mellan personer med HIV-infektion och hälso-och sjukvården behövdes en 
god kontinuitet av hälso-och sjukvårdspersonal i omvårdnaden (Rydström et al., 
2012; Webel et al., 2012). En trygg relation gjorde det enklare för hälso-och 
sjukvårdspersonal att upptäcka och lösa problem relaterat till HIV-infektionen 
(Ryström et al. 2012). Kontinuitet gjorde även att personer med HIV-infektion inte 
behövde starta sitt vårdtillfälle med att berätta om sin sjukdom vilket kunde riva upp 
smärtsamma känslor (Brion, 2014; Valenzuela et al., 2011). Detta stärks av Kelly et 
al. (2013) som påvisar att personer med HIV-infektion behöver en kontinuerlig 
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kontakt inom hälso-och sjukvården för att en trygg relation skall kunna byggas och 
därigenom kunna skapa förutsättningar för att se individens unika behov (Kelly et al., 
2013). För att som sjuksköterska kunna skapa en trygg relation behövs ett 
engagemang och intresse av att vilja se varje individ som unik. En trygg relation 
mellan patient och sjuksköterska är inte enbart av vikt för patienten utan även för 
sjuksköterskan då denna skall kunna se till det unika behovet av omvårdnad. För att 
kontinuitet skall kunna skapas är det viktigt att flexibilitet finns inom arbetsteamet så 
att den sjuksköterska som bäst känner patienten kan utföra dennes omvårdnad. Vid 
kontinuitet kan en tillit och trygghet skapas vilket främjar hälsan för patienten. Detta 
stärks av Ross et al. (2015) då de påvisar att en flexibilitet krävs inom arbetslaget där 
personcentrerad vård utförs, detta för att kunna arbeta mot gemensamt uppsatta mål 
för patienten.  

När omvårdnad gavs på ett respektfullt sätt skapades en öppenhet mellan hälso-och 
sjukvårdspersonal och personer med HIV-infektion där de kunde ventilera sina tankar 
vilket var av stor betydelse för att kunna få en bättre sjukdomsinsikt och acceptans av 
sin sjukdom (Brion, 2014; Koester et al., 2012; Peltzer et al., 2015; Valenzuela et al., 
2011). Att arbeta genom personcentrerad vård visas genom att sjuksköterskan 
engagerar sig i patienten, har en sympatisk närvaro samt respekterar patients tro och 
värdering (McCormack & McCance, 2006). Att som hälso-och sjukvårdspersonal 
våga beröra personer med HIV-infektion var ett sätt att skapa en trygg relation där 
personer med HIV-infektion kunde tala öppet om sin sjukdom (Brion, 2014; Koester 
et al., 2012; Sullivan et al., 2015; Valenzuela et al., 2011 ). Då personer med HIV-
infektion kan känna ett hot mot självet är det viktigt att en personcentrerad omvårdnad 
ges där sjuksköterskan skall stödja personers känslor att vara sig själv (SSF, 2013). 
Karamouzian et al. (2015) påpekar att fysiskt distanstagande till personer med HIV-
infektion kan skapa en känsla av stigmatisering. Enligt Goffman (2014) leder 
stigmatisering till negativa konsekvenser om hur livet kan levas på ett positivt sätt. 
Ion et al. (2015) påvisar att personer med HIV-infektion vill ha en likartad vård med 
andra, varken bättre eller sämre.  Personer med HIV-infektion ville bli sedda som 
personer och inte som sin sjukdom (Brion, 2014; Cuca & Dawson Rose, 2015; 
DeRigne et al., 2012).  Enligt McCormack et al. (2010) skall personcentrerad vård ges 
med respekt för individen och med en medkänsla för varandra. SSF (2013) hävdar att 
personcentrerad vård skall leda till att patienten inte blir sin sjukdom eller sina 
symptom, därför bör sjuksköterskan synliggöra hela människan då denna ses som 
unik. Personer med HIV-infektion ville få en omvårdnad där de blev tilltalade med 
sitt förstanamn, där hälso-och sjukvårdspersonal visade intresse för hela människan 
och där de upplevde att de hade ett individuellt egenvärde samt blev respekterade för 
dem de var (Brion, 2014; Cuca & Dawson Rose, 2015; DeRigne et al., 2012). Att 
arbeta enligt personcentrerad vård gör att det skapas trygghet, tillit, kontinuitet, 
öppenhet, acceptans och empati mellan patient och sjuksköterskan. Detta arbetssätt 
kommer att stärka personen i dess unika sjukdomssituation vilket leder till en högre 
upplevd hälsa. Detta styrks av (McCormack et al., 2006) som påvisar att patienten 
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genom personcentrerad vård blir mer engagerad i sin omvårdnad och hälsa vilket 
bidrar till en högre autonomi. 

