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Sammanfattning  
Bakgrund: Hiv är ett globalt problem som sedan tidigt 1980-tal spridit sig världen över. 
Infektionssjukdomen kan inte botas, men med en välinställd läkemedelsbehandling kan människor leva 
ett fullgott liv utan att smitta. Sjukdomen var tidigare oerhört dödlig och smittsam, vilket skapade ett stort 
stigma hos allmänheten. Personer med Hiv har blivit utsatta för diskriminering där sjuksköterskor och 
allmänheten inte velat ha någon fysisk kontakt med dem. Det fanns en ovilja hos sjuksköterskor att 
vårda patienter med Hiv. Det är betydande att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och bedriver en 
personcentrerad vård för ett gott omvårdnadsmöte.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens 
bemötande inom hälso-och sjukvård.   
Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Databaser 
som användes vid artikelsökningen var Cinahl, PubMed och PsycINFO. 
Resultat: Resultatet bestod av fem huvudkategorier; Upplevelsen av acceptans och stöd, Upplevelsen 
av att inte vara prioriterad, Upplevelsen av att vara dömd, Upplevelsen av att bli exponerad och 
Upplevelsen av att inte bli bekräftad. Resultatet visade att stigmatisering var vanligt förekommande 
inom hälso- och sjukvården och att patienterna kunde känna sig exponerade vid sekretessbrott.  
Diskussion: Metoddiskussionen utgick från kvalitetsbegreppen Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet 
och Överförbarhet. Resultatdiskussionen bestod av tre centrala fynd från resultatet, vilka var 
Upplevelsen av acceptans och stöd, Upplevelsen av att vara dömd och Upplevelsen av att bli 
exponerad. Upplevelsen av att vara dömd och upplevelsen av att vara exponerad diskuteras utifrån 
McCormack & McCance teori om personcentrerad vård och upplevelsen av acceptans och stöd 
diskuteras utifrån Halldórsdottirs teori Caring and Uncaring. Båda teorierna diskuteras utifrån hur de kan 
ligga till grund för ett gott bemötande. Etiska aspekter och samhällsperspektiv diskuteras också.  
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Inledning 

Humant immunbristvirus (Hiv) är ett globalt problem, och idag är det omkring 40 

miljoner människor som lever med sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2019). Oavsett 

vilken världsdel eller vilken vårdkontext omvårdnadspersonal befinner sig på kan de 

möta Hiv-smittade personer. Under 1980-talet när sjukdomen upptäcktes förekom det 

diskriminering bland olika grupper i samhället. Det fanns en stor stigmatisering kring 

sjukdomen där ett flertal ansåg att infektionen var en bestraffande följd av en sexuellt 

lösaktig livsstil (Redjimi & Lert, 1993). Idag finns det läkemedel som bromsar upp 

sjukdomsförloppet och behandlingsmöjligheterna har lett till att flera Hiv-smittade kan 

leva ett fullgott och långt liv (Sundbeck, 2010). Trots detta, hävdar 

Smittskyddsinstitutet (2012) att kunskapen hos allmänheten är låg gällande smittvägar 

och hur bromsmediciner inverkar på smittsamheten. Tidigare studier visar att det finns 

vårdpersonal som uttrycker ovilja att vårda personer med Hiv (Röndahl, 2003). 

Anledningar till detta kan vara brist på erfarenhet av den typen av vård (Preston, 2000), 

eller svårigheter för vårdpersonal att hantera de egna känslorna (Röndahl, 2003). Vid 

mötet med Hiv-positiva personer är det betydande att vårdpersonal ser över sina 

attityder då detta kan påverka bemötandet och vården (Välimäki et al.,1998). 

Bakgrund 

I Los Angeles, USA mellan år 1980–1981, dog fem män i lunginflammation orsakad av 

den ovanliga svampen Pneumocystis carinii. Männen avled på tre olika sjukhus och alla 

tre var homosexuella. När sambandet upptäcktes inleddes identifieringen av sjukdomen 

som vi idag benämner humant immunbristvirus (Hiv) (Sundbeck, 2010). Under modern 

tid har Hiv varit den sjukdom som påverkat världen mest (Sundbeck, 2010). Sedan 

tidigt 1980-tal har Hiv snabbt spridit sig världen över, i synnerhet som en heterosexuell 

smitta, där prostitution haft en betydande roll (Melhus, 2013). Hiv är en 

infektionssjukdom där viruset angriper kroppens vita blodkroppar, vilket bryter ner 

kroppens immunförsvar. Ett nedsatt immunförsvar leder till att kroppen blir mottaglig 
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för infektioner och vissa typer av cancer (Världshälsoorganisationen [WHO], 2020). 

Sjukdomen kan aldrig botas, det vill säga den som blivit smittad har viruset livet ut 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Smittvägarna som kunnat fastställas är via blod, 

blodprodukter, sexuellt umgänge och från mamma till barn via graviditet eller 

förlossning (Melhus, 2013). Den nationella spridningen domineras av män som har sex 

med män, sedan av heterosexuell kontakt och därefter av orena injektionsverktyg 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). En obehandlad Hiv utvecklas till acquired 

immunodeficiency syndrome (Aids), som är ett dödligt sjukdomstillstånd, där kroppen 

angrips av livshotande infektioner som svar på ett försvagat immunförsvar 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Under år 1995 uppskattades 20.1 miljoner människor 

globalt leva med Hiv (Mertens & Low-Beer, 1996). 2019 var den siffran 38 miljoner 

och samma år rapporterades 1.7 miljoner nya fall av Hiv i världen (UNAIDS, 2020). I 

början av 90-talet kom AZT, som var den första medicinen som kunde bromsa 

sjukdomsförloppet. En mängd olika mediciner har tillkommit sedan dess och genom att 

kombinera dessa har den en gång dödliga infektionen kunnat bli en behandlingsbar 

sjukdom. Vid följsam medicinering kan de som får behandling leva lika länge som 

övriga i samhället. Majoriteten av världens Hiv-smittade saknar dock tillgång till 

bromsmediciner (Sundbeck, 2010). Patienter som har en välinställd medicinering får en 

så låg virusmängd att den inte är mätbar i rutintest. Detta medför att risken för 

smittspridning är obefintlig (Folkhälsomyndigheten, 2019). Behandling och uppföljning 

av patienter med Hiv-infektion sker på en infektionsklinik där vårdpersonalen är väl 

insatta i ämnet (Internetmedicin, 2020). Rouleau et al. (2019) visade i sin studie att 

byggandet av en terapeutisk relation var grunden för omvårdnaden av patienter med 

Hiv. Sjuksköterskorna utbildade och gav råd till patienterna om hur de kunde hantera 

bieffekterna av medicinen och sätt att komma ihåg att ta den. 
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Stigma 

Innan sjukdomen fick sitt officiella namn, Hiv, hade sjukdomen ett flertal olika 

beteckningar som grundade sig på beskrivningar av de drabbade istället för symtom 

eller någon mikroorganism. Beteckningar som fanns var ”gay-related immune 

deficiency” och ”the 4H disease”, där H stod för homosexuella, heroinanvändare, 

hemofiliker och haitier. Den tidiga och snabba smittspridningen bland homosexuella 

och intravenösa missbrukare gav bakgrunden till den diskriminering som utvecklades 

mot de två grupperna (Sundbeck, 2010). Sjukdomen kunde associeras till personer och 

grupper som redan var stigmatiserade innan epidemin bröt ut. Sjukdomen ledde till en 

dubbel stigmatisering och kunde bekräfta gruppernas klandervärda livsstil (Des Jarlais 

et al., 1985). Ett flertal ansåg att en Hiv-infektion var en bestraffande följd av en 

sexuellt lösaktig livsstil (Redjimi & Lert, 1993). Hiv var en obotlig, dödlig och 

smittsam sjukdom, där sjukdomen i sig skapade ett stigma. Detta bidrog till en rädsla 

hos personer i allmänheten som inte var smittade. Okunskap bland allmänheten om 

smittvägar och smittsamhet ledde till överdrivna skyddsmetoder där det föreslogs att 

sätta smittade i karantän. En skribent kom med idén om att tatuera alla smittade för att 

de lättare skulle kännas igen och därmed minska diskrimineringen av homosexuella 

män och sprutnarkomaner. I Houston, Texas försökte borgmästaren vinna politiska 

poäng genom att skämtsamt föreslå att de skulle skjuta alla homosexuella för att få 

stopp på Aids-epidemin (Herek & Glunt, 1988). Överlevande från Aids-epidemin 

beskriver tiden som en kamp. Hiv var en dödsdom som isolerade dem från folk som 

fruktade smitta. Smittskyddsinstitutet (2012) hävdar att kunskapen hos allmänheten är 

låg gällande smittvägar och hur bromsmediciner inverkar på smittsamheten. I en 

undersökning visade det sig att 20 procent uppgav att de skulle avhålla sig nära kontakt 

med en Hiv-positiv person (Smittskyddsinstitutet, 2012). Tidigare studier visade att det 

fanns sjuksköterskor som uppgav att de helst ville slippa vårda personer med Hiv och 

Aids (Röndahl, 2003). Tidigare forskningar visade även att sjuksköterskor var 

bekymrade över att bli smittade (Preston et al, 2000). Enligt Röndahl (2003) och 

Preston et al. (2000) fanns det ett samband mellan viljan att undgå att vårda personer 

med Hiv och negativa uppfattningar eller åsikter gentemot homosexuella. Röndahl 
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(2003) hävdar att det kan vara svårt för sjuksköterskan att hantera de egna känslorna, 

och det kan vara en anledning till oviljan att vårda personer med Hiv. Enligt Preston 

(2000) kan andra anledningar vara brist på erfarenhet av den här typen av vård. Däremot 

fanns det andra studier där vårdpersonal ansåg att de inte fick döma personer som var 

Hiv-positiva. Vårdpersonal skulle behandla och vårda alla patienter som sökte vård, 

oavsett patientgrupp. McCann (1997) hävdar att en patient med Hiv ska få behandling 

utifrån de medicinska symtomen och utifrån det individuella omvårdnadsbehovet 

patienten har. Oavsett om personens livsstil eller beteende orsakat infektionen, ska 

personen inte hållas ansvarig för detta. Enligt Välimäki et al. (1998) är det betydande 

för vårdpersonal att se över vilken attityd de har vid sitt bemötande av den Hiv-smittade 

personen. Studien visade att det fanns ett samband mellan attityder gentemot 

homosexuella och attityder till personer med Hiv. Den bekräftade även att det var 

många sjuksköterskor som uttrycker en ovilja att vårda personer med Hiv och att 

tillhandahålla specifika vård procedurer. Särbehandling strider mot 

Diskrimineringslagen [DL], som omfattar bestämmelser om förbud mot diskriminering.  

