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      Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personer med HIV/AIDS 
erfarenheter av hälso- och sjukvård. Studien baseras på sju vetenskapligt 
publicerade artiklar som analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som visar personer med 
HIV/AIDS´ erfarenheter i hälso- och sjukvård: orättvist behandlad och att känna 
misstro, rädsla och maktlöshet, ensamhet och att vara utelämnad samt glädje och 
tacksamhet. Resultatet visade att personer med HIV/AIDS många gånger anser att 
de blivit orättvist behandlade, detta med hänvisning till svårigheter i att erhålla 
vård och att vara tvungna att resa långt för att erhålla vård. De uppgav även att de 
tyckte det rådde brist på utbildning bland vårdpersonal, i hur man ger råd och 
stöd. Erfarenheten personer med HIV/AIDS tycktes även vara att det brast i 
sekretessen bland vårdpersonalen. Den rädsla och maktlöshet de rapportade 
härledde också den oftast till sekretessen. Att känna sig ensam och utelämnad i 
hälso- och sjukvård, härledde oftast till vårdpersonalens bemötande och beteenden 
med anledning av de brister i stöd och rådgivning som de erfarit. Erfarenhet av att 
känna glädje och tacksamhet, framkom när vårdpersonal hade förmåga att vara 
stödjande och hjälpande i sin yrkesroll. Vårdpersonal som hade förmågan att 
bevara deras integritet och sekretessen ansågs förtjänat deras tacksamhet, de 
uttryckte även tacksamhet i relation till läkare, utan dem hade de inte levt nu.   

 
Nyckelord: HIV, AIDS, erfarenheter, hälso- och sjukvård 
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Viljan att vårda personer med HIV/AIDS ställer viktiga krav på såväl en personlig som på en 

professionell nivå för de som arbetar inom hälso- och sjukvård. Det är väl känt att det finns flera 

faktorer som kan påverka den åsikt som sjuksköterskor och läkare har inför personer med 

HIV/AIDS. Några av dessa faktorer kan vara interna på arbetsplatsen som exempelvis 

arbetskamraters fördomar mot personer med HIV/AIDS, medan andra är beroende av yttre och en 

bredare påverkan såsom stigmatisering av dessa personer. Det finns ingen anledning att vara 

fördömande gentemot personer på grund av olikheter i ras, hudfärg, religion, sexualitet och val av 

livsstil. Det är förmågan att acceptera personer med HIV/AIDS, som anses vara olika andra, som 

ökar viljan att vårda och behandla personer med denna sjukdom. Vård och behandling ska ges 

objektivt, icke-fördömande och icke-diskriminerande. Det är därför viktigt att personer med 

HIV/AIDS får den vård och behandling de är i behov av och de inte hålls ansvariga för hur de 

smittades av sjukdomen (McCann, 1997). 

 

Sjukdomen AIDS (Aquired immune difiency syndrom) beskrevs första gången 1981 av läkare som 

upptäckte epidemier av hudtumören Karposis sarkom och lunginflammation orsakad av 

Pneumocystis carinii, bland homosexuella män i USA. 1983 isolerades HIV (Humane 

immunodeficiency virus) och 1985 började tester tillämpas för diagnostisering av HIV/AIDS 

(Iwarson och Norrby, 1998, s.386). HIV överförs främst genom sexuell kontakt, och är idag 

vanligare bland heterosexuella män och kvinnor jämfört med tidigare när HIV/AIDS var vanligare 

bland homosexuella män. Andra smittvägar för HIV/AIDS är via blodsmitta eller blodprodukter, 

samt smitta från mor till barn såväl under fosterstadiet som under förlossningen, förutom dessa 

smittvägar har inga andra kunnat påvisas (Iwarson et al, 1998, s. 388). Efter en inkubationstid på ett 

par dagar upp till ett par veckor efter smittotillfället uppvisar de flesta smittade akuta 

influensaliknande symtom; såsom feber, frossa, halsont, aptitlöshet, lymkörtelsvullnad, muskel-

/ledvärk och utslag. Vanligen avtar symtomen några veckor senare, sjukdomen går i latens. Därefter 

följer ett symtomfritt stadium som kan variera mellan ett par månader till många år; upp till tio till 

femton år. De symtom som karakteriserar sjukdomen är svullna lymfkörtlar, hud- och 

slemhinneförändringar, nattliga svettningar och allmänsymtom som feber, trötthet, kraftig avmagring 

och diarré (Iwarson och Norrby, 1998, s. 390). 

 

HIV har förmågan att påverka samtliga av kroppens organsystem genom att viruset direkt skadar 

dessa eller genom att orsaka att den smittade blir mottagligare för tillfälliga infektioner såsom 

lunginflammation. Slutstadiet AIDS karakteriseras av kraftigt nedsatt immunförsvar, där kroppen för 
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en ständig kamp för att överleva s.k. opportunistiska infektioner som lunginflammation (Iwarson och 

Norrby, 1998, s. 390-391). 

Enligt Grützmeier (1995) får 50 % av alla HIV-bärare AIDS inom 10 år efter smittotillfället och 

avlider inom 2-3 år efter att de utvecklat AIDS. En person med HIV som drabbats av 8-10 s.k. 

opportunistiska infektioner fastställs som person med AIDS av behandlande läkare. Inom ett till två 

år efter den första av dessa infektioner har patienten antingen profylax eller kontinuerlig behandling 

med antibiotika i tablettform och virusmedel i intravenös form. Den profylaktiska behandlingen 

består i allmänhet av 5-10 olika preparat mot infektioner och ibland behandling för en eller två 

tumörformer (Grützmeier, 1995, s. 216). 

