
 

                                                                            

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttyp: Vetenskapligt arbete GR (C) 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Termin 6 / Hösttermin 2019 

Handledare: Annika Karlström  

Examinator: Lars Lilja 

Kurskod/registreringsnummer: OM080G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  

Se mig för den jag är, där jag är  
-En litteraturöversikt om HIV- drabbade individer  

 

Heidi Kamil och Sabina Karlsson 
 

 

  



 

  
 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion ..................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .......................................................................................................................................................... 1 

Patogenes ............................................................................................................................................................ 1 

Smitta ................................................................................................................................................................. 2 

Personcentrerad omvårdnad ............................................................................................................................ 2 

Problemformulering ......................................................................................................................................... 5 

Syfte ................................................................................................................................................................. 5 

Frågeställningar ................................................................................................................................................. 5 

Metod .............................................................................................................................................................. 5 

Design ................................................................................................................................................................. 5 

Inklusion- och exklusionskriterier ....................................................................................................................... 6 

Litteratursökning ............................................................................................................................................... 6 

Urval, Relevansbedömning, Kvalitetsgranskning ............................................................................................... 7 

Analys ................................................................................................................................................................. 8 

Etiskövervägande ............................................................................................................................................... 9 

Resultat ............................................................................................................................................................ 9 

Kvalitativ resultatdel ........................................................................................................................................ 10 

Ensidig kommunikation och bristfällig information ......................................................................................... 10 

Försummad sekretess ....................................................................................................................................... 12 

Stigmatiserande beteenden ............................................................................................................................. 13 

Kvantitativ resultatdel ...................................................................................................................................... 15 

Betydande faktorer för god vård ...................................................................................................................... 16 

Samband mellan tillfredställande vård och följsamhet .................................................................................... 16 

Diskussion ...................................................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................ 18 

Slutsats .......................................................................................................................................................... 22 

Referenser 
Tabell 1 
Tabell 2 
Tabell 3  

 

 

 



 

  
 

 

Abstrakt 
 

Bakgrund: HIV är en immunsupprimerande sjukdom som kan drabba människor världen 

över. Sjukdomen är starkt förknippad med fördomar och diskriminering. HIV-drabbade 

individer är i behov av vård resten av livet. Det är därför viktigt att belysa deras upplevelse 

av bemötande och dess betydelse inom hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet var att beskriva 

HIV/AIDS drabbade individers upplevelse av bemötandet och dess betydelse inom hälso- 

och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt med induktiv design. De 18 artiklar som har 

används i resultatet är utifrån kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Resultat: Analysen 

resulterade i fem kategorier; ensidig kommunikation och bristfällig information, försummad 

sekretess, stigmatiserande beteenden, betydande faktorer för god vård och sambandet 

mellan tillfredställande vård och följsamhet. Resultatet visade på att hälso- och 

sjukvårdspersonalens förhållningssätt till HIV/AIDS hade en stor betydelse i hur bemötandet 

upplevdes samt en inverkan på den fortsatta vården. Diskussion: Då individerna inte 

bemöttes utifrån personcentrerad omvårdnad inom den allmänna vården blev 

kontrollförlust, ångest och dålig självkänsla en central del i deras upplevelse av hälso- och 

sjukvården. I jämförelse med kliniker med inriktning på HIV/AIDS beskrevs hälso- och 

sjukvårdspersonalen som kompetenta, icke-dömande och inbjudande. Slutsats: Hälso- och 

sjukvårdspersonalen bör arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad för att skapa de bästa 

förutsättningarna för HIV-drabbade. Bemötandet har en stor betydelse för HIV- drabbades 

vård.  
 

Nyckelord: Bemötande, HIV, Hälso- och sjukvården, Litteraturöversikt, Personcentrerad 

omvårdnad, Upplevelse  
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Introduktion 
 

HIV, humant immunbristvirus, drabbar immunsystemet och försvagar immunförsvaret mot 

infektioner och tumörer. UNAIDS (2003) beskriver att HIV/ AIDS epidemin har en 

djupgående inverkan på befolkningens förhållningssätt till sjukdomen. Det optimala är när 

det bringar fram det bästa ur människan, att solidariskt stå som en enad front och stötta 

drabbade individer. Dessvärre kan det bringa det värsta ur människan vilket är när HIV- 

drabbade ses utifrån en negativ karaktär med diskriminering och fördomar. 

Bakgrund 
 

Det första fallet av AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, uppdagades 1980–81 bland 

män i USA med homosexuell läggning. Initialt missbedömdes sjukdomen med få 

riskgrupper till att i efterhand bli den värsta pandemin som drabbat mänskligheten i modern 

tid. Två huvudtyper av genetisk distinkta HIV har påträffats, HIV-1 samt HIV-2, där den 

sistnämnda typen utgör den skonsammare varianten med såväl mindre smittorisk som 

sjukdomsförlopp (Gesslen, 2014, s.241). 

 

Patogenes 

HIV är en del av gruppen retrovirus som karaktäriseras av förmågan att omvandla RNA till 

DNA. Processen sker med hjälp av omvänt transskriptas. Väl inne i det humana DNA: at, 

använder viruset cellens egna verktyg, translations- och transkriptionsförmåga, för att bilda 

nya virusmolekyler. I praktiken innebär det att individen är infekterad resten av livet då 

viruset nu är en del av DNA: at. HIV är förstadiet till AIDS. Diagnosen HIV fastställs genom 

blodprover, där specifika antikroppar påvisas (Gesslen, 2014, s.244).  

Det finns i dagsläget inga vacciner som förebygger HIV (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Medicinsk behandling i form av antiretrovirala läkemedel sätts in vid fastställd 

sjukdomsdiagnos. Oftast består behandlingen av olika läkemedelskombinationer varav 

minst tre läkemedel från olika grupper. Målet är att få ner HIV RNA i plasman samt minska 

risken för opportunistiska infektioner och tumörer (Gesslen, 2014, s. 250–251).  
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Smitta 

 

Den primära smittvägen för HIV är genom sexuell interaktion. Detta gäller oskyddat 

vaginalt, analt och oralt samlag. Utöver sexuell interaktion kan vävnad eller blod från en 

smittad individ föra vidare viruset via transplantation, transfusion och genom penetrering 

av kanyler i huden. Med adekvat medicinering samt en god följsamhet minskar virusets 

framfart markant och minskar risken för smittöverföring (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

HIV är anmälningspliktigt och måste enligt lag anmälas. Lagen förtydligar att “Den som vet 

eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att 

vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk” samt “Den som vet att han 

eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till 

andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för 

smittöverföring kan uppkomma.” (Smittskyddslag 2004:168).  

 

Personcentrerad omvårdnad 
 

Ohälsa och sjukdom betraktas oftast som en fara mot livet. Vid ohälsa kan avståndet mellan 

det individen vill göra och kunna göra öka då individen ställs inför nya utmaningar med en 

kropp som sviktar. Alla individer är olika, det är därför av stor vikt att skräddarsy 

behandlings- och vårdprogram utifrån varje människas unika behov. Som Hippokrates sa 

”Det viktiga är inte vilken sjukdom en person har utan vilken person det är som har en 

sjukdom” (Coulter & Oldham, 2016). 

Personcentrerad vård bottnar i att bibehålla individens autonomi och värdighet i 

vårdprocessen och frångå det synsätt som ser denne som en passiv mottagare av vård. 

Vårdtagare önskar att vara delaktig i vården, bli informerad samt få vård av kvalité 

(Coulter & Oldham, 2016). Ytterligare en central komponent i personcentrerad 

omvårdnad är empati. Definitionen av empati är förmågan att förstå och relatera till en 

individs upplevelser och känslor. Inom hälso- och sjukvårdens ramar kan empati 

uttryckas verbalt eller genom gester, som till exempel respektfull tystnad, beröring, suck, 
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erbjuda en servett när individen är tårögd och framförallt namnge de känslor som råder 

(Hashim, 2017). 