Lagen syftar till att främja lika möjligheter samt rättigheter för människor oberoende av 

kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion (Diskrimineringslagen [DL], 

2008).  

Sjuksköterskan och bemötande 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans ansvar att förebygga 

sjukdom, främja hälsa och likaså lindra lidande och återställa hälsa. Omvårdnaden som 

ges ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och ges på ett respektfullt sätt 

oberoende av kön, sexuell läggning eller sjukdom. ICN (2012) beskriver vidare att 

sjuksköterskan bör tillämpa en holistisk människosyn i sitt yrkesutövande. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär ett holistiskt synsätt att se människan som 

en helhet bestående av sinne, kropp och själ. Hälsa ses inte enbart som frånvaro av 

sjukdom, utan avgörs av människans värderingar och upplevelser. Pherson & Tengelin 

(2015) informerar om att patienter ska få en jämlik vård oavsett ålder, kön eller 

kunskap. Människor har individuella behov, där omvårdnad och behandling skiljer sig 
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åt. Trots detta ska vården fortfarande ges med samma värdighet. Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] innehåller riktlinjer för hälso-och sjukvårdspersonal, samt krav 

och mål för en god vård. Målet är att hela befolkningen får en vård på lika villkor. För 

att tillgodose en god vård krävs det att vården tillgodoser patientens behov av säkerhet, 

kontinuitet och trygghet. Patientens integritet och självbestämmande ska respekteras 

och hälso-och sjukvården ska vara lättillgänglig samt främja goda kontakter mellan 

personal och patient (Hälso-och sjukvårdslag [HSL], 2017). Personcentrerad vård är en 

av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som innebär att synliggöra hela personen. 

McCormack & McCance (2006) beskriver att en effektiv personcentrerad vård 

innefattar engagemang i vård, tillfredsställelse med vård, välbefinnande och en 

terapeutisk miljö med delat beslutsfattande. Det finns fyra huvudkomponenter som 

behöver uppfyllas för en personcentrerad omvårdnad. Den första komponenten är vilka 

förutsättningar det finns för en personcentrerad vård, som fokuserar på sjuksköterskans 

professionella kompetens. Vårdmiljön inriktar sig på sammanhanget där vårdandet 

utförs och personcentrerade processer uppmärksammar en rad möjliga 

omvårdnadsaktiviteter. Den slutliga komponenten är personcentrerade resultat, vilket 

handlar om vad en personcentrerad vård kan bidra till, både för patienter och 

sjuksköterskor. Huvudkomponenterna är förutsättningar för att en personcentrerad vård 

ska kunna bedrivas (McCormack & McCance, 2006).  En förutsättning för ett gott 

bemötande och en personcentrerad vård är en god vårdrelation. För att en god 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska ska kunna utvecklas, krävs det att 

patienten upplever respekt och känner trygghet. Förutsättningar för detta är ömsesidig 

respekt och ett balanserat maktförhållande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Birkler (2007) informerar om att det alltid finns med en förförståelse vid det första 

mötet. Förförståelsen har en karaktär av fördomar och förändras efter det första mötet. 

Vid nästa möte med personen har förförståelsen nyanserats. Med andra ord förändras 

förförståelsen ständigt, då nya delförståelser utvecklas. Genom att beskriva hur patienter 

med Hiv upplever omvårdnadspersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården kan 

betydelsen av en personcentrerad vård och ett gott bemötande uppmärksammas. Ökas 

kunskapen inom området kan vårdkvalitén för personer med Hiv förbättras. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplever omvårdnadspersonalens 

bemötande inom hälso-och sjukvården. 

Metod 

Design 

Studien som gjordes var en allmän litteraturstudie som bestod av kvalitativa artiklar. 

Friberg (2012) beskriver en allmän litteraturöversikt som ett strukturerat arbetssätt, där 

en översikt över ett område kan skapas. Det handlar om att få en överblick över 

kunskapsläget och befintlig forskning inom ett specifikt område. 

Sökvägar och Urval 

Informationssökningen startades med en pilotsökning i databaserna Cinahl och 

PubMed. Vid den systematiska sökningen användes databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Karlsson (2018) hävdar att de valda databaserna publicerar material relaterat 

till omvårdnadsområdet. Enligt Friberg (2012) görs en systematisk sökning för att hitta 

relevanta artiklar till en studie. När sökorden arbetades fram användes Swedish Mesh, 

för att få förslag på synonymer till respektive sökord. Det användes även för att få en 

korrekt översättning från svenska till engelska (Karlsson, 2018). Omvårdnadspersonal 

översattes till ”nurse” på engelska vilket innefattar ett flertal professioner inom 

omvårdnad. Professionerna kan vara allt ifrån vårdbiträde till sjuksköterska. Hälso- och 

sjukvård innefattar många olika vårdkontext så som vårdavdelningar på sjukhus, 

kliniker och vårdcentraler. I respektive databas söktes det med ämnesord, se bilaga 1. 

Enligt Karlsson (2018) ger ämnesord en bredare sökning, samtidigt som andra 

användbara ord kan föreslås. Vid sökningarna användes en trunkering efter sökorden, 

vilket möjliggjorde en sökning på flera ord som hade samma ursprung. Till exempel 

experienc* där alla ord med samma början kommer med i sökningen, vilket gör 

sökningen bredare. Frassökningar gjordes, där sammanhängande ord söktes med 
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citationstecken, för att på så vis kunna hålla samman begreppen (Karlsson, 2018). 

Karlsson (2018) informerar om att ett flertal sökord används vid artikelsökningar, och 

booleska operatorer används för att lägga ihop orden. Blocksökningar gjordes i Cinahl, 

PubMed och PsycINFO där sökorden i respektive block lades ihop med den termen 

”OR”. Vid sökning med OR läggs flera sökord ihop och endast ett av orden behöver 

finnas med (Karlsson, 2018). När varje blocksökning utförts lades de olika blocken ihop 

med termen “AND”, för att få träffar på relevanta studier. Termen AND gör sökningen 

specifik och fungerar avgränsande, när AND används måste alla orden i sökningen 

finnas med. Begränsningarna som gjordes redovisas i Sökschema, se bilaga 1. I 

respektive databas utgick författarna från artiklarnas titel. Abstract lästes därefter 

igenom på de artiklar som hade en relevant titel. Det var totalt 23 vetenskapliga artiklar 

som valdes ut med fokus på syftet. Två av artiklarna valdes ut från pilotsökningen i 

PubMed, se bilaga 1. Resterande artiklar valdes ut från de systematiska sökningarna 

som gjordes i de tre databaserna. Artiklarna hade en kvalitativ metod eller en mixad 

metod, och endast de kvalitativa resultaten från studierna användes.  

Granskning  

De utvalda vetenskapliga artiklarna granskades i en granskningsmall skapad av 

Blomqvist et al. (2016). Vid artikelgranskningarna utgick författarna från frågorna i 

granskningsmallen, för att på så sätt kunna bedöma artiklarnas kvalité. Enligt Karlsson 

(2018) så görs en utvärdering av framtaget material för att avgöra om det är pålitligt och 

relevant. Artiklar som inte besvarade studiens syfte och som inte uppfyllde 

granskningsmallens krav exkluderades. Det var totalt 23 artiklar som granskades, där 

tretton stycken föll bort då deras resultat inte kunde besvara studiens syfte. Varje artikel 

granskades var för sig av de två författarna, för att få noggranna och korrekta 

granskningar. Det gjordes även för att minska risken av eventuella missförstånd eller 

misstolkningar. När alla artiklarna granskats var för sig av författarna, diskuterade 

författarna vilka artiklar som inte ansågs vara relevanta.  
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Analys 

Analysen var inspirerad av Friberg (2012) analysmetod, som var resultatfokuserad. 