 

Numera är HIV ett världsomfattande hälsoproblem som påverkar miljontals av befolkningen bland 

annat genom den höga mortaliteten som sjukdomen orsakar. Utbredning och förekomst av HIV och 

AIDS varierar idag avsevärt mellan världens länder. Den 21 november 2005 publicerade UNAIDS 

och WHO, sin årliga rapport över den globala utvecklingen och förekomsten av HIV/AIDS, vilken 

ger den bästa överblicken över sjukdomens utbredning i dagsläget. AIDS har sedan upptäckten 1981 

dödat omkring 25 miljoner människor, vilket gör sjukdomen en av historiens största epidemier. 

Antalet personer som smittades av HIV under 2005 är fem miljoner människor. Globalt ligger siffran 

för antalet personer som lever med HIV uppskattningsvis på 40.3 miljoner personer. Fler än tre 

miljoner människor avled under 2005 på grund av AIDS-relaterade sjukdomar, varav mer än 

500 000 var barn. Den största ökningen av personer med HIV ses i Östeuropa, Central- och Östasien. 

Området kring Sub-Sahara i Afrika fortsätter dock att vara mest påverkat globalt, där omkring 64 % 

av de årligen nydebuterade personer med HIV-sjukdom tillkommer, vilket är fler än tre miljoner 

människor (UNAIDS & WHO, 2005, s. 2).  

 

Till och med 2004 hade totalt 6 705 personer anmälts med HIV-infektion i Sverige, av de anmälda 

beräknades cirka 3 500 vara i livet. I slutet av 2005 beräknades antalet smittade i landet vara 7 099 

personer (Smittskyddsinstitutet, 2006). 

 

Vidare rapporterar UNAIDS/WHO (2005) att tillgången på HIV-läkemedel har förbättrats avsevärt 

de senaste två åren. Det är inte längre bara de rika länderna som får tillgång till antiretroviral 

behandling, utan även utvecklingsländer har nu fått tillgång till dessa mediciner. Personer med HIV i 

låg- och medelinkomst länder lever idag längre, har bättre livskvalitet och har minskad mortalitet, 

eftersom de nu har tillgång till antiretroviral behandling, jämfört med innan man hade tillgång till 

den antiretrovirala behandlingen (UNAIDS & WHO, 2005, s. 5). 
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Målsättningen för UNAIDS och WHO´s arbete är att världens alla länder ska få tillgång till HIV-

profylaktiska åtgärder. Till de profylaktiska åtgärderna räknas information och rådgivning om hur 

man ska undvika överföring av virus, eliminera diskriminering genom exempelvis bekämpa HIV´s 

kännetecken, behandling och omvårdnad av de personer som smittats. För att förhindra spridningen 

av HIV och AIDS krävs global tillgång till prevention, behandling och omvårdnad samtidigt. Om 

alla länder mobiliserar på detta sätt samtidigt kan man uppnå att HIV/AIDS epidemin stagnerar eller 

till och med minskar (UNAIDS & WHO, 2005, s. 14-15).   

 

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att vården, så långt det är möjligt, ska bygga på personens 

självbestämmande, integritet och att vården ska utformas i samråd med personen. God omvårdnad 

sammanfaller delvis med och utgör ett komplement till medicinsk vård samt har psykologiska, 

sociala och kulturella aspekter (Essen von, 1995, s. 252).  

 

HIV/AIDS anses vara en kronisk sjukdom. Med kronisk sjukdom avses ett förändrat hälsotillstånd, 

som inte kan botas genom kirurgi eller genom medicinsk behandling. Oförutsedda svårigheter som 

karakteriserar kronisk sjukdom och som främjar maktlöshet inkluderar symtomförsämring, 

terapisvikt, fysiska förändringar, iatrogena förändringar, förändringar i personens 

familjekonstellation eller i personens nätverk eller i personens fysiska stigma. Trots oförutsedda 

svårigheter i att leva med en kronisk sjukdom, har dessa individer liknande mål i livet som en fullt 

frisk individ; att leva livet till fullo och att fungera optimalt i alla aspekter av livet, att ha en bra 

livskvalitet (Fitzgerald Miller, 2000, s. 4-8). Att vara en person med HIV/AIDS kan medföra en 

psykologisk påfrestning, eftersom personen har en dödlig infektion i kroppen och därmed kan utgöra 

en smittfara för andra människor. Beskedet om att HIV-testen är positiv medför nästan alltid en kris, 

som kan vara långvarig, hos personen. Det är därför av oerhörd vikt att personalen kan tillhandahålla 

stöd för personen under denna kris. Det kan även vara värdefullt för personen att träffa andra med 

samma diagnos, trots att många personer inte vågar berätta för andra om sin infektion. Det är viktigt 

att hjälpa personer med HIV att få styrka att berätta för sina närmaste, familj och vänner, för att få 

stöd från dessa (Iwarsson och Norrby, 1998, s. 397)  

 

Syftet med denna studie var att beskriva personer med HIV/AIDS erfarenheter av hälso- och 

sjukvård. 
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Litteratursökning 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar har skett via databaserna Academin Search (Ebsco) och 

SweMed+, i sociomedicinska tidskrifter som publicerar vetenskapligt granskat material samt på 

World Wide Web. De sökord som användes var HIV, AIDS, qualitative, experience och health care. 

Sökning har skett med sökorden individuellt samt i kombination av samtliga sökord. 

Artikelsökningen har begränsats till artiklar publicerade mellan åren 1997 och 2005. Samtliga 

artiklar skulle spegla personer med HIV/AIDS erfarenheter av hälso- och sjukvård. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades.  