Individer som lever med HIV/AIDS möter på såväl fysiska som psykiska påfrestningar. 

Diagnosen kan utlösa en psykologisk kris där synen på livet, integriteten, känsla av 

meningsfullhet, kontroll och självkänslan kan splittras. Detta kan följaktligen ge upphov 

till symtom av ångest, depression och skam (Hayer, Mabuza, Couper & Ogunbanjo, 2010). 

Att arbeta personcentrerat utifrån detta är av stor betydelse då vården bygger på 

individens preferenser, behov, värderingar och övertygelser. Detta innebär förbättrad 

klinisk status, livskvalité och kortare sjukhusvistelser för individen i längden (Ekman et 

al., 2011). 

Vid besked av dåliga nyheter, så som diagnosbesked, är det av stor vikt att initialt ta reda 

på individens förkunskaper, förståelse av dess sjukdom samt deras vilja till att få 

detaljerad information. Individen ska få god tid på sig att ta in information. Det är en 

essentiell del i mötet att empatisera med individens känslor innan konversationen 

fortsätter. Positionering i rummet är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till då individer 

föredrar att sitta ned när det kommer till att få information, detta ses som en bekräftelse 

på medlidande (Bruera, Palmer & Pace, 2007).  

Personcentrerad omvårdnad bygger på ett partnerskap mellan vårdtagare och hälso- och 

sjukvårdspersonal där båda parter byter erfarenheter och kunskap för att tillsammans 

forma vården (Ekman et. al., 2011). Genom att stödja individens kapacitet och potential 

kan den egna hälsan kan styrkas. Partnerskapet kan motverka paternalistiska praxis stilar 

som riskerar att resultera i olämplig vård. Vård som anses olämplig kan med exempel 

innebära att individen inte erbjuds olika behandlingsalternativ och således tar emot den 

vård som tillhandahålls. På grund informationsbrist blir vården olämplig då den skulle 

kunna vara oönskad vid kännedom av andra alternativ. Dessa tillvägagångssätt skapar ett 

beroende för individen och hälso- och sjukvården förbigår faktumet att individerna själva 

vill förebygga och hantera sin egen vård och sjukdom (Coulter & Oldham, 2016). För att 

vidare motverka beroendet hos individen ska konfidentiell information handhas på ett 

tryggt sätt. Detta innebär att endast de parter som berörs av vården ska delges 

information (Ekman et. al., 2011). 
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Att arbeta utifrån personcentrerad vård ställer höga krav på hälso- och sjukvården. Det 

kräver lyhördhet, goda kommunikations och- förhandlingsverktyg samt förmågan att på 

ett flexibelt sätt kunna besvara individens unika behov (Coulter & Oldham, 2016). 

Medicinska behandlingar och undersökningar ger viktiga data men ska ses som ett 

komplement för vården. Genom att beakta detta kan hälso- och sjukvårdspersonalen se 

personen bakom sjukdomen (Ekman et al., 2011). 

Genom att utforska känslor och tankar ges hälso- och sjukvårdspersonalen en möjlighet 

att bedöma den känslomässiga bördan och psykologiska effekten av sjukdomen samt 

fånga ledtrådar för eventuell diagnos. Det är därför av betydelse att förstå idéer, 

orosfaktorer samt individens förväntningar av vården. En del av dessa rädslor kan vara 

ogrundade eller osannolika, vilket kräver en grundlig förståelse av individens 

värderingar och resurser. Rädslan förknippas med komplikationer samt funktionshinder 

från den medicinska diagnosen. Informationen kan användas som ett verktyg för att 

förstå individens prioriteringar för att hantera sjukdomen. Det är en central del att i 

kommunikationen att uppmärksamma alla som unika individer och att undvika att 

använda uttryck som normaliserar känslor, till exempel “många av patienterna upplever 

detta” eller “det här är en vanlig förekommande reaktion”. Outtryckta känslor kan skapa 

ett misstroende för vården, behandlingen samt ge en upplevelse av dåligt bemötande 

(Hashim, 2017). 

Det är av betydelse för individen att bli bemött med värdighet och respekt, speciellt för 

individer med kroniska tillstånd. Den största vikten ligger på bemötandet och god 

kommunikation samt att bli behandlad som en individ vars kunskap, familj och sociala 

förhållanden erkänns i samband med medicinsk behandling. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till samtliga aspekter under hela vårdprocessen för att 

kunna hjälpa individen att återta kontrollen över den rådande situationen. Genom att 

jobba personcentrerat kan fördomar och stigmatisering motverkas (Coulter & Oldham, 

2016). Stigma kännetecknas av ett socialt konstruerat synsätt där en avvikelse från en ideal 

förväntan genererar en starkt negativ förknippad etikett, som påverkar hur individer ser 

och betraktar sig själva (Parker & Aggleton, 2003). 
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Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i detta arbete främst att syfta till sjuksköterskan men 

kan komma att inkludera undersköterskor och läkare i mindre utsträckning. Detta för att 

sjuksköterskan jobbar i team tillsammans med andra yrkesprofessioner. Personer med HIV-

diagnos benämnas som ”individen” i denna litteraturöversikt.  

Problemformulering 
 

HIV är en immunsupprimerande sjukdom som drabbar individer världen över. Forskning 

och behandling inom området har utvecklats framgångsrikt vilket har skapat nya 

förutsättningar för den drabbade individens välbefinnande. Trots detta är sjukdomen starkt 

förknippad med fördomar vilket leder till diskriminering på såväl samhälls- som 

individnivå. För den drabbade kan detta innebära försämrad livskvalité och onödigt lidande. 

Eftersom dessa individer är i behov av kontinuerlig vård resten av livet är det betydelsefullt 

att belysa deras upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvården samt vilken betydelse 

det har för den fortsatta HIV- vården. Därmed kommer detta arbete att lyfta HIV/AIDS 

drabbade individens upplevelse av bemötande och dess betydelse i kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva HIV-drabbade individers upplevelse av bemötandet och dess 

betydelse inom hälso- och sjukvården.  

 

Frågeställningar 
 

Vilken betydelse har bemötande för vårdprocessen? 

 

Metod 
 

Design 
 

Arbetet bygger på en litteraturöversikt med induktiv design. En litteraturöversikt syftar till 

att skapa överblick över ett kunskapsområde inom omvårdnad eller ett problem som ligger 

inom ramen för sjuksköterskans profession. Detta utmynnar i att befintlig forskning kring 
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valt fenomen granskas och slutligen ger förståelse för vad som har studerats. 

Litteraturöversikt karaktäriseras av vikten att lära sig söka, välja och analysera vetenskapliga 

artiklar som ska spegla och svara på ett detaljerat syfte. Det ingår i metoden att studera och 

granska forskningens metod och design för att kunna reflektera och ta ställning till hur 

resultatet kan påverkas. I föreliggande litteraturöversikt ingår kvalitativ samt kvantitativ 

forskning som svarar på syfte och frågeställningar (Friberg, 2017, s. 143).  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 
 
Inklusionskriterier för de artiklar som presenteras i resultatet är att det ska vara 

originalartiklar med studier gjorda mellan år 2014–2019 för att få den senast tillgängliga 

forskningen inom området. Artiklarna ska vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, vara 

peer reviewed och ha blivit etiskt godkända. Vidare inklusionskriterier är forskning som 

belyser individperspektivet hos HIV- diagnostiserade patienter, män, kvinnor och HBTQ- 

personer som under forskningens gång var i behandling. Individerna i studierna ska vara 

över 18 år. För att exkludera specialistvård utesluts studier med barn och ungdomar samt 

studier riktade till samtidigt drogmissbruk. Utöver detta exkluderas artiklar som belyser 

specifik AIDS- vård och andra kroniska blodsjukdomar. Relaterat till syftet som ska beskriva 

individperspektivet exkluderas anhörig- och sjuksköterskeperspektivet. För att nå 

omvårdnadsperspektivet exkluderas delar ur resultat som lyfter läkemedelspåverkan och 

den medicinska forskningen.  