Friberg (2012) hävdar att kvalitativa studiers resultatdel kan skilja sig åt. De består dock 

ofta av av teman, kategorier, subteman och subkategorier. Under hela analysprocessen 

var båda författarna delaktiga och analysen gjordes gemensamt. De valda studierna 

lästes igenom ett flertal gånger, med fokus på resultatdelen. Detta gjordes för att skapa 

en förståelse och få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Henricsson & Billhult 

(2018) hävdar att det vid analysen är betydande att ha syftet i åtanke. Alla studierna 

översattes från engelska till svenska, med hjälp av befintliga engelskkunskaper hos 

författarna. De ord som författarna inte kunde förstå översattes med hjälp av engelska 

ordböcker och lexikon. Detta gjordes i ett tidigt skede för att inte gå miste om eller 

missuppfatta information. Resultatet av de valda studierna jämfördes, där likheter och 

skillnader identifierades och sammanställdes. Friberg (2012) hävdar att en schematisk 

översikt leder till att det blir enklare att se vad det är som ska analyseras. Författarna 

organiserade innehållet, där nya övergripande kategorier skapades av de likheter och 

skillnader som identifierades i materialet.  

Etiskt övervägande 

Forskningsetiken bygger på principer om rättvisa, att göra gott och att ha respekt för 

personer. För att detta ska kunna uppnås krävs bland annat konfidentialitet och 

informerat samtycke. Syftet med ett informerat samtycke är deltagarna ska kunna 

bestämma över sitt deltagande, samt skyddas (Sandman & Kjellström, 2018). Syftet 

med litteraturstudien är att öka kunskapen inom området, som i sin tur kan gynna 

professionen och vara betydelsefullt för individen och samhället. Genom att göra en 

litteraturstudie kan kunskapen om detta ämne erhållas på ett sätt som kräver minst 

resurser och medverkan från personer. Litteraturstudien kan även lägga en grund för 

vidare forskning. Sandman & Kjellström (2018) hävdar att studien som görs behöver 

handla om väsentliga frågor för att kunna vara etisk. Denna litteraturstudie anses vara 

väsentlig då sjuksköterskan med största sannolikhet kommer möta personer med Hiv i 

sin profession. Vidare beskriver Sandman & Kjellström (2018) att andra krav som 
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behöver uppfyllas för en etisk studie är vetenskaplig kvalitet och ett etiskt 

genomförande. Studien utgår från tre forskningsetiska principer, vilka är beskrivna i 

Belmontrapporten.  

Principerna är “respekt för personer, rättviseprincipen och göra-gott principen. Respekt 

för personer innefattar människors rätt till självbestämmande och ett informerat 

samtycke. En persons autonomi ska respekteras, människor ska ha rätt att sätta upp egna 

mål och leva sina liv utifrån deras egna önskningar. Informerat samtycke handlar om att 

personen har tillgång till och förstår informationen samt förstår eventuella konsekvenser 

av deltagandet. Rättviseprincipen handlar om att alla människor ska få en likvärdig 

behandling, samtidigt som sårbara grupper ska skyddas. Göra-gott-principen har fokus 

på deltagarnas välbefinnande och består av två delar. Den första delen är att inte skada 

deltagarna och den andra delen innebär att maximera möjliga fördelar samt att minimera 

skada. Även om forskningen skulle kunna ge ett stort kunskapsvärde kan inte vilka 

risker eller skador som helst accepteras. Därför är det viktigt att göra en riskanalys för 

att väga vinsterna mot de risker som uppstår. För att uppfylla de etiska principerna 

används endast etiskt godkända artiklar och artiklar som var noggrant etiskt granskade 

alternativt publicerade i tidskrifter som alltid kräver en etikansökan. (Sandman & 

Kjellström, 2018).  

Förförståelsen 

Vår förförståelse är att personer med Hiv kan uppleva sig särbehandlade, samtidigt som 

de upplever en rädsla från omvårdnadspersonalens håll. En rädsla för att bli smittad. 

Personer kan uppleva att det hängs en stor varningsskylt på dom och att deras Hiv får 

för stort fokus när de söker vård för något helt annat. Vi har en föreställning om att ett 

flertal personer upplever ett stigma inom hälso- och sjukvården, där ett bemötande med 

fördomar och diskriminering förekommer. Vi tror att omvårdnadspersonalens 

bemötande kan variera beroende på hur personer med Hiv blivit smittade.   
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Resultat 

Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens 

bemötande. De kvalitativa resultaten från tio vetenskapliga artiklar användes. Studierna 

var genomförda i följande länder: Zimbabwe, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, 

USA, Iran, Sydafrika, Peru, Brasilien och Etiopien. Kontexten inom hälso- och sjukvård 

var olika avdelningar på sjukhus, öppenvård och kliniker för Hiv. Totalt var det 294 

personer som deltog och majoriteten var kvinnor. Det framgick att patienter med Hiv 

har olika upplevelser av omvårdnadspersonalens bemötande. Upplevelserna presenteras 

i fem huvudkategorier, se Figur 1.  

 

Figur 1. Huvudkategorier 

Upplevelsen av acceptans och stöd 

Patienter uttryckte upplevelsen av positiva interaktioner med omvårdnadspersonal där 

de var nöjda med bemötandet (Brinsdon et al., 2017; Malta et al., 2010; Ndou et al., 

2016; Campbell et al., 2011). En normal och likvärdig behandling beskrevs som en 

positiv upplevelse. Patienterna uttryckte uppskattning av att bli behandlade som vem 

som helst (Stutterheim et al., 2014; Campbell et al., 2011). Stöd kunde upplevas genom 

att få specifik information kring deras sjukdom och stöd efter att de blivit 

diagnosticerade. Känslan av stöd beskrevs även när omvårdnadspersonal klargjorde 

missuppfattningar om Hiv och hänvisade till vem de skulle kontakta om de upplevde 

problem (Malta et al., 2010; Ndou et al., 2016; Stutterheim et al., 2014). Patienter 

beskrev upplevelsen av att omvårdnadspersonalen var involverade och intresserade av 

deras unika situation. De beskrev upplevelsen av att få tillräckligt med tid, att bli 

lyssnad på och att bli tagen på allvar. Sjuksköterskans uppmärksamhet och engagemang 
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beskrevs ge en känsla av omtänksamhet och tillgivenhet (Stutterheim et al., 2014; 

Boehme et al., 2012; Campbell et al., 2011). Patienter uttryckte upplevelsen av att 

omvårdnadspersonalen var öppensinnade och accepterade dem oavsett om de var Hiv-

positiva eller inte. Omvårdnadspersonalen ansågs vara vänliga och uppmuntrande, där 

patienterna beskrev känslan av att vara värderade och respekterade (Stutterheim et al., 

2014; Ndou et al., 2016; Malta et al., 2010; Campbell et al., 2011).  

Upplevelsen av att inte vara prioriterad  

Patienter angav att det funnits tillfällen när omvårdnadspersonal varit ovilliga att vårda 

och där de i vissa fall vägrat att vårda dem på grund av deras Hiv (Stutterheim et al., 

2014; Saki et al., 2015). Patienter beskrev upplevelsen av besvikelse, då vården som 

tillhandahölls inte levde upp till deras förväntningar. Upplevelsen av att inte vara viktig 

eller prioriterad på grund av sitt sjukdomstillstånd uttrycktes (Wodajo et al., 2017; 

Stutterheim et al., 2014; Saki et al., 2015). En annan upplevelse beskrevs vara att inte få 

tillräckligt med stöd och information. Dessutom beskrevs en bristande omtanke och 

uppmärksamhet från omvårdnadspersonal. Patienter uttryckte känslan av att 

omvårdnadspersonal inte brydde sig om dem eller tog sig tid för dem på grund av deras 

Hiv-status (Malta et al., 2010; Boehme et al., 2012; Stutterheim et al., 2014; Saki et al., 

2015).   

Upplevelsen av att vara dömd 

Patienter beskrev upplevelsen av att känna sig stigmatiserade på grund av deras Hiv-

status. Det angavs att diskriminering ägt rum där patienter blivit särbehandlade 

(Brinsdon et al., 2017; Wodajo et al., 2017; Boehme et al., 2012; Malta et al., 2010; 

Saki et al., 2015; Valencia-Garcia et al., 2017).  Patienter uttryckte upplevelsen av ett 

otrevligt bemötande där de känt sig dömda, förolämpade och förödmjukade (Malta et 

al., 2010; Saki et al., 2015; Stutterheim et al., 2014; Boehme et al., 2012). 

Omvårdnadspersonal beskrevs ha en överdriven rädsla för smitta vilket påverkade 

bemötandet. Patienter uttryckte att de utsatts för överdrivna försiktighets och 

skyddsåtgärder, vilket var kopplat till stigmatiseringen av deras sjukdom. En annan 

upplevelse var att omvårdnadspersonal ställde irrelevanta frågor om deras Hiv-status, 
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vilket ansågs vara obehagligt. Patienter uttryckte även upplevelsen av obekväma 

omvårdnadsmöten där känslan av skam var förekommande (Stutterheim et al., 2014; 

Wodajo et al., 2017; Brinsdon et al., 2017; Valencia-Garcia et al., 2017). Däremot 

uttrycktes positiva upplevelser där patienter angav att det var lättare och mindre 

stigmatiserande att söka vård på specifika Hiv-kliniker (Donnelly et al., 2016; Ndou et 

al., 2016).  

Upplevelsen av att bli exponerad  

Patienter angav upplevelsen av att omvårdnadspersonal inte tog hänsyn till deras 

sekretess och hade en vårdslöshet mot konfidentialiteten.  Det beskrevs en oro för att få 

sin Hiv-status avslöjad på grund av att deras sekretess inte skyddades tillräckligt. 