TRO – Trygg Relation inom Omvårdnad 

I litteraturstudiens resultat framkom faktorer som visade sig vara grundläggande för 
upplevelsen av ett gott bemötande hos personer med HIV-infektion inom hälso- och 
sjukvården. Dessa faktorer har under litteraturstudiens process utvecklats till en idé 
om ett arbetsredskap vilket kan användas som en vägledning för sjuksköterskan. 
Denna idé gjorde att strukturen TRO, se figur 1, bilaga D, arbetades fram. TRO står 
för Trygg Relation inom Omvårdnad och består av fem identifierade faktorer; 
bemötande, tillit, tid, kunskap och relation. 

Bemötande var en faktor då personer med HIV-infektion ville se ett holistiskt synsätt 
där hälso-och sjukvården visar ett intresse för hela individen. Detta ledde till en ökad 
kvalité på omvårdnad, öppenhet i relationen mellan hälso-och sjukvårdspersonal och 
personer med HIV-infektion samt gav en känsla av trygghet (Brion, 2014; Cuca & 
Dawson Rose, 2015; DeRigne et al., 2012). Tillit var en faktor där ärlig 
kommunikation, pålitlig fakta och konfidentialitet från hälso-och sjukvårdspersonal 
framhävdes som viktiga aspekter. Detta ledde till en trygghet inom hälso-och 
sjukvården samt minskade känslor och upplevelser av utanförskap relaterat till 
sjukdomen (Brion, 2014; Cuca & Dawson Rose, 2015; DeRigne et al., 2012; Koester 
et al., 2012;Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Sullivan et al., 2015; 
Valenzuela et al., 2011; Webel et al., 2012). Att ta sig tid till att lyssna och visa ett 
genuint intresse var en faktor som ledde till att personer med HIV-infektion kunde 
ventilera sina tankar om att leva med sin sjukdom vilket gav en högre sjukdomsinsikt 
samt en acceptans av sig själva och sin sjukdom (Brion, 2014; Côté et al., 2015; 
Koester et al., 2012; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Webel et al., 
2012). Kunskap var en faktor där personer med HIV-infektion ville att hälso-och 
sjukvårdspersonal skulle förmedla rätt kunskap samt ge en rak och ärlig information 
om sjukdomen. Denna kunskap ledde till att missförstånd om sjukdomen kunde 
reduceras och en djupare förståelse om sjukdomen kunde skapas vilket gav en tillit till 
hälso-och sjukvården (Brion, 2014; Côté et al., 2015; DeRigne et al., 2012; Pecoraro 
et al., 2014; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Valenzuela et al., 2011). 
Relationen var en faktor där personer med HIV-infektion vill att hälso-och sjukvården 
skall visa respekt för individen genom professionalism, värme och vänlighet. Detta 
ledde till en upplevelse av trygghet samt en känsla av en välkomnande miljö (Brion, 
2014; Côté et al., 2015; Cuca & Dawson Rose, 2015; Koester et al., 2012; Pecoraro et 
al., 2014; Peltzer et al., 2015; Quinlivan et al., 2013; Rydström et al., 2012; Sullivan 
et al., 2015; Valenzuela et al., 2011; Webel et al., 2012). Faktorerna som framkom i 
litteraturstudien visade på ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården av personer 
med HIV-infektion. Dessa faktorer bedöms vara fullt applicerbara även i 
omvårdnaden av andra personer och genom att använda sig av arbetsredskapet TRO 
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erhåller sjuksköterskan en vägledning till att skapa en trygg relation till personer som 
vårdas inom hälso-och sjukvården. 