 

Litteratursökning 
 

Till en början utfördes en pilotsökning med sökord som ansågs vara relevanta till valt syfte. 

Detta för att ge en överblick av ämnesområdet.  

Litteratursökningen genomfördes i två databaser, Pubmed och Cinahl. Valet av databaser 

baserades på utbudet av forskning inom ämnesområdet där Cinahl utgörs till större del av 

omvårdnadsvetenskap och Pubmed av medicinsk forskning (Östlund, 2012, s. 67). Initialt 

valdes ämnesord till sökningen som troddes vara relevanta. Vidare användes svensk MeSH 

för att identifiera sökord till PubMed, och CinahlSubject Headings för Cinahl. MeSH- termer 

som identifierades var HIV, patient satisfaction och healthcare. Dessa termer kombinerades 
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med fritextsökningar. I sökningen användes boolesk sökteknik som nyttjas genom att de 

olika sökorden kombinerades med ”AND” och ”OR” (Östlund, 2017, s.72).  

 

Samtliga sökningar gjorda på Cinahl begränsades med peer-rewied för att endast få artiklar 

som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlund, 2017, s.79). Första sökningen 

baserades på sökorden “hiv”, “communication” och “healthcare”. Då träffarna visade forskning 

riktad mot ungdomar och barn, gjordes samma sökning om med tillägget “adult” som nytt 

sökord. Resultatet blev mer anpassningsbart vad gällande ålder, men efter att gått igenom 

träffen exkluderades sökordet “communication” då träffarna ansågs ge för specifikt 

forskning inriktad på verbal kommunikation och informationsöverföring, och inte levda 

erfarenheter av bemötande. Till andra sökningen i Cinahl kombinerades sökorden “HIV” och 

“patient experiences” med begränsningarna Abstract Available; Published Date: 20140101–

20191231; English Language; Peer Reviewed. 

 

Utifrån syftet gjordes den första sökningen i Pubmed med sökorden ”patient satisfaction” 

”HIV” och ”healthcare” med avgränsningarna 20140101–20191231, full text adult: 19+ years. 

Sökningen ansågs vara något begränsande relaterat till syftet då de övergripande studierna 

var utifrån en kvantitativ ansats. För att nå individers beskrivna erfarenheter byttes 

ämnesorden ut mot sökord som förväntades resultera i träffar som framförallt bygger på 

kvalitativa metoder. De ämnesord som valdes var “HIV”, “perception” och “healthcare setting” 

med samma avgränsningar som föregående sökningen. Vidare utfördes en till sökning på 

pubmed, denna gång med sökorden “HIV patient”, “experience” och “healthcare”. Detta 

avgränsades med english language, humans, 5 years och adult+ 19 years.    

För detaljerad översikt av samtliga sökningar, se bilaga 1, tabell 1.  

 

Urval, Relevansbedömning, Kvalitetsgranskning 

Initialt analyserades valda sökord och söksträngar över för att kontrollera att dessa täckte 

syftet och problemområdet. Första steget i urvalsprocessen var att samtliga artiklar som 

påträffades med relevans sparades i en gemensam mapp. I nästa steg lästes artiklarnas 

abstrakt för att få en övergripande blick över de utvalda studierna. De artiklar som 

fortfarande ansågs ha betydelse behölls. Fortsättningsvis lästes artiklarna igenom i sin 
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helhet för att säkerställa att de var vetenskapligt uppbyggda samt att de var peer-reviewed. 

Artiklar som är peer-reviewed bekräftar dess vetenskapliga evidens (Östlund, 2017, s. 

79). Till sist lästes de kvarstående artiklarna återigen med fokus på de inklusions- och 

exklusions krav som ställts samt att artiklarnas resultat hade relevans till syftet.  

Artiklarna med studier av kvalitativ design granskades med hjälp av en granskningsmall 

framtagen av Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU, 2014) och 

artiklar med studier av kvantitativ design med hjälp av en mall som modifierats utifrån 

checklistor av Friberg (2017). Den kvalitativa granskningsmallen utgick från 21 frågor som 

kunde besvaras med svarsalternativen: Ja, Nej, Oklart, och Ej tillämpligt. Beroende på 

svarsalternativet gjordes en bedömning på om studien höll en hög, medelhög eller låg 

kvalité. Studien inkluderades när den höll en gräns mellan medelhög och hög. Den 

kvantitativa granskningsmallen bestod av 13 kvalitetsfrågor som kunde besvaras med 

JA/NEJ eller löpande text. Störst vikt låg på en begriplig problemformulering, ett tydligt 

syfte, en väl definierad metod och analys, ett sammanhängande resultat, etiskt 

godkännande, validerade mätinstrument samt studiens signifikans. Studien inkluderades 

när 9 av de 13 frågor kunde besvaras utförligt (Friberg, 2017, 187–188). Efter 

kvalitetsgranskningen sorterades 18 artiklar ut; 10 från pubmed och 8 från Cinahl som 

kunde appliceras i resultatet. Information gällande studiernas syfte, metod, huvudresultat 

samt i vilka länder studierna genomfördes presenteras i bilaga 2, tabell 2. 

 

Analys 

Analysen av de 11 forskningsartiklarna med kvalitativ design granskades enligt 

metodbeskrivning för innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna lästes 

igenom enskilt för att sedan diskuteras så de uppfattats lika avseende likheter och 

skillnader. De delar i artiklarna som uppfattades återspegla studiens syfte samt 

frågeställning färgades med specifik färg under arbetsfasen för att sedan lätt kunna spåras 

tillbaka till ursprungskällan. För ytterligare kondensering lästes resultatet om flera gånger 

för att identifiera återkommande kategorier, citat, begrepp samt beskrivningar. Under 

denna fas översattes texten till svenska. Strategin bidrog till att textens kärna där samma 

eller liknande ämnesområde identifierades och kunde slås samman till en kategori utifrån 

dess samhörighet, till exempel “kommunikation och information”, “stöd”, “attityder” med 
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flera. För att inte missa relevant information och för att minska risken för feltolkning lästes 

samtliga artiklar ännu en gång med det framkomna resultatet som utgångspunkt. Utifrån 

de meningsenheter som kommit fram sammanvävdes ett slutgiltigt resultat.  

Analysen av den kvantitativa data började med att en datareduktion utfördes med 

ändamålet att behålla de studier som svarar på litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar (Friberg, 2017, s. 148). Tillvägagångssättet för reduktionen var att 

systematiskt sammanfatta varje studie där information som ansågs vara aktuell för syfte 

och problemområde lyftes ut och dokumenterades som stöd. Utifrån detta gjordes 

jämförelser för att verifiera att väsentlig information inte utelämnats. Därefter 

sammanställdes samtlig information i en översiktstabell för att synliggöra likheter och 

skillnader, och slutligen låta en ny helhet växa fram utifrån inkluderade studiers resultat. 

För översiktstabell av den kvantitativa analysreduktionen, se bilaga 3, tabell 3.  

 

Etisköverväganden 

När individer inkluderas i en studie måste ett godkännande från en etisk kommitté finnas 

för att utöka det vetenskapliga värdet. Detta för att ta hänsyn till deltagarnas rättigheter för 

medverkan (Polit & Beck, 2017, s. 137).  Den information i form av datainsamling eller 

resultat som har framkommit har under inga omständigheter förvanskats eller lagts 

personliga värderingar i. 

Resultat 
 

Resultatet för denna litteraturstudie bygger på totalt 18 vetenskapliga artiklar med studier 

om HIV-drabbade individers upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. 

