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Abstrakt
HIV och AIDS är ett problem som finns i alla länder även om prevalensen 
varierar mellan länderna. I Sverige beräknas cirka 3500 personer vara HIV 
positiva och prevalensen i Sverige ökar. Att vara smittad med HIV eller ha 
utvecklat AIDS gör att kontakt med sjukvård blir nödvändigt för att lindra 
symtom men också ur smittskyddssynpunkt. Syftet med denna studie är att studera 
HIV- och AIDS-positiva personers upplevelser av mötet med sjukvårdpersonal. 
Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och underlaget för studiens 
analysarbete är 12 stycken vetenskapliga artiklar. Resultat som framkommit 
genom vår litteraturstudie är att oprofessionellt bemötande påverkar 
vårdkvaliteten, att en god relation ökar välbefinnandet samt att kunskap skapar 
förtroende. Slutsatser är att det krävs mer kunskap av vårdpersonal för att öka de 
positiva upplevelser som denna patientgrupp upplevt samt att de förutfattade 
meningarna inte får påverka vårdpersonalens arbete. Förslag till interventioner 
som kan förbättra samt bibehålla denna patientgrupps upplevelser är att öka 
vårdpersonalens kunskaper om HIV och AIDS.

Nyckelord: HIV, AIDS, vårdpersonal, möte, upplevelser, litteraturstudie, 
kvalitativ innehållsanalys.
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Sjuksköterskor har stor betydelse i vården av HIV- och AIDS- positiva personer. Att skapa ett 

möte som upplevs vara professionellt anses av personer med HIV och AIDS vara den 

viktigaste egenskapen hos sjuksköterskor men många faktorer kan påverka vårdpersonalens 

bemötande mot denna patientgrupp. Viljan att vårda och behandla personer med HIV och 

AIDS ställer stora krav på vårdpersonal, både på personlig och professionell nivå, och 

vårdpersonal bör enligt McCann (2007) själva ha rätt att besluta om de vill vårda och 

behandla HIV- och AIDS-positiva personer. Vård måste utföras frivilligt utan influenser från 

kollegor och vård och behandling av denna patientgrupp ska anses skapa möjligheter att 

erhålla ny kunskap.

Deltagande vårdpersonal i McCanns studie (1997) anser vårdpersonal inte får döma HIV- och 

AIDS- positiva. Personer med HIV och AIDS ska inte hållas ansvariga för beteendet eller 

livsstilen som orsakat viruset utan behandlas utifrån individuella omvårdnadsbehov och 

medicinska symtom. Enligt McCann ska vårdpersonal villkorslöst vårda och behandla alla 

patienter som uppsöker vård. Särbehandling av vissa patientgrupper strider mot de 

skyldigheter som professionen medför (McCann, 1997). Enligt ICN: s etiska kod ska 

sjuksköterskor ansvara för att mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattning hos alla individer respekteras. All omvårdnad ska utövas respektfullt och vara 

oberoende av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status. Sjuksköterskor är enligt ICN: s 

etiska kod ansvariga för att uppmärksamma och ingripa när egna eller medarbetares 

handlingar kan skada patienter (International Council of Nurses, 2006). 

Välimäki, Souminen och Peate (1998) skriver att det är viktigt att vårdpersonal överväger 

vilka attityder de möter HIV- och AIDS-positiva personer med. Homofobi och ogillande av 

drogmissbrukare är vanliga upplevelser som finns bland dem och flera sjuksköterskor 

uttryckte ovilja att vårda personer med HIV och AIDS. I studien av McCann (1997) uppger 

personal som vårdar HIV- och AIDS- positiva personer att de i jämförelse med vård av andra 

patientgrupper fått möjlighet att skapa långvariga relationer till personerna samt ökad 

kontinuitet i personernas vård och behandling. Enligt Mackereth (1995) är den generella 

synen på sjuksköterskors arbete att sjuksköterskor är patienters advokater som ska förhindra 

att patienterna blir illa behandlade. Sjuksköterskor är enligt författaren i idealisk position att 

agera patienternas advokat med anledning av närheten som sjuksköterskor har till patienter i 

sitt arbete.
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HIV, human immunodeficiency virus, upptäcktes 1959 i Kongo Kinshasa. De första fallen av 

AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, beskrevs 1980-1981. Då antogs sjukdomen 

vara begränsad till vissa riskgrupper, bland annat homosexuella män. AIDS har med tiden 

utvecklats till den största pandemi som drabbat människor i modern tid. Antalet HIV-

smittade över hela världen uppskattas till ca 40 miljoner och ca 25 miljoner beräknas ha 

avlidit i AIDS. HIV finns i alla länder men prevalensen varierar. HIV-incidensen i Sverige 

ökar på grund av invandring från högepidemiska områden som Afrika, Östeuropa och 

Centralasien samt genom att resor till högepidemiska länder blir allt vanligare. I Sverige 

beräknas ca 3500 personer leva med HIV (Gisslén, 2007, s. 277). Tidsperioden från att en 

person smittats av HIV till dess att AIDS utvecklats varierar från individ till individ med ett 

uträknat medianvärde på 8- 10 år. AIDS innebär att den HIV positiva individen drabbas av 

infektioner och tumörer orsakade av nedsatt immunförsvar, så kallade opportunistiska 

infektioner. Opportunistiska infektioner är till exempel bältros, hårig leukoplaki samt 

candidastomatit (Gisslén, 2007, s. 277- 285). AIDS är det mest avancerade stadiet av HIV och 

i nuläget finns inget botemedel mot detta virus. Det har dock utvecklats effektiva 

bromsmediciner som fördröjer sjukdomsutvecklingen och reducerar mängden cirkulerande 

virus. Även behandlingen mot opportunistiska infektioner har förbättrats (Andersson, 

Normann & Tideström, 2005, s. 81).

Vårdpersonal över hela världen är i riskzon att exponeras för HIV- viruset och i synnerhet är 

sjuksköterskor mest exponerade för viruset, till exempel genom att oavsiktliga stick med 

kontaminerade nålar samt vid nödsituationer (Holzemer, 2008). Sjuksköterskor beskrivs 

uppleva känslor av hjälplöshet och oro inför vård av personer med HIV och AIDS trots att 

smittrisken vid exponering av HIV- och AIDS positivas blod och kroppsvätskor är låg, 

speciellt i länder med god vårdhygienisk standard (Gallop, Lancee, Taek, Coates & Fanning, 

1992, Moloughney, 2001; Holzemer, 2008). För att minska och förhindra risken att själv 

smittas eller smitta andra med HIV-virus, både genom direkt och indirekt smitta, är all 

vårdpersonal skyldig att tillämpa basala hygienrutiner (SOSFS 2007:19). Andersson, 

Normann och Tideström (2005, s. 81) betonar vikten av kännedom om att viruset inte smittar 

via sociala kontakter och därmed inte utgör något hinder för socialt umgänge med den 

smittade.
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Enligt Hekkink, Wigersma, Yzermans och Bindels (2005) samt Wilson et al. (2002) är det 

viktigt att tillvarata HIV- och AIDS- positiva personers upplevelser för att möjliggöra 

utvärdering och utveckling den vård som utövas. Patienters positiva upplevelser lyfter fram 

vad personer med HIV och AIDS uppskattar i mötet med vårdpersonal medan negativa 

upplevelser indikerar samt skapar möjligheter att förändra samt förbättra vården. Insikt i 

personernas upplevelser av vård främjar även möjligheter för vårdpersonal att utforma vården 

efter HIV- och AIDS- smittade personers behov och förutsättningar. Hekkink et al. (2005) 

skriver att det finns få studier som beskriver HIV- och AIDS-positivas upplevelser utifrån ett 

patientperspektiv. Syftet med denna studie är därför att beskriva HIV- och AIDS-positiva 

personers upplevelser av mötet med vårdpersonal.