Konklusion och implikation 
I litteraturstudiens resultat framkom att ett flertal olika faktorer påverkar hur personer 
med HIV-infektion upplever bemötandet inom hälso-och sjukvården. Dessa faktorer 
är avgörande för om bemötandet upplevs som gott eller bristfälligt, vilket kommer att 
påverka synen på hälso-och sjukvården. Ett bristfälligt bemötande inom hälso-och 
sjukvården som skapas genom okunskap, förutfattade meningar samt stigmatisering 
kan leda till att personer med HIV-infektion drar sig för att söka vård. Detta har en 
negativ inverkar på deras sjukdom då de inte erhåller den vård de är i behov av. Vid 
ett gott bemötande inom hälso-och sjukvården där hälso-och sjukvårdspersonal tar sig 
tid till att lyssna och förmedlar rätt kunskaper kan tillit och trygga relationer skapas 
mellan patienten och sjuksköterskan. Detta kan leda till en kontinuitet i vården där 
personer med HIV-infektion får den vård de är i behov av. 

I litteraturstudien nämndes inte personcentrerad vård specifikt i någon studie som 
ingår i resultatet. Däremot kunde det förstås och tolkas att viss hälso-och 
sjukvårdspersonal har bemött personer med HIV-infektion på ett sätt som kan liknas 
med personcentrerad vård. Där bemötandet från hälso-och sjukvårdspersonal har 
tolkats som personcentrerad vård har detta enbart upplevts som ett gott bemötande. 
Det ses därför som angeläget att mer forskning inom ämnet personcentrerad 
omvårdnad av personer med HIV-infektion genomförs för att sjuksköterskan skall 
kunna utföra sitt omvårdnadsarbete utifrån evidensbaserad kunskap. Mer information 
och kunskap om personcentrerad vård är nödvändigt, både inom 
sjuksköterskeutbildningen samt för redan legitimerade sjuksköterskor för att detta 
skall bli ett medvetet förhållningssätt i omvårdnaden, inte minst i samband med 
omvårdnad till personer med HIV-infektion. Arbetsredskapet TRO har utvecklats för 
att ge sjuksköterskan vägledning till att kunna skapa en trygg relation inom 
omvårdnad. Arbetsredskapet har anpassats så att det skulle kunna användas för fler 
grupper av personer med olika sjukdomstillstånd som vårdas inom hälso-och 
sjukvården, än enbart för personer med HIV-infektion.   
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Person med Hiv- 
infektion 

Hiv- infected patients 
(Subject Heading) 

Hiv- infected patients 
(fritextord) 

Hiv- infected patients 
(fritextord) 

Upplevelse Experienc* (fritextord) Experienc* (fritextord) Experienc* (fritextord) 

Känsla Feeling* (fritextord) Feeling* (fritextord) Feeling* (fritextord) 

Känslor Emotion* (fritextord) Emotion* (fritextord) Emotion* (fritextord) 

Sjukvård Healthcare (fritextord) Healthcare (fritextord) Healthcare (fritextord) 

Hälsovård Health care (fritextord) Health care (fritextord) Health care (fritextord) 

Sjuksköterska/ 
Omvårdnad 

Nurs* (fritextord) Nurs* (fritextord) Nurs* (fritextord) 
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 
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Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-11-11 Cinahl 

Sökord: MM ”Hiv- infected 
patients” AND “experienc* OR 
feeling* OR emotion*” AND 
“healthcare” (fritext) 
Limiters: English language; 
Research article; Peer reviewed  
Published Date from: 2009-2015 20 8 8 5 

2015-11-11 Cinahl 

Sökord: MM ”Hiv- infected 
patients” AND “experienc*” AND 
“health care” (fritext) 
Limiters: English language; 
Research article; Peer reviewed  
Published Date from: 2009-2015 78 20 (4)* 4 2 

2015-11-11 Cinahl 

Sökord: MM ”Hiv- infected 
patients” AND “nurs*” AND 
“experienc*” (fritext) 
Limiters: English language; 
Research article; Peer reviewed; 
Published Date from: 2009-2015 42 10 (3)* 6 2 

2015-11-11 PubMed 

Sökord: (Hiv infected patients) 
AND  “experienc* OR feeling* 
OR emotion*” AND “healthcare” 
(fritext) 
Limiters: English language; 
Published Date from: 2009-2015 216 10 (1)* 2 1 

2015-11-11 PubMed 

Sökord: (Hiv infected patients) 
AND  “experienc* AND “health 
care” (fritext) 
Limiters: English language; 
Published Date from: 2009-2015 312 17 (4)* 4 1 