Artiklarna bygger på kvalitativ design (n=11) samt kvantitativ design (n=7), där respektive 

del presenteras separat. Totalt genererade resultatet fem kategorier där varje del belyser det 

som genomsyrar HIV-drabbade individers upplevelser och dess betydelse av bemötandet 

inom hälso- och sjukvården. För översikt av kategorier, se figur 1.   
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Figur 1. Översikt av resultatets kategorier     

                                                                                                                                                                    

 

Kvalitativ resultatdel  
 

Den kvalitativa resultatdelen består av studier med totalt 248 deltagare med varierande 

sociodemografisk bakgrund. Analysen resulterade i tre kategorier; ensidig kommunikation och 

bristfällig information, försummad sekretess och stigmatiserande beteenden.  

 

Ensidig kommunikation och bristfällig information  
 

Denna kategori beskriver hur HIV-drabbade individer upplever bemötandet utifrån kommunikation, 

information och stöd från hälso- och sjukvården. 

 

Besked om sjukdomen gavs på olika ställen och på olika sätt men beskrevs gemensamt som 

en negativ upplevd erfarenhet där informationsbrist samt ett dålig bemötande var 

grundorsaken. Det hade stor inverkan på välmåendet och blev av betydelse för det fortsatta 

samarbetet med hälso- och sjukvården (Fingleton, Watson & Matheson, 2018; Ion & Elston, 

2015; Okoror, Belue, Zungu, Adam & Airhihenbuwa, 2014; Stutterheim et al., 2014). 

Vid sjukdomsbeskedet kunde läkaren komma in som hastigast och ge ett besked om ett 

positivt HIV-test utan att ge vidare information om sjukdomen och dess innebörd. 

Situationen kunde upplevas som förvirrande och bidrog till att en del av individerna inte 

visste vart de skulle vända sig eller förvänta sig i nästa steg (Fingleton et al., 2018; Ion & 
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Elston, 2015). I ett fall beskrevs hur läkaren negligerade den HIV-drabbades närvaro i 

rummet genom att endast tala till partnern under besöket (Fingleton et al., 2018). Vidare 

upplevde individerna att de inte blev tagna på allvar av hälso- och sjukvården vid misstanke 

om HIV utan fick be om att bli testade upprepade gånger innan de blev mottagna och 

således diagnostiserade (Ion & Elston, 2015; Fingleton et al., 2018; Stutterheim et al., 2014). 

Det framkom även att läkare fastställt sjukdomstillståndet och ordinerat antivirala läkemedel 

utifrån symtom och inte utifrån de labbtester och prover som krävs till grund för en HIV 

diagnos (Okoror et al., 2014). 

 

Vid samtal om sjukdomstillståndet och smittspårning kunde hälso- och 

sjukvårdspersonalens frågor upplevas som ifrågasättande och skuldbeläggande. Opassande 

frågor som var detaljerade och ingående om bland annat individernas sexuella partners och 

hur de hade fått HIV var vanligt förekommande trots att detta var irrelevant för vårdtillfället 

(Ion & Elston, 2015; Stutterheim et al., 2014). Upprepade gånger förmedlade hälso- och 

sjukvårdspersonalen en anklagande attityd där individerna fick skylla sig själva för att ha 

blivit smittade. Den information som delgavs om diagnosen samt tillgängliga 

behandlingsalternativ förmedlades på ett icke-stödjande sätt vilket bidrog till att individerna 

kände sig skuldbelagda för att ha blivit smittade (Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2017; 

Sangaramoorthy, Jamison, & Dyer, 2017; Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia, Rao, Strick 

& Simoni, 2016). På grund av bemötandet varierade det hur mycket individerna ville berätta 

om sin HIV-status för vidare vårdkontakter (Brinsdon et al., 2017; Sangaramoorthy et al., 

2017; Valencia-Garcia et al., 2016). Vissa tog det aktiva valet att överhuvudtaget inte nämna 

diagnosen för att skydda sig själva gentemot hälso- och sjukvårdspersonalens reaktioner 

(Brinsdon et al., 2017). För att inte bli bemött utifrån sitt sjukdomstillstånd beskrev en individ 

hur denne avvaktade med att själv berätta för läkaren, men senare blev utskälld inför andra 

medpatienter i väntrummet för inte ha delgett sin sjukdomsstatus på en gång (Valencia-

Garcia et al. 2016). 

  

Behovet av stöd och information från hälso- och sjukvårdspersonalen var varierande 

beroende på vilket stadie individen befann sig i, men generellt fanns ett behov av mer 

stöttning (Ion & Elston 2015; Stutterheim et al., 2014). En fördel hade varit att prata med 
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någon erfaren inom hälso- och sjukvården och få djupare information om diagnosen, dess 

innebörd samt de fysiska påfrestningar som det medför i det vardagliga livet. Det fanns även 

ett behov och en önskan av emotionellt stöd som också anhöriga kunde få tillgång till 

(Fingelton et al., 2018).  

 

Det uppskattades när sjukvårdspersonalen förklarade och informerade om olika procedurer 

samt vem de kunde kontakta om det uppstod komplikationer. Individerna upplevde det 

som positivt när hälso- och sjukvårdspersonalen jämförde HIV med andra kroniska 

sjukdomstillstånd och berättade att HIV likt till exempel diabetes eller hypertension kan 

kontrolleras med hjälp av läkemedel. På så vis kunde sjukdomen normaliseras och minska 

den rädsla som fanns för diagnosen. Detta bidrog till en större följsamhet i medicineringen 

(Ndou, Maputle & Risenga, 2016).  

 

Försummad sekretess 
 

Denna kategori beskriver hur HIV-drabbade individer upplever hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande när de kränker integriteten genom att försumma sekretessen.  

 
Ion & Elston (2015) beskriver att integritet och konfidentialitet ur ett sjukvårdskontext är en 

fundamental och etisk rättighet. Trots detta försummade hälso- och sjukvårdspersonalen 

sekretessen under upprepade tillfällen vilket upplevdes fördomsfullt, diskriminerande och 

respektlöst (Arrey et al., 2017; Okoror et al., 2014; Stutteheim et al., 2014; Valencia- Garcia et. 

al., 2016). Att berätta om sin HIV-status på egna villkor var ett sätt att behålla någon form av 

kontroll och makt över den rådande situationen (Brinsdon et al., 2017; Ion & Elston, 2015; 

Stutteheim et al., 2014,; Valencia-Garcia et al., 2016).  

 

Privata diskussioner som berörde den individuella vården kunde hållas öppet inför andra 

partner, vilket skapade en otrygghet. Alla hade inte valt att delge sin HIV-status för sina 

anhöriga vilket gjorde att samtal om mediciner indirekt ledde till ett avslöjande mot deras 

vilja (Brinsdon et al., 2017; Ion & Elston, 2015; Stutteheim et al., 2014). Ett flertal instanser 

märkte personliga pärmar, formulär eller mappar med en notis eller specifik färg när 

tillhörande individ var HIV- positiv och blev något som alla kunde se (Arrey et al., 2017; 

Okoror et al., 2014; Stutteheim et al., 2014; Valencia- Garcia et al., 2016). Vidare fick 
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individerna sitta i särskilda väntrum som var specifika för HIV- positiva. Därmed kunde en 

utomstående förutse deras diagnos och blev ett indirekt avslöjande mot deras vilja  

 (Arrey et al., 2017; Ion & Elston, 2015; Okoror et al., 2014). 

 Valencia- Garcia et al. (2016) beskriver hur en individ blev fysisk isolerad i rummet under 

ett vårdtillfälle. Eftersom anhöriga inte visste om individens sjukdomstillstånd fruktade 

denne att särbehandlingen skulle leda till misstankar eller ett avslöjande (Arrey et al., 2017). 

 

Utöver handlingar som indirekt ledde till sekretessbrott bröts även tystnadsplikten. Detta 

kunde ske genom att personer med anknytning till individen ringde deras klinik och frågade 

om deras sjukdomsstatus av ren nyfikenhet. Sjukvårdspersonalen berättade i sin tur att 

individen var HIV- positiv och bröt därmed den tystnadsplikt de arbetar under (Arrey et al., 

2017).   