Metod

Litteratursökning

Databaserna Academic Search Elite, Cinahl och Medline har legat till grund för 

litteratursökning. Genom funna artiklars referenslistor har vi även gjort manuella sökningar. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 80) är manuell sökning ett komplement till 

andra sökmetoder. Alla artiklar är insamlade mellan 15- 21 september 2008.  För att få reda 

på HIV- och AIDS-positivas subjektiva upplevelser har vi använt oss av kvalitativa studier. 

Där artiklar varit både kvalitativa och kvantitativa har endast den kvalitativa delen använts. 

För att begränsa vår sökning och erhålla senaste årens forskning har vi fokuserat på studier 

publicerade mellan 1998-2008 som blivit vetenskapligt granskade. Inklusionskriterier var 

vuxna kvinnor och män som är HIV positiva eller har utvecklat AIDS. Exklusionskriterer har 

varit upplevelser av mötet med professionerna tandläkare, tandhygienister, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och frivillig hjälppersonal på sjukhus. Sökord som använts är: HIV, AIDS, 

patients, experiences, nursing, nurses, health care, perceptions, attitudes. Dessa har med hjälp 

av den booleska termen AND kombinerats på olika sätt för att finna studier som svarar mot 

vårt syfte. Vi har läst de funna studiernas titlar och vid intressanta titlar läst studiernas 

abstrakt. Totalt svarade 12 artiklar mot vårt syfte och har ingått i analysen (tabell 3). Varje 

artikel kodades med en bokstav vilket möjliggjorde för oss att hålla isär artiklarna. 
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Tabell 1 Litteratursökning

Academic Search Elite      Antal träffar Urval

HIV patients AND experiences AND nursing 4 1

HIV AND experiences AND nurses 26 1

HIV patients AND experiences AND care 8 1

Experiences AND HIV AND health care 78 2

Perception AND HIV/AIDS AND nursing 35 0

Patient experience AND HIV AND nursing AND health care 0 0

Nursing AND attitudes AND HIV 98 0

HIV AND experiences AND nursing 65 3

Cinahl Antal träffar Urval

HIV patients AND experiences AND nursing 6 0

HIV AND experiences AND nurses 71 1

HIV patients AND experiences AND care 5 0

Experiences AND HIV AND health care 129 0

Perception AND HIV/AIDS AND nursing 13 0

Patient experience AND HIV AND nursing AND health care 0 0

Nursing AND attitudes AND HIV 310 1

HIV AND experiences AND nursing 96 0

Medline Antal träffar Urval

HIV patients AND experiences AND nursing 32 1

HIV AND experiences AND nurses 72 0

HIV patients AND experiences AND care 8 0

Experiences AND HIV AND health care 26 0

Perception AND HIV/AIDS AND nursing 37 0

Patient experience AND HIV AND nursing AND health care 118 1

Nursing AND attitudes AND HIV 239 0

HIV AND experiences AND nursing 87 0
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Kvalitetsgranskning

För att granska artiklarna har vi utgått från en version av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 156- 157) protokoll för kvalitetsgranskning som grund (bilaga 1).                               

I överensstämmelse med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) har alla artiklar bedömts vara 

av hög, medel eller låg kvalitet. Hög kvalitet innebar att artiklarna uppfyllde de flesta av 

punkterna som bedömts enligt bilaga 1. För varje kriterium som studien uppfyllde fick den en 

poäng och för varje negativt eller otydligt svar fick studien noll poäng. Poängen räknades 

därefter samman och utifrån en procentindelning (tabell 2) tilldelades varje enskild artikel en 

kvalitetsbedömning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156-157).  

Tabell 2 Procentindelning vid kvalitetsbedömning

Procent-
indelning

Kvalitets-
bedömning

80- 100% Hög
70- 79% Medel
60- 69% Låg

Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n = 12)

Författare, (år)
Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamlingsmetod 
/Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Blake et al. (2007)
USA

Kvalitativ 64 kvinnor
18-57 år

Bandinspelade och 
nedskrivna strukturerade 
gruppintervjuer.
Kvalitativ sekundär 
innehållsanalys.