2015-11-11 PsycInfo 

Sökord: (Hiv infected patients) 
AND experienc*  AND health care 
Limiters: English language; Peer 
reviewed; Published Date from: 
2009-2015 116 16 (3)* 5 3 

      

Totalt antal 
resultatartiklar: 
14 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Beer, L., Fagan, J. L., Valverde, E., & Bertolli, J. (2009). Health-related beliefs and decisions 
about accessing HIV medical care among HIV-infected persons who are not receiving care. AIDS 
patient care and STDs, 23(9), 785-792. doi: 10.1089=apc.2009.0032 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka barriärer av att söka vård för personer med en HIV-infektion 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval 37 personer med HIV-infektion som inte har medicinerats under det senaste halvåret. Samtliga har 
haft diagnosen HIV-infektion i minst tre månader. 29 var män, sju var kvinnor och en var 
transsexuell. 

Datainsamling Diskussioner i fokusgrupper som har bandats. Gruppdiskussionerna har uppskattningsvis tagit två 
timmar. Frågor som diskuterades var oro och rädslor och barriärer till att söka medicinsk vård 
relaterat till HIV-infektion. Även motiverande faktorer för att upprätthålla en vårdkontakt 
diskuterades. 

Dataanalys Diskussionerna har filmats och bandats och därefter transkriberats. Därefter har data analyserat 
med Grounded Theory som metod. Två av studiernas författare läste enskilt transkriberingen och 
identifierade och kodade teman relaterat till barriärer för att söka vård. De har sedan jämfört teman 
och huvudteman har summerats. Teman har sedan granskats av samarbetande hälsoavdelningar för 
validitet. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats HIV relaterad stigmatisering kan vara den underliggande orsaken till att personer med HIV-
infektion undviker sjukvården. Personer med HIV-infektion känner rädsla för bristande 
konfidentialitet. Personer med HIV-infektion kan även ha negativa erfarenheter av hälso-och 
sjukvården vilket har lett till en bristande tillit. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2, 79%, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Brion, J. (2014). The Patient–Provider Relationship as Experienced by a Diverse Sample of 
Highly Adherent HIV-Infected People. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 25(2), 
123-134. doi: 10.1016/j.jana.2013.01.006 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka processen till att acceptera sin HIV-infektion och till att få en högre nivå 
av medicinsk följsamhet 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Retrospektiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval 23 personer med HIV infektion som rekryterats genom flygblad på lokala HIV-motagningar. 
Inklusionskriterier var att de hade hög medicinisk följsamhet samt ha omätbara nivåer av HIV-
virus i blodplasman. Samtliga deltagare var äldre än 25 år och kunde tala samt läsa engelska. 
Deltagarna skulle även erhållit HIV-medicinering i över ett år. 

Datainsamling Intervju med fyra öppna huvudfrågor: Kan du berätta hur det var att få reda på att du var HIV-
positiv? Hur kändes det efter du fått reda på att du var HIV-positiv? Hur var det för dig att starta 
medicinsk behandling för HIV-infektion? Hur är det att erhålla HIV-medicinering just nu? För att 
hålla diskussionen levande användes följdfrågor. 

Dataanalys Intervjuerna bandades och transkriberades. Kodning skedde av intervjuernas transkribering för att 
skapa kategorier, även kodning av anteckningar tagna under intervjuerna gjordes. Kodning 
mynnade ut i teman och kategorier. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det är viktigt med en god relation mellan personer med HIV-infektion och hälso-och 
sjukvårdspersonal för att få en effektiv och självständig behandling av sin HIV-infektion. Personer 
med HIV-infektion identifierar vikten av att bli hörd och sedd som en person från hälso-och 
sjukvårdspersonal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 87 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Côté, J., Bourbonnais, A., Rouleau, G., Ramirez-Garcìa, P., Couture, M., Massé, B., & Tremblay, 
C. (2015). Psychosocial Profile and Lived Experience of HIV-infected Long-term 
Nonprogressors: A Mixed Method Study. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 
26(2), 164-175. doi: 10.1016/j.jana.2014.02.007 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva den psykosociala känslan hos de personer som lever med HIV-infektion 
utan progression och deras upplevelse av detta 

Metod:  
Design 

Mixad kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativ metod med analys enligt Miles och Hubeman (2003). 