 

 Gemensamt upplevdes dessa faktorer som respektlösa och skapade en fruktan för fortsatt 

särbehandling (Arrey et al., 2017; Ion & Elston, 2015; Okoror et al., 2014; Stutteheim et al., 

2014; Valencia-Garcia et al., 2016). 

 

Stigmatiserande beteenden 
 

Denna kategori beskriver hur HIV-drabbade individer upplever hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötandet genom uttryck av kroppsspråk, onödiga säkerhetsåtgärder samt ovilja till att vårda.  

  

 Hälso- och sjukvårdspersonalen på allmänna kliniker och sjukhus beskrevs som rädda, 

tillbakadragna samt distanserade. Vidare uppgavs att personalen saknade adekvat kunskap 

om hur HIV smittar samt hur smitta förebyggs (Arrey et al., 2017; Gagnon, 2015; 

Sangaramoorthy et al., 2017; Valencia- Garcia et. al. 2016). Som en följd av detta agerade 

hälso- och sjukvårdspersonalen omständligt och olämpligt genom att använda överdrivna 

säkerhetsåtgärder vid vården vilket upplevdes som stigmatiserande. De överdrivna 

åtgärderna uppenbarades genom att personal använde extra handskar, masker och 

förkläden.  
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“Under min sjukhusvistelse fick jag inte lämna mitt rum av sjuksköterskan. Hon ville inte 

att jag skulle röra vid någonting. Hon ville inte röra vid mig. Jag kunde inte ta en dusch. 

När hon kom med matbrickan, ställde hon den på ett rullbord vid dörröppningen och 

sköt in den till mig. När hon kom in till mig var hon klädd som en astronaut” (Gagnon, 

2015, s. 712). 

  

 Likaså vidtogs försiktighetsåtgärder genom att besökstider eller önsketider inte 

respekterades inom olika vårdinstanser. Problemet blev tydligt genom att besökstiden 

bokades in vid slutet av dagen. En anledning till detta var att alla instrument som användes 

under besöket kunde tvättas samt steriliseras ordentligt efter besöket. Detta var framförallt 

återkommande vid besök hos tandläkaren (Arrey et al., 2017; Brinsdon et al., 2017; Gagnon, 

2015; Stutteheim et al., 2014).  

  

  “Jag föredrar att gå till tandläkaren direkt på morgonen för att få det överstökat. Men 

detta går inte längre. Tandläkaren sa till mig “det enda problemet med din önskan är att 

du är HIV-positiv. Det innebär att vi måste sterilisera allt material som vi använder 

efteråt om du ska komma först”. Nonsens tänkte jag, de måste väl tvätta och sterilisera 

instrumenten efter varje besök” (Stutteheim et al., 2014, s. 656).   

  

 Flera uppgav att personalen kunde vara motvilliga eller vägra att ge vård och flyttades 

därför runt mellan olika läkare och instanser (Arrey et al., 2017; Brinsdon et al., 2017; 

Gagnon, 2015; Ion & Elston, 2015; Layer et al., 2014; Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia 

et al., 2016). Detta kan beskrivas med ett citat av Sangaramoorthy et al., (2017) “... det är som 

att ha spetälska eller liknande. De skickar vidare dig till ingenmansland och bara väntar på 

att du ska dö…” (s. 525).  

 

Vidare kunde individerna bli nekade vård om en eller fler besökstider missades, även om 

skälen var goda som arbete eller ekonomiska aspekter. Följaktligen blev individerna tvungna 

att be om ursäkt till hälso- och sjukvårdspersonalen och fick kämpa för att få återuppta sin 

vård. Det ledde också till att individerna kände en motvillighet för att gå tillbaka och tog 

beslutet att helt avsluta kontakten trots att de var införstådda av behandlingens betydelse 

(Layer et al., 2014; Sangaramoorthy et al., 2017). 

 

 Hälso- och sjukvårdspersonalens beteenden beskrevs som ”stämplande” genom att 

individerna identifierades med diagnosen. Stereotyper inom hälso- och sjukvården som 
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kopplas till HIV är en uppsättning av oönskade egenskaper och beteenden. Individerna 

upplevde sig systematiskt bli kategoriserade som infektiösa, ostabila, farliga, oansvariga, 

manipulativa och oärliga. Till följd av personalens bemötande upplevde samtliga någon 

form av identitetsförlust, låg självkänsla, depression och stress. I de värsta fallen undveks 

den allmänna vården och individerna kunde byta instans helt och hållet (Gagnon, 2015; 

Sangaramoorthy et al., 2017; Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia et al., 2017). Att söka 

vård på en allmän hälsocentral eller sjukhus upplevdes som något genomförbart men den 

tillhörande HIV kliniken föredrogs. Inom HIV- kliniken upplevde individerna att de blev 

respekterade och kände sig välkomna. De upplevde att personal som jobbade med specifik 

HIV- vård var mer kunniga, kompetenta samt erfarna (Arrey et al., 2017; Gagnon, 2015; Ion 

& Elston 2015; Okoror et al., 2014). 

  

Ett bra möte beskrevs när hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte såväl verbalt som icke 

verbalt att de brydde sig. Att kunna utveckla en vänskaplig relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes som en fördel. Det upplevdes som positivt att få ge uttryck 

för sina känslor, skrika och gråta för personal som lyssnade och ställde upp. Individerna 

kände sig bekräftade i sin situation och inte utdömda utifrån diagnosen (Fingleton et al., 

2018; Stutterheim et al., 2014). Hälso- och sjukvårdspersonalens empati speglades i deras sätt 

att kommunicera. En mjuk ton och tid för att prata gav en känsla av bekräftelse (Okoror et 

al., 2014). När hälso- och sjukvårdspersonalen visade empati och förståelse gav det en positiv 

inverkan på individernas engagemang i behandlingen och ökade välbefinnandet (DeMoss et 

al., 2014; Fingleton et al., 2018; Okoror et al., 2014; Stutterheim et al., 2014). Det upplevdes 

också som positivt när personalen arbetade med goda säkerhetsmarginaler. Detta kunde 

uttryckas genom att hälso- och sjukvårdspersonalen alltid dubbelkollade att rätt medicin 

delades till rätt individ vid administrering eller att vassa föremål såsom nålar och avfall 

plockas undan från individens närvaro (Ndou et al., 2016). 

 

Kvantitativ resultatdel  

Under den kvantitativa resultatdelen presenteras faktorer som identifierats ha stor betydelse för 

individers upplevelse av bemötande inom hälso- och sjukvården samt vad detta gör för individens 

följsamhet av HIV-behandling.   
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 Den kvantitativa resultatdelen består av studier där totalt 3297 deltagare med varierad 

sociodemografisk bakgrund har deltagit.  Undersökningarna ägde rum i samband med 

deltagarnas besök på antingen en hiv klinik (n=4) eller på sjukhuset (n=3) som antingen var 

centralt belägen eller ute på glesbygden. 

För översikt av vilka länder som studierna genomfördes, mättillfälle, antal deltagare, vad 

studien mätt samt metod, se tabell 3.   

 

 Betydande faktorer för god vård  
  

Överlag skattades vården som tillfredsställande gällande personalen på instanserna samt att 

vården upplevdes vara av god kvalité. Bemötande kunde identifieras som en central del utav 

nöjdheten. Faktorer som skattades högt var respekt från hälso- och sjukvårdspersonalen, 

säker hantering av konfidentiell information samt en god kommunikation då detta sågs som 

en essentiell del i upplevelsen av bra bemötande (Chimbindi, Bärnighausen & Newell, 2014; 

Dang et al. 2016; Leon et al., 2019; Miller et al. 2014; Sangaramoorthy et al., 2017; Wachira et 

al., 2014; Umeokonkwo et al., 2018).  Umeokonkwo et al., (2018) beskriver att skillnaden i 

nöjdhet var statistisk signifikant mellan den allmänna vården och vården på en 

självfinansierad privatklinik. De var mer nöjda med den allmänna vården då de upplevde 

bemötandet som bättre.  