 

Sökningen via sökorden i kombination resulterade i totalt 567 artiklar. Av dessa utvaldes 279 artiklar 

som passande studiens syfte genom att läsa rubriker. Efter en genomläsning av abstrakten 

reducerades antalet artiklar till 57 som lästes i sin helhet. Efter en noggrann granskning där artiklarna 

skulle skildra personer med HIV/AIDS erfarenheter av hälso- och sjukvård återstod endast sju 

artiklar som passade syftet (tabell 1). En artikel bortföll på grund av att de intervjuade var 

sjuksköterskor och läkare. Utifrån Willman och Stoltz (2006) modell för kvalitetsgranskning av 

kvalitativ vetenskaplig litteratur studerade jag följande delar: typ av studie, huvudfynd, syfte, 

deltagare, metoder för datainsamling och analys, redovisning av resultat samt etiska aspekter 

(Willman och Stoltz (2006, s. 94-97). 

 

Analys 

 

De sju utvalda artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) 

och Downe-Wamboldt (1992). Metodens syfte innebär beskrivande och är fokuserande på textens 

egentliga innehåll; att kondensera, identifiera och kategorisera de olika texter som framkommit i 

artiklarna (Burnard, 1991).  

 

Innehållsanalysen genomfördes enligt Burnard (1991) och inleddes genom att samtliga artiklar 

genomlästes i sin helhet, för att få en övergripande bild av artiklarnas innehåll. Artiklarna lästes 

därefter åter igenom i sin helhet, nu för att studera dem närmare och identifiera textenheter. Utifrån 

syftet med denna litteraturstudie extraherades textenheter ur artiklarna och översattes ordagrant, utan 

att deras innebörd ändrades. Kontroll av kategoriernas lämplighet till dess innehåll har skett 
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kontinuerligt, genom återgång till ursprungstexterna. Vid första kategoriseringen framkom femtiosex 

kategorier, vilka slutligen resulterade i fyra kategorier. Validiteten bekräftades genom kontroll med 

de textenheter som utgjort kategorierna.  

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=7) 

 

Författare, 
publicerings- 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsamlings-
och analysmetod

Huvudfynd Kvalitet 

Botes & Otto, 
2003 

Kvalitativ 7 personer  
med HIV 

Semistrukturera- 
de intervjuer 
Systematisk inne-
hållsanalys 
 

Etiska dilemman  
som erfarits av 
personer med  
HIV/AIDS 
 

   Medel 

Chandra, Deepti- 
varma & Manju- 
la, 2003 

Kvalitativ, kvan- 
titativ 

68 personer med 
HIV 

Öppna djupa 
Intervjuer 
Kvalitativ inne- 
hållsanalys 
Kvalitativ analys 

Personer med HIV
erfarenheter av  
rådgivning och 
sekretess inom  
hälso- och sjuk- 
vård 
 

   Bra 

Hsiung & Tho- 
mas, 2001 

Kvalitativ 14 personer med 
HIV/AIDS 

Öppna intervjuer 
Fenomenologisk 
ansats 
Grundad teori 
analys 

Copingstragetier 
hos personer med  
HIV/AIDS i sam- 
band med olika  
erfarenheter av  
hälso- och sjuk- 
vård 
 

   Bra 

McGuire Bunting 
& Seaton, 1999 

Kvalitativ 18 personer med 
HIV 

Öppna intervjuer 
Hermaneutisk  
studie 
Hermaneutisk 
analys 
 
 

Hur personer med 
HIV/AIDS hanter-
ar brist på infor- 
mation inom 
hälso- och sjuk- 
vård  
 

   Medel 

Sauka & Lie,  
2000 

Kvalitativ 13 personer med 
HIV 

Semistrukturerad
Öppna intervjuer 
Grundad teori 
analys 

Personer med  
HIV/AIDS erfar- 
enheter av sekret- 
essen inom hälso- 
och sjukvård 
 

   Bra 

Uys, 2003 Kvalitativ, kvan- 
titativ 

906 personer  
med HIV/AIDS 

Semistrukturerade
intervjuer 
Observationer 
Frågeformulär 
Kvalitativ tema- 
tisk innehålls- 
analys 
Kvantitativ analys
 

Personer med  
HIV/AIDS erfar- 
enheter av rådgiv- 
ning och stöd 
inom hälso- och 
sjukvård 
 

   Medel 

Whetten-Gold- 
stein, Nguyen &  
Sugarman, 2001 

Kvalitativ 15 personer med 
HIV 

Öppna intervjuer 
Kvalitativ inne- 
hållsanalys 
 

Personer med  
HIV/AIDS erfar- 
enheter av sekret- 
essen inom hälso- 
och sjukvård 

   Bra 



 8

 
 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 2), som beskrivits i brödtext med 

referenser. Resultatet styrks med citat som ingått i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=4) 
 
______________________________________________________________________________ 

Kategorier 
________________________________________________________________________________ 
 

Orättvist behandlad och att känna misstro 

Rädsla och maktlöshet 

Ensamhet och att vara utelämnad 

Glädje och tacksamhet 

________________________________________________________________________________ 
 

Orättvist behandlad och att känna misstro 

 

Många personer med HIV/AIDS berättade om sin erfarenhet av att de ansåg sig ha svårt att få 

tillgång till vård, något de trodde berodde på deras sjukdom. Erfarenheten var att de blivit 

remitterade för speciell HIV-vård, men att det var svårt och invecklat att få vård och behandling, 

något som ofta påverkat kontinuiteten i vården (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 570). De 

hade erfarenhet av att läkare inte alltid varit villiga att vårda personer med HIV/AIDS. De hade 

hänvisats till olika kliniker och olika läkare men avvisats, något som resulterat i att de känt sig 

orättvist behandlade (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 571). För att erhålla den vård de 

behövde, hade flera tvingats resa långt för att erhålla den vård. Att alla sjukhus inte kunde 

erbjuda palliativ vård och rehydrering, var något de ansåg borde vara alla klinikers skyldighet. 