Urval 24 personer med HIV-infektion som rekryterats från sex olika medicinska motagningar. Samtliga 
deltagare var äldre än 16 år. 

Datainsamling Kvalitativ data var insamlad genom en enkät med 11 öppna frågor som krävde skriftliga svar. 
Frågor handlade om upplevd hälsa, reaktioner till sin diagnos och förändringar i livet som följt 
efter diagnosen och hur dessa förändringar kommer att påverka hälsan både nu och i framtiden. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes enligt Miles och Hubeman (2003) vilket är en kvalitativ analysmetod. Data 
reducerades genom kodning och summering av materialet därefter har data sammansatts till text 
som bearbetats till ett resultat. 

Bortfall Inget redovisat. 

Slutsats Det är av vikt att hälso-och sjukvårdspersonal får en bättre förståelse för personer med HIV- 
infektions psykiska sårbarhet då de måste leva med en stigmatiserad sjukdom. Hälso-och 
sjukvårdspersonal skall vara ett stöd för personer med HIV-infektion när de känner osäkerhet, 
stress och oro. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 81 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Cuca, Y. P., & Rose, C. D. (2015). Social Stigma and Childbearing for Women Living With 
HIV/AIDS. Qualitative health research.  doi: 10.1177/1049732315596150 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor som lever med HIV-infektion tar beslut om att bli gravida och 
undersöka den sociala stigmatiseringen vid detta 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval 20 kvinnor med HIV-infektion som har haft infektionen över ett år, varit gravida under sin HIV-
infektion, minst 18 år gamla, vara engelsktalande och vara född biologiskt till kvinna 

Datainsamling Djupgående intervjuer med observation utav deltagarna. Intervjuerna varade mellan 45- 60 
minuter. Data samlades in mellan oktober 2009- februari 2010 och mellan oktober 2012- februari 
2013. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes och efter intervjuen spelade forskaren in sina 
observationer. Data analyserades enligt Grounded Theory samt med situational analysis enligt 
Clarke (2005). 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Om kvinnor med HIV-infektion har en god relation med hälso-och sjukvårdspersonal ökade 
möjligheten för att förbättra sin hälsa. Kvinnor med HIV-infektion som har en tillitsfull och 
etablerad relation med hälso-och sjukvården hade bättre möjlighet att ta kontroll över sina liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 89 % enligt Carlsson & Eiman (2003) 
 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens DeRigne, L., Choi, J. J., Barsky, A. E., & Albertini, V. (2012). Reaching Haitian Americans 
Living With HIV/AIDS: Met and Unmet Health Care Needs. Journal of HIV/AIDS & Social 
Services, 11(4), 388-405. doi: 10.1080/15381501.2012.737213 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska de uppfyllda och otillfredsställda omvårdnadsbehov som finns hos 
amerikaner med Haitiskt ursprung som lever med HIV-infektion 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ dataanalys 

Urval 150 amerikaner med Haitiskt ursprung där 69 % har HIV-infektion och 31 % har nära släkt och 
vänner som bär på infektion. Urvalet gjordes med snöbollsurval, där 59 % var män och resten 
kvinnor. 

Datainsamling Fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Frågorna utformades utifrån 
fyra övergripande områden: generella erfarenheter inom hälso-och sjukvården, erfarenheter av 
HIV/AIDS, erfarenheter av specifika mottagningar för personer med HIV/AIDS och förslag på 
förbättringar inom hälso-och sjukvården för personer med HIV-infektion. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och de intervjuer där deltagaren inte ville att de skulle bandas skrevs 
informationen ner tydligt. Intervjuerna blev transkriberade och fördes in i ATLAS.ti, som är ett 
kvalitativt dataanalys program, därefter skapades teman 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Sjukvårdspersonalen skall visa respekt och förebygga konfidentialitet och integritet samt att förstå 
andra kulturer föra att kunna ge bästa möjliga vård vid HIV-infektion.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 87 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Koester, K. A., Maiorana, A., Morin, S. F., Rose, C. D., Shade, S., & Myers, J. J. (2012). People 
living with HIV are receptive to HIV prevention interventions in clinical settings: A qualitative 
evaluation. AIDS Education and Prevention, 24(4), 295-308. doi:10.1521/aeap.2012.24.4.295 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera personer med HIV-infektions upplevelser av hälso-och sjukvårdens 
förebyggande av riskbeteende inom sjukdomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 60 personer med HIV-infektion där samtliga deltagare fått förebyggande av riskbeteende från 
hälso-och sjukvården.  