Tre mönster 
upptäcktes; leva med 
skam, kamp för hälsa 
och att ta dag för dag. 
De HIV positiva 
kvinnorna stannar 
kvar inom sjukvården 
om de får stöd, 
kunskap och inte blir 
dömd av personal. De 
som skulle testas för 
HIV ville försäkras 
om konfidentialitet för 
att genomföra testerna.

Hög

Carr (2001)
USA

Kvalitativ 11 män
3 kvinnor
30-57 år

Semistrukturerade 
bandinspelade intervjuer.
Grounded theory.

Förtroende är 
dynamiskt och 
flyktigt. Relationer 
och förtroende 
förändras över tid. 
Förhållandet är viktigt 
för patienter eftersom 
det ger stöd och 
tillfredställelse.

Hög
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Författare, (år)
Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamlingsmetod
/Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Davis-Michaud et al. 
(2004)
USA

Kvalitativ/ 
kvantitativ

20 män
9 kvinnor 
26-60 år

Frågeformulär. Fokusgrupper.
Grounded theory.

Relationen mellan 
vårdare och patient 
samt känsla av 
autonomi är viktigt för 
upplevelsen av en god 
vård.

Hög

Haile et al. (2002)
USA

Kvalitativ 19 kvinnor 
19-54 år 

Bandinspelade 
semistrukturerade intervjuer. 
Grounded theory.

Sjuksköterskor måste 
bli mer lyhörda, 
förmedla trygghet, 
respektera patienternas 
vilja och inte döma 
patienterna.

Hög

Hsiung och Thomas 
(2001)
Taiwan

Kvalitativ 14 män
20-59 år

Bandinspelade 
semistrukturerade intervjuer.
Grounded theory.

Patienterna upplevde 
dåliga bemötanden 
inom vården och 
bemötte dessa med två 
olika coping-
strategier: att säga 
ifrån eller genom att 
vara tyst och låta 
allting vara som det är.

Hög

Johnston Roberts 
(2002)
USA

Kvalitativ 15 män
13 kvinnor
19-54 år

Semistrukturerade 
bandinspelade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys

De flesta deltagarna 
var extremt nöjda med 
sina läkare. Missnöje 
med läkaren berodde 
ofta på att de inte 
passade ihop gällande 
patienternas 
förväntningar på 
vården samt läkarens 
agerande. Goda 
relationer främjade 
patienternas 
tillgivenhet.

Hög

Kemppainen, 
O'Brien och Corpuz 
(1998)
USA

Kvalitativ 83 män
35 kvinnor 
26-78 år

Semistrukturerade intervjuer. 
Ostrukturerade observationer. 
Kvalitativ innehållsanalys.

Forskarna kom fram 
till följande 
kategorier; samarbete, 
ilska, visa 
uppskattning mot 
sjuksköterskorna, vara 
beroende av 
omvårdad, ömsesidig 
respekt/ingen respekt, 
att ta avstånd/komma 
nära inpå 
sjuksköterskan 
klagomål på 
sjuksköterskan samt 
egenvård.

Hög
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Författare, (år)
Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamlingsmetod
/Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Mallinson et al. 
(2007) 
USA

Kvalitativ 39 män
35 kvinnor
2 transsexuella 
19-58 år

Semistrukturerade intervjuer.
Grounded theory.

Relationen mellan 
personal och patient är 
avgörande för 
patienternas vilja och 
motivation att söka 
vård samt stanna kvar 
inom vården.

Hög

Rintamäki et al. 
(2007) 
USA

Kvalitativ 50 män 
24-70 år

Semistrukturerade intervjuer.
Grounded theory.

En stor variation av 
bemötande från 
sjukvårdpersonalen, 
vilket deltagarna tror 
beror på deras sjukdom.

Hög

Sherman och 
Oullette (2001)
USA

Kvalitativ 14 män 
2 kvinnor
1 transsexuell 
30-66 år

Observation samt 
bandinspelade 
semistrukturerade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys.

Fysiska behov 
tillgodoses 
i högre grad än sociala 
och emotionella 
behov.