Detta hade medfört att de många gånger känt sig orättvist behandlade (Uys, 2003, s. 277).  

                                     

                         ”Every time I am needing to be seen by a doctor, I have to go  

                           and get a referral from (my primary health care physician);  

                           then go to the doctor. I have to go thorough these different 

                           channels, and it seems like it´s harder for a person with HIV 
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                           to be seen instead of just a normal healthy person.”  

                                      (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 571) 

Flera färgade personer med HIV/AIDS var deras erfarenhet av läkare, att de känt sig som 

försöksdjur tillsammans med dem, att de utförde experiment på dem. De ansåg att de dels inte 

fått den vård de behövt när de varit i behov av den, att de inte fått adekvat behandling med rätt 

läkemedel samt att de fått sämre vård än vad vita personer fått. De flesta ansåg dock att de var i 

behov av läkare för att kunna bibehålla sitt tillstånd. Alla dessa erfarenheter hade resulterat i att 

de känt sig orättvist behandlade av läkare (Hsiung och Thomas, 2001, s. 758). Erfarenheten att 

vårdpersonal i allmänhet inte kunnat förstå deras upplevelser kring sjukdomen, att de inte kunnat 

ge adekvat stöd, råd och utbildning, hade resulterat i att de känt misstro och känt sig orättvist 

behandlade (Botes och Otto, 2003, s. 288).  

 

                             ”It is as though we, as a group, provide him (the physician)  

                             opportunities to experiment. A worse way of saying it is that 

                             we are guinea pigs.”  (Hsiung och Thomas, 2001, s. 758) 

 

                            ”I wonder would it be different for me if I was white.  

                                  They treat them better when they go to the doctor  

                                   than they do Blacks. They get better medicine.”  

                                           (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 573) 

 

Personer med HIV/AIDS uppgav även att de ofta känt sig orättvist behandlade i hälso- och 

sjukvård, något som medfört att de även känt misstro gentemot vårdpersonalen. Känslan av att 

bli orättvist behandlade och att känna misstro var oftast förknippat med funderingar kring 

framför allt sekretessen (Uys, 2003, s. 277). För de flesta innebar sekretess en begränsning av 

överföring av medicinsk information för utomstående. De flesta personers erfarenhet var att 

sekretessen inte existerade i verkligheten. Enligt en person fanns det en laglig, professionell och 

etisk förpliktelse att hålla patientinformation konfidentiell, sekretessen borde ses som en viktig 

egenskap i läkarnas liv, inte bara något skrivet på ett papper (Sauka & Lie, 2000, s. 739). Några 

personer med HIV/AIDS hade erfarenheter av att sekretessen brustit, när vårdpersonal avslöjat 

deras HIV-status för utomstående (Chandra, Deepthivarma & Manjula, 2003, s. 211). 

Erfarenheter som när vårdpersonal pratat om personer med HIV och/eller AIDS utanför 

arbetstid, vilket medfört att de kände misstro mot vårdpersonalen (Sauka och Lie, 2000, s. 739). 

Flera hade erfarenheter av att vårdpersonal varit okänsliga för deras behov av sekretess. Som ett 
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exempel kan nämnas när sjuksköterskor pratade högt om dem inför andra och gav information 

per telefon, vilket hade medfört att de känt misstro (Uys, 2003, s. 277).  

Beslutet var de skulle motta sin medicinska vård hade baserats på bland annat grad av medicinsk 

professionalism, klinikstorlek och journalföring skett och hade i många fall grundats på andras 

erfarenheter av brusten sekretess. Något som ofta inneburit att de tvingats till långa resor till en 

klinik där brusten sekretess troligen inte skulle ha påverkat deras liv lika negativt som hur 

brusten sekretess i hemstaden skulle ha kunnat orsaka. Erfarenheterna av datoriserade 

medicinska journaler var att de tycktes öka tillgängligheten av materialet för utomstående, något 

de inte kunde påverka, vilket fick dem att känna misstro mot personalen (Whetten-Goldstein et 

al, 2001, s. 460). 

 

                        ”…and going on the computer, I don´t think (patients are)  

                          going to go for it, because they don´t want nobody to know… 

                          They´ll lay in their bed and just die before they go and have  

                          something on a computer.”  

                                       (Whetten-Goldstein et al, 2001, s. 460) 

 

Maktlöshet och att känna rädsla                 

 

Flera personer med HIV/AIDS beskrev sina erfarenheter av att ha känt rädsla och maktlöshet i 

hälso- och sjukvården. Den huvudsakliga anledningen till deras rädsla och maktlöshet uppgavs 

vara bekymmer kring sekretessen, att de inte ville att andra skulle få vetskap om deras sjukdom 

eftersom det fortfarande förekommer fördomar kring HIV/AIDS (Whetten-Goldstein et al, 2001, 

s. 459; Chandra et al, 2003, s. 212). Många hade erfarenhet av att inte kunna påverka 

vårdpersonalen att hålla sekretessen, vilket medfört att de känt sig maktlösa (Whetten-Goldstein 

et al, 2001, s. 460).  Ett dåligt bemötande från vårdpersonalen, tycktes även vara en anledning till 

att de känt sig maktlösa. Med detta avsåg de när känt sig oroliga för att vårdpersonal skulle 

komma att avslöja deras sjukdom för deras familjer. De ansåg att de inget kunde göra åt detta, 

vilket hade medfört att de känt maktlöshet (Hsiung och Thomas, 2001, s. 754). Flera personer 

uppgav att de erfarit maktlöshet och stigmatisering, avfärdande samt att de hade blivit sårade av 

sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. Detta eftersom de tyckte att sjuksköterskor oftast brustit 

förtroenden givna till dem, att sjuksköterskor sårade dem genom sättet som de förmedlade 

information kring sjukdomen, vilket medfört att de känt maktlöshet (Botes och Otto, 2003, s. 