 

Samband mellan tillfredställande vård och följsamhet 
 

Fyra studier undersökte sambandet mellan individers upplevelse av tillfredsställande vård 

och följsamhet. Tre studier visade ett samband mellan att individer som var nöjda i högre 

utsträckning kom tillbaka för sin HIV behandling än de som inte var. Den faktor som hade 

en utmärkande inverkan för nöjdheten var bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Dang et. al., 2016; Sangaramoorthy et al., 2017; Umeokonwo et al., 2018; Wachira et al., 

2014). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Det finns flera kriterier som kännetecknar en högkvalitativ litteraturöversikt. Forskningen 

ska vara omfattande och grundlig med tidsenliga referenser och bestå av en systematisk 

disposition (Polit & Beck, 2017, s.89). Tydliga inklusions- och exklusionskriterier samt vilka 

beslut som tagits redovisas för att göra litteraturöversikten så replikerbar och pålitligt som 

möjligt och därmed öka trovärdigheten. 

  

Vid litteratursökningen nyttjades endast två databaser vilket kan göra att relevanta artiklar 

har förbisetts. Vidare begränsningar i förfarandet under metoden var att en del studier som 

påträffades under litteratursökningen inte fanns tillgängligt för Mittuniversitetets tjänster, 

vilket gjorde att studier som hade kunnat vara av intresse inte kunde användas. Då valet av 

databaser styrks av professorerna Polit och Beck (2017, s. 92–95) som anser att PubMed och 

Cinahl är lämpliga inom huvudområdet omvårdnad utesluts andra alternativ. För att hålla 

ett systematiskt tillvägagångssätt i sökningen begränsades sökningarna så lika som möjligt, 

med undantaget Peer-reviewed då denna avgränsning inte är valbar i PubMed. 

Sökorden bygger på MeSH- termer i kombination med fritextsökningar då MeSH- termerna 

inte anses täcka behovet för både kvalitativ och kvantitativ forskning.  

Som sökoperatör nyttjades endast “AND” då “Or” och “NOT” inte ansågs vara till nytta. Av 

samma anledning uteslöts trunkering vid sökningen (Polit & Beck. 2017, s.91). 

I litteratursökningen gav två sökningar över 400 träffar vilket kan anses vara en bred träff, 

men då dessa resulterade i 16 funna artiklar som ansågs vara relevanta behölls sökningarna. 

Sekundärsökningar har genomförts men inte inkluderats då de inte ansetts komplettera 

primärsökningarna.  

 

Resultatet bygger på en induktiv innehållsanalys som stegvis skedde utifrån Graneheim och 

Lundman, (2004). Denna litteraturöversikt har allt eftersom i processen granskats av externa 

granskare som har tidigare erfarenhet av examensarbete. Detta ses som en styrka då det kan 

stärka innehållets validitet, trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012 s. 

492).  



 

                                                                               18 
 
 

 

Kvalitativ- och kvantitativ forskning inkluderas i resultatet för att angripa syftet på olika 

nivåer (Polit & Beck, 2017, s. 578). Ett intressant fynd som framkom av resultatet är hur den 

kvantitativa delen vid en första anblick beskrivs i förhållande till den kvalitativa. Det 

kvantitativa resultatet mäter i större utsträckning en tillfredställelse med vården där 

bemötandet är en central del av upplevelsen, kontra det kvalitativa resultatet som 

övergripande består av upplevelser av dåligt bemötande. Vid analysförfarandet granskades 

ingående de kvantitativa studiernas resultat vilket innebar för litteraturstudiens syfte att 

delar som berörde bemötande och betydelsen av bemötandet kunde lyftas ut och blev av 

värde för en enhetlig sammanställning. Att den kvantitativa data består av sju studier anses 

dock som en begränsad mängd där ett större antal är att föredra.  

 

För att kunna generalisera och uppnå en överförbarhet inkluderas studier från hela världen. 

Nackdelen kan vara att varje land har olika kulturella - och socioekonomiska barriärer som 

kan påverka hur personer bemöter varandra och ha ett inflytande över vården. Då utfallet av 

studierna visar på liknande och återkommande berättelsers samt mätningar bekräftas ändå 

resultatets överförbarhet samt generaliserbarhet. I denna litteraturöversikt återfinns citat 

utifrån individernas egna röster, erfarenheter och handlingar för att återskapa en autentisk 

bild av individernas liv och världar (Polit & Beck, 2017, s.685).  

  

Samtliga kvantitativa studier har sammanställts i en översiktstabell så att likheter och 

skillnader kan jämföras och verifieras. Att sammanställa denna del upplevdes svårare då 

tidigare erfarenhet av förfarandet är begränsad. För att underlätta arbetsprocessen har all 

information samlats i ett arbetsdokument innehållande en planeringsdel, anteckningsdel 

samt en sökdokumentationsdel vilket ses som en stor fördel då risken att missa väsentliga 

data minskas (Östlundh, 2017, s.62).   

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att HIV-drabbade individers upplevelse av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården står i relation till hälso- och sjukvårdspersonalens kommunikation och 

information, hantering av konfidentiell information samt stigmatiserande beteenden. 
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Bemötandet har identifierats vara av stor betydelse för upplevelsen av god vård och 

påverkar individers följsamhet i behandlingen. 

 

Att få en diagnos kan utlösa en livskris där integriteten och synen på livet kan splittras 

(Hayer et al., 2010). Utifrån personcentrerad omvårdnad är det viktigt att låta den drabbade 

få tid för att processa den nya informationen (Bruera, Palmer & Pace, 2007). Resultatet visar 

på att individer upplevde diagnosbeskedet som jobbigare än nödvändigt där främsta 

anledningen var informationsbrist som skapade en osäkerhet om vad den nya situationen 

egentligen innebar. Att hälso- och sjukvårdspersonalen i detta fall inte tillämpade en 

personcentrerad omvårdnad kan också ses genom att information om sjukdomen och 

behandlingsalternativen förmedlades på ett icke stödjande sätt. Coulter och Oldham (2016) 

påpekar betydelsen av att hälso- och sjukvårdspersonalen redan vid diagnostiseringen är 

lyhörda och använder sig av goda kommunikations- och förhandlingsverktyg för att på ett 

flexibelt sätt kunna besvara individens unika behov. Det är värdefullt att ta reda på 

individens egna uppfattning om sjukdomen samt de känslor som föreligger. 

  

Av resultatet framkommer att HIV- drabbade individer kände ett behov av kommunikativt 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. Stödet bestod av två former; emotionellt stöd samt 

stöd genom information. Ekman et al. (2011) beskriver kommunikationen inom 

personcentrerad omvårdnad utifrån empati och förståelse där hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska uppmärksamma vad som är speciellt för varje fall. Kopplingen till 

resultatet visar att när hälso-och sjukvårdspersonalen förmedlade en paternalistisk och 

anklagade attityd upplevde individerna sig skuldbelagda över situationen. I de fall som 

individerna däremot fick uttrycka sina känslor och tankar ökade välbefinnandet och ledde 

till ett större engagemang i vården. Jaiswal, Griffin-Tomas, Singer och Lekas (2018) bekräftar 

att det är viktigt för individer med HIV att hälso- och sjukvårdspersonalen genuint bryr sig, 

vilket ses i grundtanken för personcentrerad omvårdnad. När hälso- och sjukvårdspersonal i 

resultatet gav tid för samtal, uppmuntrade till frågor och talade med en mjuk ton 

förmedlades en känsla av empati och bekräftelse. 
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 Croston och Roche (2014) uppmärksammar vikten av en vänskaplig relation mellan 

individer och hälso- och sjukvårdspersonal. Välkomnande frågor möjliggör ett bra samarbete 

för individer med HIV. Detta är i överensstämmelse med Dawson et al. (2016) som beskriver 

att respekt skapas när mötet inger en känsla av öppenhet där alternativa behandlingar 

diskuteras, nödvändig information delges samt ett likvärdigt bemötande där alla individer 

får delta i att forma vården. I resultat visas exempel på kontrasten där hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte gav tillräckligt med information och agerade opersonligt vilket 

skapade en osäkerhet hos HIV-drabbade individer och försvårade samarbete med hälso- och 

sjukvården. Jawisal et al. (2018) visar att om hälso-och sjukvårdspersonal utgår från att den 

HIV-drabbade inte kan någonting skapas en frustration och en känsla av respektlöshet. För 

att en HIV-drabbad individ ska kunna ta till sig nya direktiv belyser Coulter och Oldham 

(2016) att hälso- och sjukvårdspersonalen måste engagera sig i samtalet. Genom engagemang 

kan information förmedlas samt delas, vilket skapar förutsättningar för ett eget engagemang 

i vårdprocessen hos den HIV- drabbade individen. 