Hög

Surlis och Hyde 
(2001)
Irland

Kvalitativ 3 kvinnor
7 män
29-50 år

Semistrukturerade intervjuer.
Kvalitativ innehållsanalys

Patienterna upplevde 
skam i kontakt med 
sjukvårdpersonal.

Hög

Webb et al. (2001)
USA

Kvalitativ 10 patienter med 
HIV/AIDS, 10 
patienter med 
infektiösa diagnoser, 
10 patienter med 
medicinska 
diagnoser. 
18-65 år

Deltagande observationer, 
semistrukturerade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Överlag var 
patienterna med 
HIV/AIDS mer 
missnöjda med 
omvårdnaden de fick 
på det aktuella 
sjukhuset. De 
upplevde att 
sjuksköterskorna inte 
hade tillräckliga 
kunskaper om 
sjukdomen och 
behandling. 

Hög

Analys av insamlade data

Analys av insamlad data har utförts genom kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

vilken möjliggjort för oss att fastställa slutsatser från skrivna data. Denna metod är ytterst 

lämplig för forskning inom omvårdnad eftersom den fokuserar på upplevelser (Downe-

Wamboldt, 1992).
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I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) lästes valda artiklar flera gånger för att vi 

skulle erhålla en helhetsbild och fördjupning av materialet. I nästa steg markerades 

textenheter som svarade mot vår studies syfte. En textenhet kan utgöres av några få ord till 

flera meningar. Det är viktigt att ta med tillräckligt mycket text för att inte tappa enhetens 

informationskärna (Graneheim & Lundman, 2004). För att enheterna skulle bli lättare att 

arbeta med översattes de från originalspråket engelska till svenska. I detta steg skedde även 

kodning av textenheterna med siffror för att framöver kunna spåra dem till ursprungskällorna. 

I nästa steg utfördes kondensering av textenheterna. Det innebar att enheterna kortades ned 

samtidigt som tillräckligt med text sparades för att inte informationskärnan skulle förloras. De 

kondenserade textenheterna motsvarade de analyserade texternas manifesta innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). Varje textenhet delades in i kategorier och varje enskild 

textenhet passade endast in i en kategori. Downe-Wamboldt (1992) beskriver en kategori som 

en grupp texter som beskriver samma innehåll. I början hade vi stort antal kategorier och 

därefter slogs de samman till färre och bredare kategorier. Kategoriseringssteget pågick i sex 

steg tills det inte längre kunde skapas färre kategorier och de var varandra uteslutande.

Varje enskild kategori gavs ett beskrivande kategorinamn och tre kategorier delades in i 

subkategorier. Graneheim och Lundman (2004) skriver att kategorier ofta indelas i flera 

subkategorier med olika innehåll. De översatta textenheterna har följt med genom alla 

kategoristeg samt de preliminära kategorinamnen för att inte tappa informationskärnan.

Resultat

Analysarbetet resulterade i tre kategorier (tabell 2) som beskrivs i brödtext med referenser. 

Resultatet illustreras även med citat från analysartiklarna.

Tabell 2 Översikt över kategorier

Kategorier

Oprofessionellt bemötande påverkar vårdkvaliteten

God relation ökar välbefinnandet

Kunskap skapar förtroende
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Oprofessionellt bemötande påverkar vårdkvaliteten

Efter att vårdpersonal fått information om att personen de vårdade var HIV- eller AIDS-

positiv förflyttades personen runt mellan avdelningar som inte var villiga att utöva vård av 

personen, vilket upplevdes vara förnedrande. HIV- och AIDS- positiva beskrev även att de 

upplevde överdrivna säkerhetsrutiner när HIV eller AIDS-smittan blev känd för vårdpersonal 

(Davis-Michaud, Yurk, Lansky, Asch och Wu, 2004; Rintamäki, Scott, Kosenko & Jensen, 

2007; Surlis & Hyde, 2001).