288). 
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                       “I didn´t want to make our relationship awkward or soured  

                         because then she might not pass useful information on to me 

                         in the future. That´s what I was afraid of. My health condition 

                         was bad enough. It would have been too stupid for med to cut 

                         myself off from some resourses.”  

                                                 (Hsiung och Thomas, 2001, s. 754) 

 

Flera personer med HIV/AIDS uppgav även att de hade känt rädsla för att den medicinska 

informationen som vanligtvis fanns i datorsystem skulle komma att säljas till utomstående, något 

som medfört att de känt sig maktlösa över att inte kunnat påverka på vilket sätt journalföringen 

ägde rum. Deras erfarenhet bestod i att alla läkare kunnat få tillgång till deras medicinska 

information vilket hade medfört att de känt sig rädda (Whetten-Goldstein et al, 2001, s. 460- 

461). 

 

Ensamhet och vara utelämnad 

 

Personer med HIV/AIDS uppgav att de hade erfarenhet av att ha känt sig ensamma och 

utelämnade i hälso- och sjukvården. Erfarenheter som bestått i att de inte fått adekvat stöd och 

rådgivning från sjuksköterskor. De hade känt brist på förtroende för dem, vilket medfört att de 

känt sig ensamma och utelämnade (Uys, 2003, s. 278). Åsikterna om att sjuksköterskor i 

allmänhet inte var utbildade inom rådgivning, hade medfört att de känt sig ensamma och 

utelämnade (Sauka och Lie, 2000, s. 741).  

 

Flera hade berättat att andras negativa erfarenheter ofta påverkat deras egen inställning till hälso- 

och sjukvården, något som medfört att de ofta antagit ett psykologiskt skydd utåt, för att skydda 

sig själva från negativa erfarenheter. Många gånger hade de inte fått ett bra bemötande från 

vårdpersonalen, vilket medfört att de känt sig ensamma. En dålig kommunikation mellan 

personer med HIV/AIDS och vårdpersonalen hade medfört att relationer till vårdpersonalen inte 

kunnat utvecklas. Något som hade inneburit att de känt sig ensamma och utelämnade (Hsiung 

och Thomas, 2001, s. 755). Flera hade erfarenheter av dåligt samarbete mellan personer mer 

HIV/AIDS och vårdpersonal. Att vårdpersonal varken förstod dem eller deras situation och att de 

känt sig som främlingar tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Detta hade resulterat i att de 

känt att de ensamma fått bära bördan i att vara sjuk. De uppgav att de trott att om de fått 
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tillbringa mer tid tillsammans med vårdpersonalen, hade det medfört att de bättre skulle ha 

kunnat förstå varandra, att vårdpersonal då hade medvetandegjorts om hur personer med 

HIV/AIDS upplevt sin situation och sin sjukdom. Flera personer uppgav att de erfarit att de inte 

fick tillbringa tillräckligt med tid med läkare och sjuksköterskor, vilket hade medfört att de känt 

sig ensamma och utelämnade (Sauka och Lie, 2000, s. 720).   

                   

                          “We had no conversation. I didn´t ask anything of the doctor 

                            who took the blood. She was just a person to take the blood.  

                            That´s it.”  

                                                 (Sauka och Lie, 2000, s. 740) 

 

                  ”It is possible that people need to spend time together in order to  

                   understand each other. I felt that physicians might be better aware 

                     of my situation the next time, after we had spent some time together.”  

                                                 (Hsiung och Thomas, 2001, s 755) 

 

Att känna glädje och tacksamhet 

 

Några personer med HIV/AIDS uppgav att de hade positiva erfarenheter i hälso- och sjukvård. 

De uppgav att de känt glädje och tacksamhet över den vård de erhållit, gällande såväl terminal 

vård, palliativ vård samt rådgivning under deras sjukdomstid. De uppgav att den rådgivning de 

fått i hemmet hade varit betydelsefull och hade varit avgörande och hade fått den sjuke att känna 

sig mänsklig (Uys, 2003, s. 275). Några uppgav att de hade positiva erfarenheter av att läkare 

velat träffa dem, även om det var en läkares rättighet att vägra träffa en person med HIV/AIDS. 

En person ansåg att om det inte vore för läkarna skulle han, liksom många andra, redan ha varit 

döda. Erfarenheten av läkares bemötande uppgavs vara att de inte borde se alltför mycket till de 

gånger de blivit illa bemötta och orättvist behandlade av vårdpersonalen, utan hellre försöka se 

till de gånger de blivit behandlade och bemötta på ett bra sätt (Hsiung och Thomas, 2001, s. 756, 

758). Några personer uppgav att om en läkare hade förmåga att bevara deras integritet och 

sekretessen, skulle de kunna anförtro sig och lita på vårdpersonal (Sauka och Lie, 2000, s. 739). 

När vårdpersonal uppvisade ett genuint intresse för dem som personer medförde det att de lättare 

och mer ansvarsfullt följde de rekommendationer vårdpersonalen gav dem (McGuire Bunting 

och Seaton, 1999, s. 572). Några uppgav att de hade erfarenhet av att ha mer personliga 

relationer till vissa i vårdpersonalen, att de lättare kunnat anförtro sig åt dem, vilket fått dem att 
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känna tacksamhet gentemot vårdpersonalen (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 573). Några 

uppgav att de hade erfarenhet av att vissa beteenden hos vårdpersonalen var omvårdande 

beteenden och att detta hade fått stor betydelse för deras fortsatta egenvård. Positiva 

omvårdnadsbeteende hos läkare och sjuksköterskor hade medfört att de känt sitt egenvärde och 

hade ingivit hopp. Detta medförde att de känt tacksamhet och därmed fått ork att sköta om sig 

själva (McGuire Bunting och Seaton, 1999, s. 572).  