Datainsamling Djupgående intervjuer  

Dataanalys Intervjuerna var bandade och transkriberats. Intervjuerna har lästs individuellt och preliminära 
koder har satts därefter har intervjuerna lästs tillsammans och koder har diskuterats fram till 
konsensus uppnåtts. Intervjuerna fördes in i ATLAS.ti för att underlätta processen av 
sammanställningen av data. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Genom att få tid till att samtala om förebyggande åtgärder för riksbettende upplevde personer med 
HIV-infektion att de hade lättare att öppna upp sig och prata om sin sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 85 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Pecoraro, A., Mimiaga, M. J., O'Cleirigh, C., Safren, S. A., Blokhina, E., Verbitskaya, E., ... & 
Woody, G. (2014). Lost-to-care and engaged-in-care HIV patients in Leningrad Oblast, Russian 
Federation: barriers and facilitators to medical visit retention. AIDS care, 26(10), 1249-1257. doi: 
10.1080/09540121.2014.897910 

Land  
Databas 

Ryssland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka varför personer med HIV-infektion har valt att avsluta eller fortsätta med 
sin medicinska behandling 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 45 personer med HIV-infektion där deltagarna var över 18 år och ljushyade. Deltagarna var 
rekryterade från regionala AIDS center.  Hälften var deltagarna var män 

Datainsamling Deltagarna svarade enskilt på en enkät därefter utfördes diskussioner i fokusgrupper. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter har teman och underteman analyserats fram 
enligt Strauss och Corbin (1997). Resultatet har diskuterats tills konsensus var uppnådd. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det behövs mer kunskap från hälso-och sjukvården för att reducera stigmatisering för personer 
med HIV-infektion.  Hälso-och sjukvårdspersonal behöver även informera om att den medicinska 
behandlingen av HIV-infektion reducerar risken att smitta andra då den fria virusmängden i 
plasman minskas. Hälso-och sjukvårdspersonal skall även arbeta för att personer med HUIV-
infektion skall känna hopp. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2, 72 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Peltzer, J., Domian, E., & Teel, C. (2014). Living in the Everydayness of HIV Infection: 
Experiences of Young African-American Women. Medsurg nursing: official journal of the 
Academy of Medical-Surgical Nurses, 24(2), 111-118.  URL: 
http://ux4tp7xg6h.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.ge
nre=article&rft.atitle=Living+in+the+Everydayness+of+HIV+Infection%3A+Experiences+of+Yo
ung+African-
American+Women&rft.jtitle=Medsurg+Nursing&rft.au=Jill+Peltzer&rft.au=Elaine+Domian&rft.
au=Cynthia+Teel&rft.date=2015-03-01&rft.pub=Anthony+J.+Jannetti%2C+Inc&rft.issn=1092-
0811&rft.volume=24&rft.issue=2&rft.spage=111&rft.externalDocID=3661795061&paramdict=s
v-SE 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera den levda erfarenheten av att vara en ung afro- amerikansk kvinna med 
HIV-infektion. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval 11 afro- amerikanska kvinnor med HIV-infektion. Samtliga deltagare är födda i USA och är 
mellan 18-35 år.  

Datainsamling Enskilda intervjuer inleddes med en öppen fråga: Beskriv hur din erfarenhet är av att leva med en 
HIV-infektion. Därefter ställdes ytterligare frågor varav en var: Hur har HIV-infektionen påverkat 
ditt liv? En andra intervju har genomförts för att få klarhet av informationen som lämnades i den 
första intervjun. Deltagarna har kodats för att försäkra sig av anonymitet 

Dataanalys Intervjuerna har transkriberats. Texten har delats in i olika teman. 