Patienterna uttryckte händelser där det talats öppet om deras Hiv-status framför 

obehöriga så som familjemedlemmar, närstående och annan vårdpersonal (Stutterheim 

et al., 2014; Wodajo et al., 2017; Brinsdon et al., 2017). Upplevelsen av att känna sig 

bekymrad och orolig angavs. Däremot beskrevs även upplevelsen av att 

omvårdnadspersonal gav intrycket av att de tog hänsyn till konfidentialitet och sekretess 

(Stutterheim et al., 2014; Donnelly et al., 2016).  

Upplevelsen av att inte bli bekräftad 

Patienter uttryckte upplevelsen av att omvårdnadspersonal visat en överlägsenhet 

gentemot hiv-positiva patienter, vilket ledde till känslan av maktlöshet och 

undergivenhet. Ett oartigt mottagande och bristande empati från 

omvårdnadspersonalens sida beskrevs (Valencia-Garcia et al., 2017; Boehme et al., 

2012; Wodajo et al., 2017; Malta et al., 2010; Donnelly et al., 2016; Campbell et al., 

2011). Däremot uttryckte patienter upplevelsen av att omvårdnadspersonal var alltför 

medkännande, vilket resulterade i att patienterna upplevde att de fick medlidande 

(Stutterheim et al., 2014). En bristande kommunikation och dialog beskrevs där 

omvårdnadspersonal inte lyssnade på patienterna och vad de hade att säga (Campbell et 

al., 2011; Malta et al., 2010). Patienter angav situationer där de upplevde att 

omvårdnadspersonal inte visade förståelse och upplevdes obekväma vilket ansågs vara 

besvärligt (Malta et al., 2010; Stutterheim et al., 2014; Boehme et al., 2012).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde 

omvårdnadspersonalens bemötande inom hälso- och sjukvård. Litteraturstudiens 

kvalitet kommer bedömas utifrån Shenton (2004) kvalitetsbegrepp: Tillförlitlighet, 

Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet.  

Tillförlitlighet 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser och därför valdes artiklar med kvalitativ 

ansats. Litteraturstudiens resultat svarar på syftet, vilket stärker tillförlitligheten 

(Shenton 2004). Innan studien påbörjades, gjorde sig författarna bekanta med 

forskningsmiljön och studerade området, vilket Shenton (2004) menar på stärker en 

studies tillförlitlighet.  

Sökorden som tillämpades utformades utifrån begrepp som fanns i syftet. Sökningarna 

som gjordes innefattade inte de specifika sökorden för ämnet. Till exempel så användes 

inte sökordet bemötandet, då översättningen till engelska hade blivit treatment 

(behandling). Därav hade sökningen fått fler träffar och det hade hittats artiklar som inte 

varit relevanta till syftet. Däremot kan relevanta artiklar ha fallit bort på grund av detta. 

Det gjordes tidsbegränsningar för när artiklarna publicerades (2010–2021), då 

ambitionen var att hitta upplevelser från patienter i nutid. Om vi haft en mindre 

begränsning för årtalen, hade äldre artiklar funnits och resultatet möjligtvis varit 

annorlunda. Det finns även risk för att tidsbegränsningen kan ha exkluderat relevanta 

artiklar för studien. Databaserna som användes innehåller artiklar inom 

omvårdnadsområdet som var fokus i studien (Karlsson, 2017). Sökningar i flera 
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databaser möjliggör ett bredare urval av artiklar, vilket stärker tillförlitligheten 

(Shenton, 2004). Om artikelsökningarna gjorts i fler databaser inom omvårdnad, hade 

urvalet troligtvis varit större.  

För att få systematiska artikelsökningar och en större förståelse för respektive databas, 

togs hjälp av en bibliotekarie från Högskolan Kristianstad (Karlsson, 2017). Under 

arbetets gång har handledning och återkoppling från lärare tagits emot. Studenter har 

även granskat och gett feedback av litteraturstudien vid flertal tillfällen, vilket stärker 

tillförlitligheten (Lincoln & Guba, 1985). Artikelsökningarna gjordes gemensamt, vilket 

minskade risken för selektivt urval. Det fanns artiklar som identifierades flera gånger i 

de olika databaserna. Genom att ha artikelöversikter ges en bild av varje artikels resultat 

och urval och tillförlitligheten stärks (Shenton, 2004).  

Verifierbarhet 

Verifierbarhet påverkas av hur väl en studies metod är beskriven och hur en studie är 

genomförd (Shenton, 2004). Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) är det viktigt att vara 

så neutral som möjligt. Genom att låta andra personer granska analys och 

resultatbeskrivning kan detta undgås. Tillvägagångssättet för artikelsökningen är väl 

beskriven, vilket stärker verifierbarheten (Shenton, 2004). Analysprocessen redogörs i 

text, däremot redovisas ingen tabell eller figur för tillvägagångssättet under analysen. 

Verifierbarheten kan påverkas av detta, då det kan bli svårare för framtida forskare att 

upprepa studien. Om en tabell illustrerats hade det blivit tydligare för läsaren att förstå 

hur resultatet tagits fram (Lincoln & Guba, 1985). 

Pålitlighet 

Shenton (2004) beskriver att pålitligheten handlar om hur objektiva forskarna har varit i 

förhållande till studien. Förförståelsen beskrevs innan studien påbörjades och genom att 

ha en förförståelse beskriven ökar pålitligheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). I 

resultatet framkom oväntade resultat som författarna inte angav i förförståelsen. Detta 

kan tyda på att förförståelsen haft mindre påverkan på resultatet, vilket stärker 



B
i
l
a
g
a 
1 

19 

 

pålitligheten. (Shenton, 2004). Översättning och tolkning av studiernas resultatdel kan 

ha påverkats, då det finns risk för språkligt missförstånd. Pålitligheten stärks då båda 

författarna deltagit i analysen. Dessutom har författarna fått handledning av lärare och 

medstudenter under arbetets gång, där de granskat och gett feedback vid ett flertal 

tillfällen (Lincoln & Guba, 1985).  

Överförbarhet 

Överförbarheten handlar om hur resultatet kan tillämpas till andra grupper och kontext 

(Shenton). Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) behöver tillförlitligheten, 

verifierbarheten och pålitligheten vara säkrade för att överförbarheten ska kunna 

bedömas. Artiklarna som ingår i litteraturstudiens resultat är genomförda från olika 

länder världen över. Författarnas strävan var att beskriva hur patienter med Hiv 

upplevde omvårdnadspersonalens bemötande och genom att använda forskning från 

olika länder avspeglas ett globalt perspektiv. Samtidigt var meningen med studien att 

resultatet skulle kunna överföras till allmänsjuksköterskor i Sverige. Patienters 

upplevelser är obunden av nationalitet, vilket möjliggör en överförbarhet till svensk 

kontext. Däremot är det betydande att nämna att omvårdnadspersonal är en benämning 

på ett flertal professioner. Vården och dess professioner kan se olika ut beroende på 

vilka sjukvårdssystem länder har. Resultatet bestod till största del av kvinnors 

upplevelser, vilket skulle kunna påverka överförbarheten till män som lever med Hiv. 

Resultatet skulle kunna överföras på kvinnor och män som lever med andra 

stigmatiserade infektionssjukdomar med liknande smittvägar, som exempelvis Hepatit 

B. 

Resultatets kategorier har en abstraktionsnivå som gör det möjligt att resultatet kan 

överföras till olika vårdkontext, vilket stärker överförbarheten (Shenton, 2004). Detta 

möjliggörs då resultatet tydligt beskriver upplevelser av omvårdnadspersonalens 

bemötande inom hälso-och sjukvård som inkluderar flera vårdsammanhang (Lincoln & 

Guba, 1985). 
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde 

omvårdnadspersonalens bemötande. En förutsättning för positiva vårdinteraktioner och 

vårdupplevelser hos patienter med Hiv är att omvårdnadspersonal är lyhörd och bortser 

från sina fördomar. Ett fynd var upplevelsen av att känna sig dömd, vilket innebar att bli 

diskriminerad och stigmatiserad på grund av sin Hiv diagnos. Patienter uttryckte 

upplevelsen av att omvårdnadspersonal tillämpade överdrivna försiktighetsåtgärder och 

kunde ställa irrelevanta frågor gällande deras Hiv. Ett otrevligt bemötande kunde leda 

till att patienter kände sig förolämpade och dömda. I en studie från Ghana upplevde 

personer med Hepatit B att stigma förekom i hela samhället, men specifikt inom 

sjukvården. Överdrivna försiktighetsåtgärder och en rädsla hos vårdpersonal upplevdes 

förstärka stigmat. Stigmat uttrycktes i form av undvikande och social isolering hos 

vårdpersonal (Adjei et al., 2019). En annan studie visade att effekterna av stigma kunde 

uttryckas omedelbart och långsiktigt. Vårdgivarens inställning till personcentrerad vård 

kunde påverka kvalitén och patienters tillfredsställelse av vården. Om patienterna 

upplevde sig vara stigmatiserade kunde detta leda till stress och en nedsatt förmåga att 

kommunicera (Schmader et al., 2008). Etiken brister, oavsett var i världen omvårdnaden 

tillhandahålls. Sandman och Kjellström (2018) beskriver människovärde utifrån två 

centrala aspekter – ett lika människovärde där alla människor behandlas lika och ett 

högt människovärde som innebär att man inte får göra vissa saker med människor. Till 

skillnad från människovärde som oftast ses som absolut och oföränderligt kan den 

personliga värdigheten, hur jag värderar mig själv, minskas eller gå förlorad genom 

andra människors agerande eller av sjukdomar. Om det diskriminerande bemötandet gör 

att patienter upplever en förlust av värdighet kan det få konsekvenser för hur de 

förhåller sig till framtida behandling och i värsta fall kan det leda till att de inte längre 

vill leva (Sandman & Kjellström, 2018). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor menar att 

omvårdnad ska ges på ett respektfullt sätt oberoende av sjukdom, där sjuksköterskan ska 
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tillämpa en holistisk människosyn (ICN, 2012). En hiv-positiv patient har rätt till 

samma respekt och acceptans som en hiv-negativ patient. Personcentrerad vård har som 

en central del att se personen bakom sjukdomen. När det gäller patienter med Hiv som 

får utstå mycket stigma kan McCormack & McCance (2006) modell om 

personcentrerad vård komma väl till hands. Detta eftersom stigma mot personer med 