 

                ”You would be able to take things easy by thinking that if it were not for  

                  them (the physicians) you would not be here anymore. Don´t focus too 

                  much on how they have treated you badly, but rather on ways and times 

                  they have treated you well.”  (Hsiung och Thomas, 2001, s. 756) 

 

               ”Dr (name of the doctor) will always be a person of confidence. You will  

                 not get any information from her. We asked once about some people, no  

                 response…She is silent as a grave. She says she can´t release this inform- 

                 ation and that´s it.” (Sauka och Lie, 2000, s. 739) 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personer med HIV/AIDS erfarenheter av hälso- och 

sjukvård. Analysen baseras på kvalitativ manifest innehållsanalys beskriven av Burnard (1991) och 

Downe-Wamboldt (1992). Studien resulterade i följande fyra kategorier: orättvist behandlad och att 

känna misstro, rädsla och maktlöshet, ensamhet och att vara utelämnad, samt glädje och tacksamhet.  

 

Resultatet i denna litteraturstudies första kategori, orättvist behandlad och att känna misstro, visade 

att flera personer med HIV/AIDS hade erfarenhet av orättvis behandling i flera avseenden. Ett 

exempel som kan nämnas är att tvingas till långa resor för att få vård och behandling för sin 

sjukdom. En viktig aspekt inom hälso- och sjukvård borde vara att samtliga kliniker ska kunna 

erbjuda samtliga patienter den basala vården och behandlingen som krävs för ett drägligt liv. Flera 

hade erfarenhet av hur sjuka slussats mellan olika sjukhus, med remisser till olika läkare, utan att de 

fått träffa vederbörande läkare vid det tidsbestämda besöket. Det tycks även förekomma att läkare 

inte är villiga att vårda personer med HIV/AIDS. Någon angav att han tyckte att det var en läkares 

rätt att neka, samtidigt som det fått honom att känna sig orättvist behandlad. Flera färgade personer 

berättade om hur de fått, vad de ansåg vara sämre vård än vad vita personer fått samt att de inte fått 
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rätt behandling i tid. Liknande erfarenheter framkom i en studie av Keating och Robertson, 2004, där 

färgade personer med mental sjukdom uppgav att de känt sig orättvist behandlade med anledning av 

dels deras hudfärg och deras diagnos. I samma studie uppgavs att de även hade erfarenheter av de 

svårigheter som kan uppstå i hälso- och sjukvård, då de känt misstro gentemot vårdpersonal (Keating 

och Robertson, 2004). En annan aspekt som framkommit i denna litteraturstudie var att flera hade 

erfarenhet av att vårdpersonal inte kunde ge adekvat stöd, råd och utbildning. Många ansåg att 

vårdpersonal inte förstod deras upplevelser kring sjukdomen. I likhet med detta ansåg flera personer 

att vårdpersonal ofta var fördömande gentemot personer med mental sjukdom. De hade erfarenhet av 

att de ofta negligerades som människor i mötet med hälso- och sjukvård (Thesen, 2001).  

 

Majoriteten av de tillfrågade personerna i denna litteraturstudie uppgav att de känt misstro i hälso- 

och sjukvården, oftast på grund av det flertalet tillfällen när sekretessen brustit. De uppgav att de 

hört hur sjuksköterskor talat högt om deras sjukdom, att de gett information i telefonen. Någon 

berättade om hur information om henne och hennes diagnos ropats ut i ett väntrum. I denna 

litteraturstudie framkom att flertalet personer ställt sig ytterst tveksamma till datoriserade journaler. 

Detta med hänvisning till att de misstänkt att utomstående med lätthet kan erhålla information från 

datoriserade journaler. En annan aspekt som framkommit i denna litteraturstudie var att flera hade 

erfarenhet av att läkare som inte var direkt involverade i deras specifika vård, lätt kunnat skaffa sig 

tillgång till journaler. Beslutet var de skulle motta sin medicinska vård hade baserats på bland annat 

grad av medicinsk professionalism, klinikstorlek och journalföring skett. I studien av Leung och 

Arthur (2004) framkom att personer med mental sjukdom trott att sekretessen skulle brytas, vilket 

även hos dem medfört att de känt misstro gentemot vårdpersonalen (Leung och Arthur, 2004).                         

 

Den andra kategorin i denna litteraturstudie; rädsla och maktlöshet, visade att många upplevt på 

den rädsla och känsla av maktlöshet inom hälso- och sjukvården. De hänvisade ofta till den oro 

de upplevde inför frågan om vårdpersonalen skulle hålla sekretessen eller inte. Flera personer 

uppgav att de många gånger känt sig maktlösa inför att inte kunna påverka vårdpersonalen i 

frågan rörande sekretessen. Liknande resultat framkom i en studie av Birch, Lavender och Cupitt 

(2005), där personer med mental sjukdom hade erfarenheter av att ha känt maktlöshet i fråga om 

bevarandet av sin integritet (Birch, Lavender och Cupitt, 2005). Flera personer hänvisade sin 

känsla av maktlöshet inom hälso- och sjukvården till den vård och behandling de fått. Liknande 

erfarenheter uppgavs personer med cancer ha när det gäller maktlöshet kring vård och 

behandling inom cancervården. Den enda riktigt stora skillnaden, tycktes dock vara att de ansåg 

sig ha lite möjlighet att kunna påverka sin vård och behandling (Saares och Souminen, 2005). 
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Flera personer hade erfarenhet av att ha avfärdats och sårats av sjuksköterskor, något som fått 

dem att känna sig maktlösa. I en svensk studie (Hörberg, Brunt och Axelsson, 2004) uppgav 

personer med mental sjukdom erfarenheten av att ha känt rädsla rörande brist på tillit till 

vårdpersonalen (Hörberg, Brunt och Axelsson, 2004). De kände tveksamhet inför datoriserade 

journaler, att information skulle komma att säljas till utomstående. I denna litteraturstudie 

framkom även att ett dåligt bemötande från vårdpersonalen också var en anledning till att de känt 

sig maktlösa.  