Bortfall Tre deltagare kunde enbart delta vid den första intervjun 

Slutsats Kvinnor med HIV-infektion har fått en lägre självkänsla på grund av diskriminering, framförallt 
från hälso-och sjukvården. HIV-infektionen har invaderat alla aspekter av deltagarnas liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 89 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Quinlivan, E. B., Messer, L. C., Adimora, A. A., Roytburd, K., Bowditch, N., Parnell, H., ... & 
Pierce, J. K. (2013). Experiences with HIV testing, entry, and engagement in care by HIV-infected 
women of color, and the need for autonomy, competency, and relatedness. AIDS patient care and 
STDs, 27(7), 408-415. doi: 10.1089/apc.2012.0434 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva vårdbeteende som har antagits av kvinnor med HIV-infektion som tillhör en 
etnisk minoritet 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval 30 kvinnor med HIV-infektion från en etnisk minoritet.  

Datainsamling Diskussion i fokusgrupper som varade i ungefär två timmar (11 av deltagarna) samt enskilda 
semistrukturerade intervjuer (19 av deltagarna) som varade mellan 30-60 minuter. Kvinnorna 
tillfrågades att beskriva deras erfarenhet av omvårdnad vid HIV-infektion under specifika 
tidpunkter: vid provtagning av HIV-diagnostisering, vid väntan på resultat, deras erfarenhet av 
påbörjad vård av HIV-infektionen och senare erfarenhet av vård i samband med HIV-infektion. 

Dataanalys Diskussionerna och intervjuerna har bandats och transkriberats. Därefter har data analyserats 
enligt Grounded Theory som metod 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Att återfå autonomi var huvudtemat för att personer med HIV-infektion skulle stanna kvar inom 
hälso-och sjukvården. Att förstå personer med HIV-infektions behov och att möta dessa leder till 
följsamhet inom vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 81 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Rydström, L. L., Ygge, B. M., Tingberg, B., Naver, L., & Eriksson, L. E. (2013). Experiences of 
young adults growing up with innate or early acquired HIV infection–a qualitative study. Journal 
of advanced nursing, 69(6), 1357-1365. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06127.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheten av att växa upp och leva med en HIV-infektion hos unga 
vuxna i Sverige. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Explorativ kvalitativ studie 

Urval Bekvämlighets urval av unga vuxna med HIV-infektion utföredes för att uppnå en maximal 
variation i kön, ålder och sociokulturella bakgrunder. Samtliga deltagare var mellan 15-21 år. 

Datainsamling Studien genomfördes från Januari- augusti, 2008.  Semistrukturerad intervju användes med hjälp 
av en intervjuguide. Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna var bandade och har transkriberats av första författaren. Författarna har använt sig av 
en kvalitativ innehållsanalys. Texterna lästes enskilt och tillsammans tills konsensus var nådd. 
Texterna kodades och kategorier med subkategorier har framkommit. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Unga vuxna med HIV-infektion tycker att hälso-och sjukvårdspersonal är viktig för att lära sig att 
handskas med HIV- infektionen och dess konsekvenser. Samtliga deltagare har påpekat vikten av 
att ha någon att tala med och de flesta verkade nöjda med att kunna tala med deras hälso-och 
sjukvårdskontakt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 91 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Sullivan, K. A., Schultz, K., Ramaiya, M., Berger, M., Parnell, H., & Quinlivan, E. B. (2015). 
Experiences of women of color with a nurse patient navigation program for linkage and 
engagement in HIV Care. AIDS patient care and STDs, 29(S1), S49-S54. doi: 
10.1089/apc2014.0279 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva kvinor med HIV-infektion erfarenhet av att hälso- och sjukvården arbetar 
utifrån ett specifikt program (nurs guide) med patientcentrerad vård  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval 21 afro- amerikanska kvinnor med HIV-infektion. Urvalet gjordes utifrån variation av ålder, hur 
länge kvinnorna burit på infektionen 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer över telefon som varade mellan 30 – 60 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna har spelads in och transkriberats. Data har analyserats i QSR Nvivo software som är 
ett dataanalys program. Materialet har kodats individuellt därefter har kodning diskuteras 
tillsammans till konsensus uppnåtts 

Bortfall De har försökt rekrytera 36 kvinnor över telefon varav 14 personer inte har svarat och där en 
person valt att avstå undersöknigen. 