Hiv bygger på fördomar gentemot sjukdomen och inte personen. Bedrivs en 

personcentrerad vård där patienter blir hörda och respekterade kan det fungera som en 

motverkande kraft mot stigmat och därigenom skapa ett bättre möte mellan 

sjuksköterska och patient. Genom att skapa en förståelse för patienter, kan 

sjuksköterskan uppmärksamma och tillgodose de unika behov patienter har. Stigma kan 

förstås som en källa till ohälsa och en grund i den personcentrerade vården är att 

identifiera vad hälsa betyder för personen så att sjuksköterskan i team med patienten 

kan arbeta hälsofrämjande. En förutsättning för personcentrerad vård är att 

sjuksköterskan är väl medveten om sina värderingar och övertygelser då dessa kan 

påverka patienten. Bemöter sjuksköterskan patienten med stigmatiserande fördomar kan 

dessa lätt föras över och internaliseras eftersom maktförhållandet är obalanserat 

(McCormack & McCance, 2006).  

Ett fynd i resultatet var upplevelsen av acceptans och stöd där det upplevdes positivt att 

bli behandlad normalt och som vem som helst. När patienter blev hörda, bekräftade och 

respekterade gav det upplevelsen av ett värdigt bemötande. Patienterna uppskattade 

detta och ansåg dessa saker vara viktiga i omvårdnadsmötet. En studie på ett sjukhus 

som genomfördes av Pontin & Webb (1996) beskrev patienter upplevelsen av att 

sjuksköterskorna tog sig tid för varje enskild patient, trots arbetsbelastning. Patienterna 

kände att sjuksköterskorna ständigt övervakade deras fysiska tillstånd och även deras 

emotionella välbefinnande, vilket upplevdes som positivt. I en annan studie som 

handlade om vårdinteraktioner mellan sjuksköterskan och patienter med smärta 

upplevde deltagarna att sjuksköterskan brydde sig om dem, förstod deras situation och 

att deras känslor var rättfärdiga. Deltagarna tyckte det var viktigt att sjuksköterskorna 

kommunicerade om sin förståelse för patientens situation. Detta lindrade ångest och 

vissa känslor när de visste att någon förstod dem och hur de kände. Dessutom ledde 
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sjuksköterskans empati till att patienter kände tillit till dem (Morse et al., 1992). I 

Halldórsdottir (1996) teori caring and uncaring encounters in nursing and healthcare 

beskrivs en professionell vård, vilket innebär kompetens och omtanke såväl som en god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Teorin kan komma väl till hands 

när det handlar om mötet mellan sjuksköterska och patient. Förutsättningar för ett gott 

möte och omvårdnad är att sjuksköterskan ska vara närvarande, öppen och intresserad 

av patienten, men även personen. I teorin framgår det även att kompetens inom 

omvårdnad innebär färdigheter såsom kompetens att bygga relationer, utbilda patienten, 

göra kliniska bedömningar och att stärka patienten och dess hälsa (Halldórsdottir, 

1996). I en studie av Boehme et al. (2012) fanns patienter som ansåg att 

kunskapsgraden hos deras vårdgivare påverkade deras uppfattningar om vården de fått. 

Framstod inte vårdgivare och vårdpersonal som kompetenta kunde det avskräcka 

patienter från att diskutera funderingar de hade kring sin vård. Patienter uttryckte att 

uppfattningen av en icke-vårdande personal grundades i att vårdpersonalen inte tog sig 

tid för patienterna, visade ingen empati och var nedvärderande (Boehme et al., 2012). 

Enligt Halldórsdottir (1996) finns det förutsättningar för att en sjuksköterska ska 

uppfattas som vårdande ur patientens perspektiv. Förutsättningarna är ett ömsesidigt 

förtroende, öppenhet i kommunikation, medkänsla, respekt. Att patienter upplever det 

positivt att bli behandlad normalt är ett tecken på att de har låga förväntningar på 

vården. Tidigare bemöttes personer med fördomar, diskriminering och en ständig rädsla 

på grund av sin Hiv. Stigmat var så starkt att personer som levde med Hiv blev bemötta 

med avsky och klandrades för sitt sjukdomstillstånd. Det fanns vårdpersonal som inte 

ville tillhandahålla vård eller ha någon fysisk kontakt med dem (Röndahl,2003; Herek 

& Glunt, 1988; Redjimi & Lert, 1993). Dessa erfarenheter kan ligga till grund för de 

lågt ställda förväntningarna, där en likvärdig vård inte bedrevs.  

En förutsättning för att patienterna ska kunna lita på omvårdnadspersonalen är att de tar 

hänsyn till sekretessen. Ett fynd i litteraturstudien var upplevelsen av att bli exponerad 

som visade att patienter upplevde att omvårdnadspersonalen inte tog hänsyn till deras 

sekretess. Ovissheten om att få sin hiv-status avslöjad ledde till en oro och osäkerhet 

hos patienter. Sauka & Lie (2000) beskriver sekretessen som en hörnsten för att kunna 
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bygga en förtroendefull vårdrelation. Det beskrevs en oro bland hiv-positiva patienter 

att sekretessen inte upprätthålls vilket skapade en misstro gentemot vårdpersonal. I en 

studie på två sjukhus i Ghana beskrivs det hur sekretessen bryts när sjuksköterskor talar 

öppet om Hiv-positiva patienters hälsotillstånd inför obehöriga. Sekretessen upplevdes 

även kunna brytas genom att omvårdnadspersonal använde överdrivna skyddsåtgärder 

framför obehöriga (Dapaah & Senah, 2016). Patienter i en annan studie upplevde en 

rädsla över att avslöja sin Hiv-status på grund av ovissheten över vilka reaktioner de 

skulle få. Somliga var mindre villiga att avslöja sin status eftersom de inte var säkra på 

om omvårdnadspersonal skulle ta hänsyn till deras sekretess (Donnelly et al., 2016). 

Öhrn, A (2014) menar att regeln om tystnadsplikt finns för att patienter ska känna 

trygghet och för att de ska kunna lita på vårdpersonalen. I Sverige finns Offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL, 2009) som informerar om att patienters hälsotillstånd är 

skyddat av sekretess, och får inte lämnas ut till obehöriga vare sig muntligt eller på 

annat vis. En förtroendefull vårdrelation kan möjliggöra en personcentrerad vård då 

patienten kan vara öppen med sin berättelse och anförtro sig till sjuksköterskan. Bryts 

sekretessen påverkas förtroendet mellan patient och sjuksköterska vilket gör att 

vårdrelationen blir lidande och en personcentrerad vård blir svår att bedriva 

(McCormack & McCance, 2006). Rätten till integritet när det gäller personlig 

information är central inom hälso- och sjukvården. Vårdandet kräver känslig 

information som patienten i andra avseenden inte hade delat med sig, som till exempel 

hiv-status. Patienten kan dela med sig av denna känsliga information eftersom den ses 

vara till nytta för dennes vård och hälsa. Delas denna vidare på ett sätt som inte kan 

motiveras av patientens vård eller samtycke leder det till att den personliga integriteten 

kränks (Sandman & Kjellström, 2018).  

Diskriminering påverkar inte bara vårdrelationen utan även framtida vårdsökande 

(Brinsdon et al., 2017). Rädslan för diskriminering och ett dåligt bemötande leder till att 

personer med hiv inte söker vård trots behov (Valencia-Garcia et al., 2017).  För en 

bibehållen kontakt med vården är upplevelsen av vårdgivaren avgörande (Boehme et al., 

2012; Donnelly et al., 2016). Människor som väljer att inte söka vård på grund av ett 

dåligt bemötande kan tänkas leda till att färre testar sig och får en välinställd 
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läkemedelsbehandling. Detta skulle kunna bidra till fler potentiella smittbärare, vilket i 

sin tur kan leda till en ökad smittspridning i samhället. Dessutom kan smittan och en 

utebliven vård tänkas orsaka ett ökat lidande och död för individen.   

Slutsats 

Hiv är en sjukdom som sjuksköterskan högst troligt kommer att möta under sitt 

yrkesliv. Forskningsläget gällande Hiv är stort. Under artikelsökningen upptäcktes det 

att forskningsläget kring Hiv är stort. Det fanns mycket forskning som belyste hur 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde mötet och vilka erfarenheter de hade 

av att vårda patienter med Hiv. Däremot upptäckte författarna att det fanns otillräckligt 

med forskning som betonade patienters upplevelser. 