 

I denna litteraturstudies tredje kategori; ensamhet och att vara utelämnad, uppgav flera personer att 

de upplevt sig vara ensamma och utelämnade i mötet med hälso- och sjukvård. Flera uttryckte att 

andras negativa erfarenheter ofta påverkade dem och deras egen inställning till hälso- och sjukvård. 

De ansåg att de hade förmågan att anta ett psykologiskt skydd utåt, för att skydda sig själva och 

därmed undgå att såras av vårdpersonalens bemötande och agerande. Flera har uppgett att de känt 

brist på förtroende för vårdpersonal, något som i de flesta fall resulterat i att de känt ensamhet och att 

vara utelämnade. Erfarenheter som bestod i brist på adekvat stöd och rådgivning från sjuksköterskor, 

att de inte var utbildade inom rådgivning, hade också medfört att de känt sig ensamma och 

utelämnade. I denna litteraturstudie framkom att flera hade erfarenheter av dåligt samarbete mellan 

personer mer HIV/AIDS och vårdpersonal. Att vårdpersonal varken förstod dem eller deras situation 

och att de känt sig som främlingar tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Detta hade resulterat i 

att de känt att de ensamma fått bära bördan i att vara sjuk. En bristande kommunikation mellan den 

sjuke och dennes läkare/sjuksköterska oftast utmynnade i en närmast obefintlig relation. En relation 

som kanske skulle komma att utvecklas positivt under förutsättning att de sjuka och vårdpersonalen 

fick tillbringa mer tid tillsammans i hopp om att bättre förstå varandra. En annan viktig aspekt när 

det gäller utveckling av tillitsfulla relationer mellan de sjuka och vårdpersonalen som framkom i 

denna litteraturstudie var, att de önskade att de kunde mötas som mänskliga varelser med behov, 

bekymmer och med förståelse för den andres situation. I en studie av Thesen (2001) framkom att 

personer med mental sjukdom ansåg att ett respektfullt bemötande från vårdpersonal, kunde 

utmynna i en framgångsrik relation mellan en sjuk person och vårdpersonal (Thesen, 2001). I denna 

litteraturstudie framkom även att andras negativa erfarenheter ofta påverkat dem i deras inställning 

till hälso- och sjukvården. De antog ofta ett psykologiskt skydd utåt, för att skydda sig själva från 

negativa erfarenheter. Många gånger hade de inte fått ett bra bemötande från vårdpersonalen, vilket 

medfört att de känt sig ensamma. Liknande erfarenheter uppgav flera personer med mental sjukdom 

att de hade, de uppgav att de trott att de kunde förändra situationen till något positivt under 
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förutsättning att vårdpersonal förändrade sina attityder gentemot personer med mental ohälsa. 

Sådana förändringar kan ske om man sätter mental ohälsa i fokus (Thesen, 2001). 

                

Den fjärde och sista kategorin; glädje och tacksamhet, framkom att några personer kände stor 

glädje och tacksamhet gentemot vårdpersonal i hälso- och sjukvården. De ansåg att den 

rådgivning de fått var av stor betydelse och fick dem att känna sig mänskliga. Liknande 

erfarenheter hade personer med mental sjukdom av hälso- och sjukvård. Där har de beskrivit 

erfarenheter av att vårdpersonal varit hjälpande och stödjande i sin yrkesroll. En annan viktig 

aspekt som angavs var den värme och den medkänsla vårdpersonalen upplevdes ha, vilket 

skapade förtroende för vårdpersonalen (Leung och Arthur, 2004). I samma studie framkom även 

att personer med mental sjukdom erfarit att en varm relation med vårdpersonal tycktes ha positiv 

effekt på deras tillfrisknande. När de märkte vårdpersonalens omvårdnad hade de känt att de 

litade på dem (Leung och Arthur, 2004). Några personer kände tacksamhet gentemot de läkare 

som velat träffa dem. Någon uttryckte att han kände tacksamhet och glädje i att leva, för utan 

läkare skulle han inte ha varit i livet. Flera personer ansåg att vårdpersonal hade förmåga att 

bevara deras integritet och hålla sekretessen, förtjänade att de anförtrodde sig åt och kunde känna 

tillit till dem. Några hävdade att det var viktigt för dem själva att först finna en inre frid, för att 

senare kunna uppsöka hälso- och sjukvården (Leung och Arthur, 2004). I denna litteraturstudie 

framkom att om vårdpersonal uppvisade ett genuint intresse för dem som personer, innebar det 

att de lättare och mer ansvarsfullt följde de rekommendationer de fått. Vad de tolkade som 

omvårdande beteenden hos vårdpersonal hade fått stor betydelse för deras fortsatta egenvård. 

Dessa positiva omvårdnadsbeteenden fick dem att känna sitt egenvärde och hade medfört att de 

känt glädje och tacksamhet. Liknande erfarenheter framkom i en finsk studie (Saares och 

Souminen, 2005) där personer med cancer hade känt glädje och tacksamhet gentemot den 

vårdande personalen. De uppgav att de känt att vårdpersonalen uppvisade ett genuint intresse av 

dem som person, och att de faktiskt fick individuellt anpassad vård och behandling (Saares och 

Souminen, 2005). Det framkom även i denna litteraturstudie att några hade positiva erfarenheter 

av att läkare faktiskt velat träffa dem. En hade berättat att, om det inte vore för läkare, hade de 

flesta av dem redan varit döda. De ansåg att man inte borde se till de gånger de blivit illa bemötta 

och orättvist behandlade, utan försöka se de gånger de blivit bra behandlade. Flera personer med 

mental ohälsa uppgav att de kände sig förstådda och väl bemötta av vårdpersonal. De upplevde 

att de hade förtroende för sjuksköterskorna, att de kunde lita på dem i alla tänkbara situationer 

som kunde tänkas uppstå. Några uppgav att de kände sig stärkta genom den relation de kände 
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mellan sig själva och sjuksköterskorna, att deras självförtroende ökade, som en följd av detta 

upplevde de en bättre livskvalitet (Hörberg, brunt och Axelsson, 2004).  