Slutsats Erfarenheten av nurs guide var positivt, deltagarna beskrev att de fått ett högre hopp om livet med 
HIV-infektion samt att de har fått kunskap och redskap för att kunna leva med sin sjukdom 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 89 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

Referens Valenzuela, J. M., Buchanan, C. L., Radcliffe, J., Ambrose, C., Hawkins, L. A., Tanney, M., & 
Rudy, B. J. (2011). Transition to adult services among behaviorally infected adolescents with 
HIV—a qualitative study. Journal of Pediatric Psychology, 36(2), 134-140. doi: 
10.1093/jpepsy/jsp051 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheten av hur unga personer med HIV-infektion upplevde övergången 
till vuxenvård och att identifiera påträffade svårigheter samt att finna utvecklingsområden för 
förbättring. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Tematisk analys 

Urval 10 personer med HIV-infektion, sju kvinnor och tre män. Alla deltagare var över 18 år, hade 
tidigare behandlats på barnavdelning i minst ett år och behandlas nu inom vuxenvård. Deltagarna 
har rekryterats via telefon. 

Datainsamling Intervjuer som var utformade utifrån ett team inom barnsjukvård med hjälp av modell enligt Miles 
et al. (2004).  Intervjuerna varade omkring 60 minuter 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Data analyserades systematiskt med ATLAS.ti. 
Förste och andre författare kodade enskilt de transkriberade intervjuerna och enskilda 
observeringar. Därefter diskuterades kodningen till konsensus var uppnådd och teman skapats. 

Bortfall De har försökt rekrytera 19 personer över telefon varav sexpersoner inte svarat, två personer kom 
inte till intervjun och en person valde att avstå från undersökningen. 

Slutsats Det är viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal finns som stöd för att unga vuxna med HIV-
infektion skall få en bra övergång till vuxenvård samt för att förminska oro. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 93 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Webel, A. R., & Higgins, P. A. (2012). The relationship between social roles and self-
management behavior in women living with HIV/AIDS. Women's Health Issues, 22(1), e27-e33. 
doi: 10.1016/j.whi.2011.05.010 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera och undersöka de huvudsakliga sociala rollerna hos kvinnor med HIV-
infektion och utforska hur dessa roller är relaterade till deras individuella omhändertagna av sin 
sjukdom 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 48 kvinnor med HIV-infektion. Samtliga deltagare har rekryterats genom flygblad uppsatta på 
mottagningar där HIV-infektion behandlas. Alla deltagare skall vara vuxna, biologiskt kvinnliga, 
tala engelska och ha en dokumenterad HIV-diagnos. 

Datainsamling Diskussion i fokusgrupper som bestod mellan 2- 10 kvinnor. Insamling av data pågick från 
Januari–Maj 2010.  

Dataanalys Diskussionerna har bandats och transkriberats. Data har analyserats där mönster och teman har 
identifierats enskilt. Därefter har diskussion av olikheter tagits upp till konsensus var uppnådd. 
Data analyserades med ATLAS.ti. 

Bortfall En kvinna 

Slutsats Stigmatisering av HIV-infektionen gör att kvinnor inte söker sjukvård vilket utgör risk för deras 
hälsa. Hälso-och sjukvården bör engagera sig i att lära känna sina patienter så att det skall kunna 
förbättra hanteringen av sin sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 91 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

Referens Zukoski, A. P., & Thorburn, S. (2009). Experiences of stigma and discrimination among adults 
living with HIV in a low HIV-prevalence context: a qualitative analysis. AIDS patient care and 
STDs, 23(4), 267-276. doi: 10.1089/apc.2008.0168 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva hur personer med HIV-infektion på landsbygden upplever stigmatisering 
och diskriminering i deras dagliga liv och från hälso-och sjukvården 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 16 personer med HIV-infektion varav sju var kvinnor och nio var män. Data samlades in mellan 
Oktober 2005- Juni 2006. 

Datainsamling Intervjuer med övervägande öppna frågor. 22 frågor med uppföljningsfrågor användes. 
Intervjuerna varade omkring 60 minuter 

Dataanalys Intervjuerna var bandade och transkriberades. Data analyserdes enligt kvalitativ innehållsanalys. 
Kodning har formats och resulterats i tre olika större teman. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Deltagarna upplever stigmatisering och diskriminering från samhället, sjukvården och i deras 
dagliga liv relaterat till sin HIV-infektion. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 90 %, enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA D  

 

 
Figur 1: Arbetsredskap TRO – Trygg Relation inom Omvårdnad 
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