Omvårdnadspersonal behöver mer kunskap för att kunna bemöta patienter med Hiv med 

värdighet. Det krävs ytterligare forskning i en svensk kontext som utgår från patientens 

perspektiv. Genom att öka kunskapen om hur personer med Hiv upplever 

vårdpersonalens bemötande kan stigma och diskriminering motverkas. 

Enkätundersökningar baserat på kategorierna från studiens resultat i hälso-och sjukvård, 

kan vara oerhört betydande för det framtida omvårdnadsmötet och för patienter som 

lever med Hiv. En personcentrerad vård kan tänkas bidra till ett bättre bemötande då 

personen bakom sjukdomen synliggörs och har möjlighet att påverka sin vård. Ett gott 

bemötande kan tänkas bidra till mindre lidande, en mindre smittspridning och en värdig 

vård för Hiv-positiva patienter.  
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Sökschema 

 

Databas: Cinahl 

Datum: 2021-04-04 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens bemötande inom hälso- och 

sjukvård.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hiv "Human Immunodeficiency Virus" [MH]  

OR 

Hiv-infected* [Fritext]  

OR 

Hiv-positive* [Fritext]  

OR 

”Human Immunodeficiency Virus” [Fritext] 

 

47,418  

2. Upplevelse "Qualitative study" [MH]  

OR  

"Patient experienc*" [Fritext]  

OR  

"patient perspective*" [Fritext]  

OR  

"patient perception*" [Fritext]  

OR  

Experienc* [Fritext]  

OR  

Interview* [Fritext]  

OR  

"Focus group*" [Fritext]  

OR  

Phenomenology*[Fritext] 

769,826  

3. Vårdrelation "Nurse-Patient Relations" [MH]  

OR 

"Patient-nurse interaction*" [Fritext]  

OR  

"Nurse-patient relation*" [Fritext]  

OR  

"Professional-Patient Relation*" [Fritext] 

 

 

63,360  

4.  1 AND 2 AND 3 264  

Begränsningar 2010-2021, Engelskspråkig, Forskningsartikel, Peer-reviewed 152 3 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 2021-04-07 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens bemötande inom hälso- och 

sjukvård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hiv Hiv [Thesaurus] 
OR 

Hiv-positive [Fritext] 

OR 

Hiv-infected [Fritext] 

OR 

”Human immunodeficiency virus” [Fritext] 

 

40,964  

2. Upplevelse ”Qualitative Methods” [Thesaurus]  

OR 
”Patient perspective*” [Fritext] 

OR 

”Patient perception*” [Fritext] 

OR 

”Patient experienc*” [Fritext] 

OR 

Experienc* [Fritext] 

OR 

Interview* [Fritext] 

OR 

”Focus group*” [Fritext] 

OR 

Phenomenology*[Fritext] 

 

 

1,139,2

63 

 

3. Vårdrelation ”Treatment” [Thesaurus]  
OR 

”Patient-nurse interaction*”[Fritext]  

OR 

” Professional-patient relation*” [Fritext] 

OR 

”Nurse-patient relation*”[Fritext] 

91,540  

4.  1 AND 2 AND 3  490  

Begränsningar 2010-2021, Peer reviewed, engelskspråkig 226 2 
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PubMed 2021-04-14 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens bemötande inom 

hälso- och sjukvård. 

 

Sökning nr och namn Sökord  Antal träffar Relevanta 

artiklar  

1 – HIV  HIV [MESH]  

OR  

Hiv [All fields] 

335,988  

2 – Upplevelse Qualitative Research [MESH]  

OR  

Patient experience [All fields]  

OR  

Patient perspective [All fields]  

OR  

Patient perception [All fields]  

OR 

Interview [All fields]  

OR 

Focus group [All fields] 

1,540,475  

3 – Vårdrelation Nurse-patient relations [MESH]  

OR  

Patient-nurse interaction [All 

fields] OR  

Nurse-patient relation [All 

fields] OR  

Professional-patient relation [All 

fields] 

76,933  

4 1 AND 2 AND 3 422  

Begränsningar Sökning nr 4 + English + 2010-

2021 

213 3 
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PubMed 2021-04-07   PILOTSÖKNING 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med Hiv upplevde omvårdnadspersonalens bemötande inom 

hälso- och sjukvård. 

 

Sökning nr och namn Sökord  Antal träffar Relevanta 

artiklar  

1 – Hiv och Aids HIV [All fields]  

OR  

AIDS [All fields] 

490738  

2 – Nurse Nurse [All fields]  

OR  

Nursing [All fields] 

944928  

3 - Patient Patient [All fields]  

OR  

Patients [All fields] 

7365451  

4 - Experience Experience [All fields]  

OR  

Qualitative [All fields] 

1110811  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1604  

Begränsningar Sökning nr 5 + English + 2010-

2021 

986 2 
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Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Boehme, A.K., 

Moneyham, L., 

McLeod, J., Walcott, 

M.W., Wright, L., Seal, 

P., Muagavero, M., 

Norton, W.E., & 

Kempf, M-C.  

HIV-Infected Women’s 

Relationships With 

Their Health Care 

Providers in the Rural 

Deep South: An 

Exploratory Study 

USA 

Publicerad 2012 

 

Syftet var att utforska 

HIV-infekterade 

kvinnors perspektiv 

på patient-

vårdpersonalrelatione

n. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterierna var: 

kvinna, 19 år och äldre, Hiv-

positiv och engelsktalande. En 

deltagare uteslöts på grund av 

otillräckliga engelska 

språkkunskaper. Totalt 

rekryterades fyra fokusgrupper, 

en för varje organisation. Varje 

fokusgrupp innehöll 6-10 

deltagare.  

Fokusgruppsintervjuer var den 

primära 

datainsamlingsmetoden. 

Deltagarna rekryterades från 

fyra samhällsbaserande 

hiv/aids-organisationer som 

tillhandahåller vård och sociala 

tjänster till människor som lever 

med hiv. Intervjuerna varade i 

cirka två timmar och bestod av 

breda och öppna frågor för att 

samla in så mycket data som 

möjligt. Innehållsanalys, där 

forskarna kodade data 

oberoende och träffades för att 

lösa avvikelser i kodning och 

för att validera 

kodningsschemat. 

Upplevelsen av att vårdpersonal 

var engagerade, lyssnade på 

dem och inte bedömde dem var 

viktigt för en god vårdrelation. 

Negativa upplevelser hos 

vårdpersonal, där brist på 

empati, respekt och 

diskriminering förekom. 

Information om de olika 

aspekterna av sin sjukdom 

ledde till aktivt deltagande i 

vården och en öppenhet att 

diskutera problem de upplever. 

Upplevelsen av att inte bli 

informerad ansågs vara 

problematisk. * 

Tillförlitlighet: Resultatet besvarar 

studiens syfte och intervjulängden 

är rimlig i relation till det studien 

undersöker, vilket stärker. 

Verifierbarhet: Analysprocessen är 

tydligt beskriven, vilket stärker. 

Däremot är intervjuerna snålt 

beskrivna, vilket sänker.  

Pålitlighet: Mer än en person som 

deltagit i analysen, vilket stärker. 

Överförbarhet: Kan tänkas påverkas 

då studiens deltagare endast består 

av kvinnor.  

Brinsdon, A., Abel, G., 

& Desrisiers, J.  

I’m taking control”: 

how people living with 

HIV/AIDS manage 

stigma in health 

interactions 

Nya Zeeland 

Publicerad 2017 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

stigmatiseringen i 

hälsointeraktioner, 

med fokus på 

strategier som 

människor med 

Hiv/Aids använder för 

att hantera och 

minska det.  

 

Ändamålsenligt urval.  

Fjorton personer gick med på 

att delta och gav skriftligt 

medgivande. 12 män, 2 kvinnor. 

Åldrarna var 33-77 år, med en 

medelålder på 51.5 år. 

Deltagarna hade levt med Hiv i 

2-28 år. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer, 

som ägde rum på universitetet 

eller i deltagarnas privata hem. 

NZ Aids Foundation kontaktade 

potentiella deltagare på 

forskarnas vägnar och 

tillhandahöll ett 

informationsblad med detaljer 

om studien. Deltagarna 

rekryterades med syftet att 

förstå deltagarnas levda 

erfarenhet. Intervjuerna varade 

cirka 1 timme. Ingen 

förförståelse beskriven. En 

tematisk analys gjordes, där 

respektive författare 

medverkade.  

 

Upplevelsen av stigma innebar 

brott mot sekretess och en 

överdriven rädsla för överföring 

av sjukdomen hos vårdpersonal. 

Strategier mot stigma innehöll 

förebyggande avslöjanden, som 

kunde användas för att mäta 

reaktioner mot Hiv, så att 

deltagarna kunde dra sig 

tillbaka om de uppfattade att 

personalen hade stigmatiserade 

attityder.* 

Tillförlitlighet: Rimlig 

intervjulängd och beskrivning av 

analysmetod stärker. Avsaknad av 

intervjumanual sänker.  

Verifierbarhet: Tydligt beskrivna 

intervjuer och kontext, vilket 

stärker.   

Pålitlighet: Ingen förförståelse är 

beskriven, vilket sänker. Alla 

författare är delaktiga i analysen, 

vilket stärker.  