 

Privat information, tillika sekretess, som berör individen diskuteras i personcentrerad 

omvårdnad där vikten av att värna om individens integritet lyfts. Information som berör 

individen ska endast delges för parter som deltar i vården på ett respektfullt sätt (Ekman et 

al., 2011). HIV- drabbade individer i resultatet rankade specifikt säker hantering av 

konfidentiell information som en betydande del av ett bra bemötande. Detta styrks av 

Hayter (1996) där konfidentialitet beskrivs som ett av de mest betydelsefulla begreppen 

inom sjukvård och omvårdnad, särskilt inom arenan för HIV och AIDS. Konsekvenserna för 

avsiktliga eller oavsiktliga avslöjanden av sjukdomsstatusen kan och har långtgående 

effekter (Hayter, 1996). Resultatet visar att konfidentiell information exponerades på olika 

sätt, vilket ur individperspektivet gav upphov till en känsla av kontrollförlust och rädsla för 

HIV betingat stigma. Detta anses som respektlöst utifrån personcentrerad omvårdnad som 

förespråkar för en säker hantering av individens konfidentialitet.  

 

I resultatet beskriver individer stigmatiserande och diskriminerande upplevelser i mötet 

med vården, trots att helhetsintrycket skattades som övervägande bra. Hayer et al. (2010) 

redovisar att de konsekvenser som kan uppstå till följd av stigmatisering är splittring av 
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självkänslan, ångest, depression och en känsla av skam. Dawson et al. (2010) bekräftar att 

bristande respekt kan leda till en barriär i vården med sämre hälsostatus som resultat. 

Respekt är framförallt viktigt för de som har marginaliserats eller stigmatiseras till följd av 

HIV- diagnosen (Dawson et al., 2010). Ur de berättelser som framkommer i resultatet 

använde hälso- och sjukvårdspersonalen återkommande onödiga försiktighetsåtgärder och 

vägrade att ge vård vilket upplevdes som stigmatiserande. Individerna föredrog att vårdas 

på en HIV- klinik då de upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal som jobbade med specifik 

HIV- vård var mer kompetenta och erfarna. Bemötandet inom specialistkliniker beskrivs 

som välkomnande och respektfullt där individerna blev erkända. Orsaken till detta kan 

outtalat tänkas bero på att specialistvården tycks vårda individerna utifrån personcentrerad 

omvårdnad och se individen som en helhet snarare än en del av något. Vorsane et al. (2017) 

redovisar att låg kunskapsnivå om HIV/AIDS är förknippad med en högre grad av 

stigmatiserande attityd mot individer med HIV/AIDS. Vidare beskrivs att personal som haft 

längre erfarenhet av att vårda individer med HIV har en lägre grad av stigmatisering samt 

mer villiga till att vårda. 

 

Dawson et al. (2016) beskriver att essensen i att bygga ett optimalt samt ihållande 

partnerskap mellan individ och hälso- och sjukvårdspersonal är att individerna känner sig 

respekterade. Det går att utläsa i resultatet att individer som kände sig väl bemötta upplevde 

vården som bra och hade en bättre följsamhet i behandlingen, till skillnad från de individer 

som upplevde att de blev särbehandlade och då kunde undvika vården helt och hållet till 

följd av den psykiska påfrestningen.  

 

Resultatet belyser att det finns en skillnad i upplevelsen av bemötande mellan 

specialistvården och den allmänna vården, där specialistvården är att föredra. Ett 

utmärkande fynd som ses i resultatet är av Umeokonkwo et al. (2018) som beskriver att det 

finns en signifikant skillnad relaterat till nöjdheten mellan den allmänna vården och vården 

på en självfinansierad privatklinik, där individerna är mer tillfredsställda med den allmänna 

vården. Förklaringen till detta kan vara relaterad till att den allmänna vården i större 

utsträckning blir mer exponerade för sjukdomen och därmed antas ha mer kunskap samt 

erfarenhet kring HIV än personal på en privatklinik. Vid jämförelsen av samtliga insatser 
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går att förmoda att specialistklinikers vård är att föredra för individer som lever med HIV, 

till skillnad från den allmänna vården som framstår att hålla en mer grundläggande 

kvalitet. Den största skillnaden tycks utgöras av kunskapsnivån samt erfarenheten hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen av att vårda en HIV/AIDS- drabbad individ. Ett exempel 

som tydliggör detta är när individerna återkommande beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inom den allmänna vården saknade tillräcklig kunskap kring hur HIV 

smittar.  

Detta kan också ses som en förklaring till de överdrivna försiktighet åtgärderna med 

överdrivet bruk av hygienartiklar. Hygienrutiner utöver rekommenderade anvisningar är 

dock kontraproduktivt då Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att en välinställd 

medicinering har en god effekt på smittöverföringen. Som tidigare nämnt valde en del 

individer att byta instanser eller avsluta sin HIV behandling helt och hållet till följd av dåligt 

bemötande. Konsekvenserna av att avbryta behandlingen innebär fysiologiskt att HIV- 

viruset ökar vilket dels påverkar individens välbefinnande men även en större risk för 

smittöverföring.  

 Slutsats  
 

Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver att många HIV- drabbade individer upplever 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande som integritetskränkande och stigmatiserande. 

Betydelsen av bemötande kan ses på följsamheten, välbefinnandet och den slutgiltiga 

hälsostatusen. Fokus bör ligga på att bekräfta HIV-drabbade individers upplevelse och 

uppfattning av sjukdomen då det visat att den egna kapaciteten kan stärkas utifrån ett 

partnerskap. Bra vård upplevs av HIV-drabbade individer när den bedrivs utifrån respekt, 

kunskap och ett personcentrerat bemötande. Därav bör hälso- och sjukvårdspersonalen 

arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad för att skapa de bästa förutsättningarna för 

individen samt främja hälsa och förebygga sjukdom på ett respektfullt sätt. Samtliga som 

jobbar inom arenan för HIV-vård bör också få en bredare utbildning inom området för att 

minska risken för respektlös behandling, stigmatisering och särbehandling relaterat till 

HIV/AIDS. Denna litteraturöversikt kan bidra till en ökad förståelse och insikt om 

betydelsen av personcentrerad omvårdnad för HIV- drabbade individer samt de faktorer 
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som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Vidareforskning med fokus på meningsfulla 

åtgärder efterfrågas. 
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individens följsamhet 
till HIV vård 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

23 Enkäter och journaler 
 
Deskriptiv statistik 

33% av deltagarna var nöjda med första 
besöket på kliniken samt med personalen. 
Retentionen för vård var 68% de första sex 
månaderna och 51% det första året. Nöjdhet 
med vården och personalen förstagången 
hade ett signifikant samband med retention 
de första sex månaderna.    
 