 

Det finns ett antal begränsningar i studiens genomförande. Datainsamlingen i denna litteraturstudie 

bestod i att välja ut vetenskapliga publicerade studier, vilket medfört att källmaterialet som 

intervjuer, anteckningar och annan text inte varit tillgängliga för mig. Samtliga artiklar som ingått i 

denna litteraturanalys är skrivna på engelska, som inte är mitt modersmål. Det kan ha medfört att 

feltolkningar kan ha skett och att nyanser kan ha gått förlorade när jag översatt texterna till svenska, 

trots att jag varit mycket noggrann. I denna litteraturstudie har jag försökt fånga personer med 

HIV/AIDS erfarenheter av hälso- och sjukvård. Jag har använt mig av kvalitativ manifest 

innehållsanalys, där jag under analysen försökt vara så textnära som möjligt för att undvika att någon 

tolkning av texten skulle ske. Jag har gått igenom varje textenhet vid varje kategorisering för att 

försäkra mig om att de är i rätt kategori. Detta har jag gjort för att stärka trovärdigheten. Jag har 

tydligt hänvisat till mina källor, vilket ökar bekräftelsebarheten samt beskrivit hela processen för att 

komma till resultatet, vilket stärker pålitligheten. Arbetet har kontinuerligt granskats av en 

handledare under hela processen samt vid seminarier, vilket stärker tillförlitligheten.  

 

Jag har granskat de sju vetenskapliga artiklar jag har valt ut enligt Willman och Stoltz (2002) 

beskrivning av kvalitetsgranskning (2002, s. 92; 122-123). Det kan vara betydelsefullt att 

betona att det är första gången jag kritiskt granskar och bedömer vetenskapliga artiklar, vilket 

kan innebära att kvaliteten på artiklar kan vara felbedömda. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 

ger kvalitativ manifest innehållsanalys teoretiskt användbara slutsatser utan risk att man 

förlorar realiteten i insamlade data. Vidare beskriver författaren att kondenseringen är en 

process, där råmaterialet förkortas och onödig information sorteras bort så att endast kärnan i 

materialet blir kvar. Det är möjligt att detta kan vara en felkälla i min litteraturstudie, där 

betydelsefull information kan ha förbisetts, även om jag kontinuerligt återvänt till 

ursprungskällan och försökt finna kärnan i innehållet utan att tolka dess innebörd. Resultatet i 

denna litteraturstudie kan möjligen förändras om antalet artiklar utökas. 

 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är olika aspekter i begreppet 

tillförlitlighet. Trovärdigheten innebär att forskaren ska ha fångat verkligheten. Pålitlighet 

handlar om att läsaren ska kunna följa hur forskaren gått till väga under processens gång och 

hur resultatet växt fram. Bekräftelsebarheten innebär att läsaren ska kunna gå tillbaka till 

källan för att kontrollera fakta. Överförbarhet innebär att dessa resultat ska kunna överföras 
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till andra personer som är i samma situation (Holloway och Wheeler, 2002, s. 254-255). I 

denna  litteraturstudie har jag försökt stärka trovärdigheten genom att jag vid varje 

kategorisering gått igenom samtliga textenheter för att försäkra mig om att de är i rätt 

kategori. Vidare har jag tydligt hänvisat till de källor jag använt mig av, vilket ökar 

bekräftelsebarheten. Jag har även beskrivit hela processen jag tillämpat för att komma fram 

till resultatet vilket stärker pålitligheten. Detta arbete har granskats av en handledare under 

hela processen samt vid projektplan-, dataanalys- och rapportseminarium vilket också stärker 

tillförlitligheten.  

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie belyser de erfarenheter personer med HIV/AIDS haft i hälso- och 

sjukvård. Den slutsats man kan dra är att en ökad förståelse för hur personer med HIV/AIDS 

upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården är av yttersta vikt. Studien visar bland annat 

att personer med HIV/AIDS anser att vårdpersonal har ett behov av utbildning områdena att 

ge råd och stöd samt hur man ger adekvat patientutbildning. Den visar också att det är viktigt 

att skapa en bra relation mellan patienter och vårdpersonal. Det är av yttersta vikt att vi som 

vårdpersonal främjar mellanmänskliga relationer inom hälso- och sjukvården. Denna 

litteraturstudie kommer förhoppningsvis att leda till att all vårdpersonal medvetandegörs om 

vilken betydelse deras förhållningssätt har samt att man upphör att göra åtskillnad på olika 

patientkategorier. En förhoppning är att denna litteraturstudie kommer att medföra fortsatta 

studier kring ämnet. Detta för att vårdpersonal ska kunna anta ett mer professionellt 

förhållningssätt gentemot samtliga patientkategorier, utan åtskillnad, och att närhet och 

mellanmänskliga relationer ska främjas mellan patienter och vårdpersonal. För att underlätta 

mötet mellan patienter och vårdpersonal krävs inre trygghet, livs- och yrkeserfarenhet. Detta 

leder till personlig utveckling för såväl patient som sjuksköterska. Ett professionellt 

förhållningssätt innebär att man som sjuksköterska försöker ta reda på patientens behov.  
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