Överförbarhet: Kan överföras till en 

annan kontext. 
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Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Campbell, C., Scott, K., 

Madanhire, C., 

Nyamukapa, C., & 

Gregson, S.  

A ‘good hospital’: 

Nurse and patient 

perceptions of good 

clinical care for HIV-

positive people on 

antiretroviral treatment 

in rural Zimbabwe—A 

mixed-methods 

qualitative study 

Zimbabwe 

Publicerad 2011 

Syftet med studien 

var att förstå 

patienters och 

vårdpersonals 

uppfattning av en god 

bromsmedicinsbehand

ling 

Ändamålsensligt urval 

53 personer deltog i studien.  

Datainsamlingsmetoden var 

intervjuer och fokusgrupper. 

 

 

 Deltagarna rekryterades från 

samhällsmedlemmar med hiv, 

som sedan tidigare kändes av 

forskare via tidigare hiv/aids 

forskning. Andra kontaktades 

när de besökte sjukhus eller 

klinik. Några kontaktade 

forskaren själv och bad om att 

få delta. Det var totalt 19 

intervjuer, som varade i en 

timme. Fokusgrupper som 

varade 2-3 timmar. Tematisk 

analys gjordes, där två forskare 

deltog. Ingen förförståelse 

beskriven. 

Ideal interactions between 

nurses and patients- Vikten av 

att vara förstående, ha ett 

vänligt bemötande, minska 

stigma och ta hänsyn till 

sekretess* 

Adherence versus obedience 

Ett obalanserat maktförhållande 

mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Tillförlitlighet: Ett otillräckligt 

beskrivet urval sänker. Resultat 

besvarar syftet och intervjulängden 

är rimlig, vilket stärker. 

Verifierbarhet: Analysprocessen är 

väl beskriven som stärker, men 

intervjuerna inte tillräckligt 

beskrivna vilket sänker.  

Pålitlighet: Mer än en som deltagit i 

analysen, stärker. Ingen 

förförståelse är beskriven, vilket 

sänker.  

Överförbarhet: Kategorierna har en 

lagom abstraktionsnivå, vilket 

stärker.   

Donnelly, L.R., Bailey, 

L., Jessani, A., 

Postnikoff, J., Kerston, 

P., & Brodani, M.  

Stigma Experiences in 

Marginalized People 

Living With HIV 

Seeking Health Services 

and Resources in 

Canada 

 

Kanada 

Publicerad 2016 

 

 

 

 

 

Syftet var att ta reda 

på hur stigma 

påverkar 

användningen av 

vårdtjänster och 

resurser av 

marginaliserade 

grupper i Kanada som 

lever med HIV. 

Ändamålsenligt urval 

Inklusionskriterier var att de 

skulle vara över 18 år, 

identifiera sig som flykting eller 

ursprungsbefolkning och att 

vara HIV-positiv. 

Deltagarna som var 33 till 

antalet var 18-74 år gamla, 64% 

var män. 

 

Datainsamlingsmetoden var 

fokusgruppsdiskussioner som 

varade 44-121 minuter. 

 

 

Deltagarna rekryterades av 

medhjälpare till forskarna som 

fått en utbildning i 

fokusgrupper tidigare. De 

rekryterades även genom att 

ryktet spreds i 

samhällsorganisationer.  

 

Intervjufrågorna presenteras i 

artikeln och fokusgrupperna 

varade 44-121 minuter.  

 

En tematisk innehållsanalys 

gjordes där mer än en forskare 

varit  delaktig.  

Ingen förförståelse beskriven. 

 

Experiences of Service Seeking 

– upplevelsen av avslöjande av 

sin diagnos påverkade hur 

bekväma deltagarna var när de 

sökte vård. * 

 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet samt en 

intervjumanual presenteras  

Verifierbarhet: Stärks då 

intervjuerna och analysprocessen är 

tydligt beskriven. 

Pålitlighet: Stärks då mer än en 

person har deltagit i analysen. 

Sänks då ingen förförståelse 

beskrivs.  

Överförbarhet: Kontexten är väl 

beskriven vilket stärker 

överförbarheten. Däremot är 

abstraktionsnivån  på teman hög 

vilket påverkar överförbarheten. 

 



Bilaga 2 

38 

 

Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Malta, M., Todd, C. S., 

Stibich, M. A., Garcia, 

T., Pacheco, D., Bastos, 

F. I. 

 

Patient–provider 

communication and 

reproductive health 

among HIV-positive 

women in Rio de 

Janeiro, Brazil 

 

Brasilien 

Publicerad 2010 

 

 

 

Syftet var att 

kvalitativt bedöma 

påverkan av 

kommunikation 

mellan patient och 

vårdgivare angående 

val av preventivmedel 

bland HIV-positiva 

kvinnor i en kontext 

av tillgång till 

universell 

bromsmedicinbehandl

ing. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: HIV-

positiva kvinnor, 18-40 år, 

möjlighet till samtycke och som 

fick behandling för HIV i Rio 

de Janeiro. 

70 deltagare, 18-40 år 

medelålder på 28,3 år, 49 st 

använde bromsmediciner. 

Tre allmänna kliniker för HIV i 

stadskärnan i Rio de Janeiro.  

Datainsamlingsmetoden var 

fokusgruppdiskussion, 

djupgående intervjuer och 

frilistintervjuer. 

 Studien presenterades först för 

alla i väntrummet på klinikerna. 

Därefter fick de som ville 

genomföra en intervju göra det 

efter sitt besök på kliniken. 

Deltagare till fokusgrupperna 

rekryterades av deras HIV 

vårdgivare. Ingen 

intervjumanual redovisas. En 

pilotintervju med fokusgruppen 

gjordes. Intervjuerna var ca 45 

min långa. En timme vardera 

var fokusgruppdiskussionerna.  

Innehållsanalys. Två av 

forskarna deltog i analysen.  

Ingen förförståelse är beskriven. 

Overall satisfaction- 

Deltagarna rapporterade en låg 

nivå av tillfredsställelse med 

vårdgivaren på grund av brist på 

empati och upplevelser av 

stigma och fördomar under 

mötetNegative experiences 

with health providers- En brist 

på stöd och kommunikation 

under mötet med vårdgivarna. 

Positive experiences with 

health providers- Ett fåtal 

deltagare rapporterade två 

positiva områden av stöd – att 

reda ut missuppfattningar om 

HIV/AIDS och stöd med 

familjen.* 

Tillförlitlighet: Resultatet besvarar 

studiens syfte, vilket stärker, 

däremot finns ingen intervjumanual 

redovisad, vilket sänker 

tillförlitligheten.  

Verifierbarhet: Analysprocessen är 

väl beskriven, vilket stärker. 

Däremot är intervjuerna inte tydligt 

beskrivna, vilket sänker 

verifierbarheten.  

Pålitlighet: Förförståelsen är inte 

beskriven, vilket sänker. Mer än en 

person deltog i analysen, vilket 

stärker pålitligheten.  

Överförbarhet: Teman har en lagom 

abstraktionsnivå, vilket stärker 

överförbarheten. 

Ndou, T.V., Maputle, 

S.M., & Risenga, P.R.  

HIV-positive patients’ 

perceptions of care 

received at a selected 

antiretroviral therapy 

clinic in Vhembe 

district, South Africa 

 

Sydafrika 

Publicerad 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

upplevelser som Hiv-

positiva patienter 

hade av vård på det 

lokala sjukhuset, som 

tillhandahöll 

behandling av 

bromsmediciner i 

Vhembe distriktet 

Ändamålsurval och 

bekvämlighetsurval användes. 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara Hiv-

positiva, över 18 år, behandlas 

med bromsmediciner och villiga 

att dela deras kunskap och 

beredda att underteckna ett 

informera samtycke.  

Det var 20 deltagare, varav fem 

män och 15 kvinnor som deltog 

i studien. Datainsamlingen 

skedde med hjälp av djupa 

individuella ostrukturerade 

intervjuer. 

ART clinic of Tshildzini 

hospital rekryterade deltagarna. 

Tiden för intervjun bokades in 

innan patienterna lämnade 

kliniken. Intervjuerna startades 

med en öppen fråga av 

forskaren. Därefter ställdes 

följdfrågor för att få mer 

information. Intervjuerna 

varade 45min-1timme. Ingen 

förförståelse beskriven. 

Analysen utfördes med hjälp av 

Tesch’s open coding method 

cited in Creswell. 

Ingen förförståelse är beskriven. 

Positive perceptions related to 

the environment and attitudes 

of health professionals- 

Patienternas uppfattningar om 

vårdkvalitén och 

vårdpersonalens attityder 

gentemot Hiv/Aids.  

Negative experiences with 

regard to the practices by 

health care providers- 

Upplevelser av ångest, skam 

och hopplöshet på grund av 

vårdpersonals rädsla över att bli 

smittade.* 

Tillförlitlighet: En rimlig 

intervjulängd och ett resultat som 

svarar på syftet stärker 

tillförlitligheten.  

Verifierbarhet: Metoden är tydligt 

beskriven, vilket stärker 

verifierbarheten.  

Pålitlighet: Förförståelsen är inte 

beskriven och hur många som 

deltagit i analysen är inte beskrivet, 

vilket sänker.   