Hög 

DeMoss, 
Bonney, Grant, 
Klein, Rio & 
Barker (2014) 
USA 

Att utforska hur 
kvinnors erfarenhet 
påverkar deras 
följsamhet i deras 
HIV vård. 

Kvalitativt 2 Fenomenologisk  
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

I relationer med hälso- och 
sjukvårdspersonalen där individerna hade 
tillitsproblem påverkade följsamheten i HIV-
vården såväl positivt som negativt. 

Hög 

Fingelton, 
Watson & 
Matheson (2018) 
Skottland 
 

Att utforska HIV 
patienters syn, 
erfarenhet och behov 
för att identifiera 
förbättringsområden 
inom vården.   

Kvalitativ 7 Semi strukturerade 
intervjuer  
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Individerna var i behov av olika former av 
stöd genom de olika stadierna av HIV 
diagnosen. Vidare upplevde deltagarna 
problem med stigmatisering sam 
sekretessen. 

Medelhög 

Gagnon (2015) 
Kanada 

Att beskriva 
stigmatisering och 
diskriminering inom 
hälso- och 
sjukvården och 
utforska symbolisk 
samt strukturellt 
stigma utifrån 
patientperspektiv.  

Kvalitativ 
 

0 Semistrukturerade 
djupintervjuer  
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Resultatet belyser att stigmatisering är 
förekommande inom hälso-och sjukvården. 
Stigmatiseringen upplevs i interaktion med 
hälso- och sjukvårdspersonal och detta sker 
systematisk för att undvika risker. 

Hög 

Ion & Elston 
(2015) 
Kanada 

Att utforska kvinnors 
erfarenhet av hälso- 
och sjukvården på en 
lokal klinik.  

Kvalitativ 0 Semistrukturerade 
Djupintervjuer 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Deltagarna upplevde stigmatisering när 
hälso- och sjukvårdspersonalen saknade 
adekvat kunskap kring HIV vilket ledde till 
etiken kring vårdrelationen misslyckades. 

Hög 

Layer et al. 
(2014) 
Tanzania 

Att utforska HIV 
individers 
erfarenheter som 
hade brutit med 
hälso- och 

Kvalitativ 
Longitudinell  

3 Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Berättande analys 

Individerna bröt med hälso- och sjukvården 
på grund av för hård bemötande samt 
respektlöshet från vårdpersonalen. 

Hög 



 

 

sjukvården i 
Tanzania. 

Leon, Koosed, 
Philbert, Raposo 
& Benzaken 
(2019) 
Brasilien 

Att undersöka vad 
som bidrar till vård av 
kvalité samt 
individers följsamhet 
till HIV vården. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

0 Enkäter 
 
Deskriptiv 
regressionsanalys 

En bra relation och bemötande mellan 
hälso- och sjukvårdspersonalen ledde till 
god följsamhet i HIV behandlingen 

Medelhög 

Miller, Mhalu, 
Chalamilla, Siril, 
Kaaya, Tito, Aris 
& Hirchhorn 
(2014). 
Tanzania 

Att utforska individers 
perspektiv på vård av 
kvalité samt dess 
betydelse för 
följsamheten i HIV 
vården. 

Kvantitativ 0 Enkäter 
 
Deskriptiv dataanalys 

Generellt upplevde individerna att den 
vården de fick var av god kvalité. Sekretess, 
kommunikation och respekt skattades högt. 

Medelhög 

Ndou, Maputle & 
Risenga (2016) 
Sydafrika 

Individers upplevelse 
av vården på en HIV 
klinik.  

Kvalitativ 
Explorative och 
deskriptiv 
design. 
 

0 Individuella intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Två teman uppstod, positiva samt negativa 
upplevelser relaterad till miljön och hälso- 
och sjukvårdspersonalens attityder.  

Hög 

Okoro, Belue, 
Zungu, Adam & 
Airhihenbuwa 
(2014) 
Sydafrika 

Att utforska kvinnors 
perspektiv på 
stigmatisering inom 
hälso- och 
sjukvården i 
Sydafrika.  

Kvalitativ  0 Fokusgruppsintervjuer 
 
Kombinerad induktiv 
och deduktiv 
dataanalys 

Tre teman uppstod, Förväntningar på 
vården, Protokoller om vården samt den 
fysiska miljön.  

Hög 

Sangaramoorthy, 
Jamison & Dyer, 
(2017). 
USA 
 

Att utforska 
upplevelser av HIV 
stigmatisering samt 
retention av 
behandling. 

Mixad metod  0 Semistrukturerad 
intervju och enkät 
 
Deskriptiv statistik 
samt tematisk 
innehållsanalys  
 

Många deltagare upplevde stigma men 
hade god följsamhet till vården. 

Hög 

Stutterheim, 
Sicking, Brands, 
Baas, Roberts, 
Brakel, Lechner, 
Kok & Bos 
(2014). 
Nederländerna 

Utforska Hiv 
individers perspektiv 
på interaktionen med 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 

Kvalitativ 0 Semistrukturerade 
intervjuer 

Individerna upplevde negativa erfarenheter i 
interaktionen med hälso- och sjukvården. 
De ställde irrelevanta frågor, överdrivna 
säkerhetsåtgärder och anklagande. 

Hög 



 

 

Valencia-Garcia, 
Rao & Simoni 
(2016). 
Peru 

Att undersöka HIV 
relaterad 
stigmatisering. 

Kvalitativ 1 Individuella intervjuer 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Två teman framkom. Former av 
stigmatisering och respons till 
stigmatiseringen. Utifrån dessa kategorier 
bildades subkategorier, dålig bemötande, 
sekretessbrott samt negligering.  
 

Hög 

Wachira, 
Middelstadt, 
Reece, Peng & 
Bratsteini (2014) 
Kenya 

Att beskriva hur 
vårdpersonalen 
kommunicerar med 
individen samt dess 
betydelse för 
följsamheten i HIV 
vården.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 

0 Enkäter 
 
Deskriptiv dataanalys 

Hur vårdpersonalen kommunicerade med 
individerna hade betydelse för följsamheten 
i HIV- vården.  

Hög 

Umeokonkwo, 
Aniebue, Onoka, 
Agu, Sufiyan & 
Ogbonnaya 
(2018) 
Nigeria 

Att studera individers 
tillfredställelse med 
hälso- och 
sjukvården och vilka 
faktorer som kan 
påverka vården.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

0 Frågeformulär 
 
Deskriptiv dataanalys 

Det fanns en signifikant skillnad i nöjdhet 
mellan den allmänna vården och vården på 
en privatklinik. 71,1 % av individerna var 
mer nöjda med den allmänna vården. Deras 
nöjdhet var relaterad till bemötandet samt 
deras upplevelse av tillfredsställelse med 
vården.  
 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 
Tabell 3, Kvantitativ analysreduktion 
 



 

 

 

 

 

 

 

Författare Land Antal 
deltagare 

Mättillfälle Vad som mäts Datainsamling Signifikansnivå 

Upplevelsen 
av 
bemötande 

Följsamhet i 
relation till 
bemötande  

Leon et al. (2019) 
 

Brasilien 812 Sjukhus  X Frågeformulär P < 0.05 

Miller et al. (2014) 
 

Tanzania 640 HIV- kliniker  X  Enkät P <0.05 

Dang, Westbrook, 
Hartman & 
giordano (2016) 
 

USA 140 HIV- klinik  X Enkät/Journal P <0,05 

Wachira et al. 
(2014) 
 

Kenya 400 HIV- kliniker  X Enkäter P < 0.05 

Umeokonkwo et al. 
(2018) 
 

Nigeria 1270 Sjukhus X  Frågeformulär  P < 0.05 

Sangaramoorthy, 
Jamison & Dyer, 
(2017) 
 

USA 37 Sjukhus X  X Enkäter och 
skalor 

P < 0.05 

Chimbindi, 
Bärnighausen, 
Newell (2014) 
 

Sydafrika 300 HIV- kliniker  X Enkäter P < 0.05 