Överförbarhet: Kontexten är väl 

beskriven och teman ligger på en 

lagom abstraktionsnivå, vilket 

stärker överförbarheten. 
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Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Saki, M., Kermanshahi, 

S. M. K., Mohammadi, 

E., & Mohraz, M. 

Perception of Patients 

With HIV/AIDS From 

Stigma and 

Discrimination 

 

Iran 

Publicerad 2015 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att förklara 

patienters upplevelser 

av stigma och 

diskriminering och 

hur det påverkade 

patienters sökande av 

vård i Iran 2013-2014 

Ändamålsenligt och 

snöbollsurval. 

Inklusionskriterier: att vara 

patient på AIDS-

forskningsklinik i Teheran, att 

kunna förstå och prata farsi, ha 

god fysisk, mental och kognitiv 

förmåga och att ha en intention 

att delta i studien. 18 personer 

deltog, 13 patienter, 3 

familjemedlemmar och 2 

vårdpersonal. Av patienterna 

var 4 kvinnor och 9 män och de 

hade en medelålder på 26,15 år. 

Datainsamlingen var djupa och 

semistrukturerade intervjuer 

som gjordes på en plats 

deltagarna själva fick välja. 

Intervjuerna inleddes med en 

öppen fråga om vad deltagarnas 

utmaningar vid sociala 

interaktioner var. Därefter 

ställde forskaren följdfrågor 

utifrån svaret på den första 

frågan. Intervjuerna spelades in 

med deltagarnas godkännande 

och de varade 45-90 min.  

Deltagarna fick granska 

materialet. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes och fler än en deltog 

vid analysen.   

 

Ingen förförståelse finns 

beskriven.  

Huvudtema: 

Multidimensional stigma- 

Smärtsamma upplevelser av att 

bli märkta som HIV-positiva, 

både socialt, självstigma och 

stigma inom vården.   

 

Discrimination and Insult in 

Receiving Services- 

Svårigheter som diskriminering 

i vårdsituationer.*  

 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet 

svarar på syftet och urvalet var 

varierat samt att deltagarna fick läsa 

igenom materialet.  

 

Verifierbarhet: Stärks då metoden 

är väl beskriven. 

 

Pålitlighet: Stärks då fler än en 

person har deltagit i analysen. 

Sänks då ingen förförståelse är 

beskriven.  

 

Överförbarhet: Teman har en lagom 

abstraktionsnivå vilket också 

stärker överförbarheten. 

 

Stutterheim, S.E., 

Sicking, L., Brands, R., 

Baas, I., Roberts, H., 

Van Brakel, W.H., 

Lechner, L., Kok, G., & 

Bos, A.E.R.  

 

Patient and Provider 

Perspectives on HIV 

and HIV-Related 

Stigma in Dutch Health 

Care Settings 

Nederländerna 

Publicerad 2014 

Syftet var att 

undersöka personer 

med hiv’s upplevelser 

med vårdgivare och 

vårdgivares 

perspektiv på hiv och 

deras professionella 

interaktioner med 

patienter med hiv 

Snöbollsurval. 

Inklusionskriterier: att ha 

diagnostiserats med hiv och att 

ha använt den nederländska 

hälsovårdssektorn.  

22 personer deltog i studien, 

varav 17 män och 5 kvinnor. 

Åldrarna varierade mellan 27 

till 66, med en medelålder på 

44,2 år. Intervjuerna ägde rum 

på valfri plats, vanligtvis i 

deltagarnas hem eller på kontor 

på sjukhuset. 

Deltagarna rekryterades av 

intervjuaren och av HIV 

utövare som arbetade på det 

nederländska sjukhuset genom 

Nederländska HIV-föreningen.  

Intervjuerna varade i ungefär en 

timme. Författarnas 

förförståelse är inte beskriven.  

Tematisk analys gjordes, där 

mer än en person deltog.  

 

Besvärliga sociala interaktioner 

med vårdgivare, i form av 

irrelevanta frågor om deras hiv 

status, vilket gav känsla av 

obekvämhet. Upplevelsen av 

överdrivna 

försiktighetsåtgärder, 

särbehandling vägrad vård. 

Upplevelsen av uttryckliga 

sekretessbrott rapporterats och 

vårdlöshet hos vårdpersonal 

gällande upprätthållandet av 

patienters sekretess. * 

Tillförlitlighet: Varierat urval, ett 

resultat som besvarar studiens syfte 

stärker.  

Verifierbarhet: Intervjuerna och 

analysprocessen är tydligt 

beskriven, vilket stärker.  

Pålitlighet: Förförståelsen är inte 

beskriven, vilket sänker. Däremot 

är det mer än en person som deltagit 

i analysen, vilket stärker 

pålitligheten.  

Överförbarhet: Kontexten där 

studien genomfördes är väl 

beskriven, vilket stärker.  
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Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Valencia-Garcia, D., 

Rao, D., Strick, L., & 

Simoni, J.M.  

 

Women’s experiences 

with HIV-related stigma 

from healthcare 

providers in Lima, Peru: 

“I would rather die than 

go back for care” 

 

Peru 

Publicerad 2017 

 

Syftet var att 

presentera kvinnors 

upplevelser av Hiv-

relaterat stigma i 

vårdsituationer i 

Lima, Peru. 

Urvalstypen var ändamålsenligt 

urval. Inklusionskriterier var att 

man skulle vara över 18 år, vara 

Hiv-positiv och inte gravid. Det 

var 15 kvinnor som tillfrågades 

att delta i studien, en tackade 

nej. Åldern bland deltagarna 

varierade, likaså deras 

civilstånd. 

Datainsamlingsmetoden var 

individuella intervjuer som 

pågick under en veckas tid, år 

2005. Intervjuerna ägde rum på 

en klinik för sexuell hälsa.  

 Deltagarna rekryterades från en 

tidigare studie. De kontaktades 

via telefon och informerades 

om studien. Intervjuerna pågick 

i 30- 120 minuter. Ämnen som 

diskuterades var kvinnors 

sociala stöd, att bli infekterad, 

uppfattningar och upplevelser 

av hiv-relaterat stigma och 

avslöjande av Hiv status. Ingen 

förförståelse beskriven. 

Tematisk innehållsanalys 

användes, där minst två av 

forskarna deltog i analysen. 

Deltagarna upplevde sig märkta 

av sin sjukdom. Tanken på att 

bli diskriminerad eller dåligt 

behandlade, gjorde att de avstod 

från att söka vård.  

Upplevelser av att deras 

sekretess och privatliv inte togs 

hänsyn till.  

 

Processen av att säga ifrån mot 

stigma från vårdpersonal.* 

 

Tillförlitlighet: Rimlig 

intervjulängd och resultat som 

besvarar syftet stärker.   

Verifierbarhet: Intervjuer och 

analysprocessen var tydligt 

beskrivna, vilket stärker.  

Pålitlighet: Fler än en person har 

deltagit i analysen, vilket stärker 

pålitligheten. Däremot är 

förförståelsen inte beskriven, vilket 

sänker pålitligheten.  

Överförbarhet: Kontexten är väl 

beskriven vilket stärker 

överförbarheten. 

Wodajo, B.S., 

Tshweneagae, G. T., & 

Akpor, O.A.  

Stigma and 

discrimination within 

the Ethiopian health 

care settings: Views of 

inpatients living with 

human 

immunodeficiency virus 

and acquired immune 

deficiency syndrome. 

Etiopien 

Publicerad 2017 

 

 

Syftet var att utforska 

de faktorer som kan 

hänföras till stigma 

och diskriminering av 

människor som lever 

med Hiv, på två 

etiopiska 

landsbygdssjukhus 

och om vad de tyckte 

om vårdpersonalen.  

 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterierna var: att 

deltagarna skulle vara patienter 

med AIDS-relaterade tillstånd, 

måste vara bosatt i 

studieområdet och villig att 

delta i studien.  16 deltagare 

intervjuades individuellt, varav 

10 var kvinnor och 6 var män.  

Åldrarna varierade från 20 till 

50+. Intervjuerna ägde rum på 

de två sjukhusen och det var en 

av författarna som höll i 

intervjuerna. 

Tillvägagångssätt för att finns 

deltagarna framgår inte.  

Två pilotintervjuer 

genomfördes, men inkluderades 

inte i studien. Intervjulängd och 

intervjumanual är redovisad.  

Innehållsanalys gjordes, där två 

av forskarna deltog. 

Intervjuerna transkriberades och 

kategoriserades. Deltagarna fick 

en kopia av deras egen 

intervjuskrift för att granska och 

kommentera.  

Factors related to the stigma 

and discrimination in the 

hospitals- Upplevelsen av extra 

försiktighetsåtgärder av 

vårdpersonal, försenad och 

undermålig vård. Respektlöst 

och oartigt bemötande av 

vårdpersonal. Nekade till vård 

och bristande uppföljning av 

patienter. Skyddar inte 

sekretessen. * 

 

Tillförlitlighet: Studien besvarar 

syftet vilket stärker 

tillförlitligheten. 

Verifierbarhet: Intervjuerna är inte 

tillräckligt beskrivna, vilket sänker 

verifierbarheten.  

Pålitlighet: Mer än en person deltog 

i analysen och deltagarna fick 

granska intervjun vilket stärker 

pålitligheten.  

Överförbarhet: Huvudkategorin har 

en lagom abstraktionsnivå, vilket 

stärker överförbarheten. 

*Det finns ytterligare resultat från artikeln men som inte besvarar litteraturstudiens syfte. 