I was in the emergency room and they were taking some blood and I said, “You 
know, you need to put some gloves on, 'cause I'm HIV positive.” The thing was, 
after that I was admitted to a room and I had signs on my door. “Biological 
fluid”, ah, “caution,” you know? It was terrible. It made me feel really dirty.” 
(Rintamäki et al., 2007, s. 962)

HIV- och AIDS- positiva personer beskrev upplevelser av oprofessionellt bemötande som 

irrelevant nyfikenhet hos vårdpersonal då de ställde frågor om personernas livsstil som inte 

var relevanta för vård och behandling, till exempel hur de blev smittade. Personernas livsstil 

upplevdes vara avgörande för vårdpersonalens bemötande av den sjuke. Intravenösa 

drogmissbrukare upplevdes få sämre bemötande samt mindre medlidande och uppmärksamhet 

än homosexuella personer. HIV- och AIDS- positiva personer beskrev att vårdpersonal 

upplevdes anse att intravenösa drogmissbrukare fick skylla sig själva att de blivit smittade och 

att personer som smittats via blodtransfusioner eller sexuella kontakter var oskyldiga offer. 

Även de gånger uppkomsten av viruset hos personer med HIV och AIDS inte var känt för 

vårdpersonal upplevde personerna att bemötandet påverkades. Frågor om livsstil upplevdes 

vara intrång i privatlivet och förstärkte skammen som HIV- och AIDS-positiva personer 

upplevde att vårdpersonal skapade hos dem. Personerna beskrev vidare att de trots okänd 

uppkomst av viruset blev placerade i fack och därmed olika behandlade.  (Haile, Landrum, 

Kotarba & Trimble, 2002; Hsiung & Thomas, 2001; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; 

Kemppainen, O’Brien & Corpuz , 1998; Rintamäki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001). ”One 

woman told us that when someone asks her that question now, she counters with “Why do you 

need to know?”  She feels that people are asking to determine whether she should be 

classified as “an innocent victim” or someone who “asked for it.” (Haile et al., 2002, s. 78). 

Vårdpersonalens beteende beskrevs som oprofessionellt då de okänsligt och kallt uttryckte sig 

att personerna hade sig själva att skylla för sjukdomen. De såg dessutom aldrig personerna i 

ögonen vilket deltagarna även upplevde sända kalla signaler. HIV- och AIDS- positiva 

personer beskrev upplevelser att vårdpersonal inte visade känslor på värme eller oro och 
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talade med dem utan känsla i rösten (Rintamäki et al., 2007; Sherman & Oullette, 2001; Surlis 

& Hyde, 2001).

I had one blood draw – she had a hard time drawing my blood. She got really 
angry and aggravated about it. She kept poking me and I told her it hurt, “It's 
hurting,” you know? And she said, “If you hadn't done this to yourself, we 
wouldn't have to be going through this.” (Rintamäki et al., 2007, s. 963)

Personer med HIV och AIDS förklarade att de upplevde skillnad i försiktighetsåtgärder 

mellan olika patientgrupper. Vårdpersonal upplevdes använda annan eller mer 

skyddsutrustning när de vårdade HIV- och AIDS- positiva personer jämfört med vård 

av andra patienter. Detta resulterade i att de kände sig förolämpade (Rintamäki et al., 

2007).  ”I felt insulted when the provider put on two or three pairs of gloves right in 

front of me just to do a check up.”  (Blake, Jones Taylor, Reid & Kozowski, 2007, s. 

44). Vårdpersonal borde enligt personer med HIV och AIDS agera mer vårdande. De 

beskrev att de blev behandlade som sopor och att vårdpersonal var hårdhänt och elak, 

till exempel då vårdpersonal försökte skynda på personerna (Kemppainen, O’Brien & 

Corpuz, 1998; Rintamäki et al., 2007).

I flera studier (Davis-Michaud et al., 2004; Hsiung & Thomas, 2001; Johnston Roberts, 

2002; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; Rintamäki et al., 2007) beskrevs 

avvisande attityder från vårdpersonal då de visade tydlig ovilja att behandla HIV- och 

AIDS-positiva personer. Problemen uppstod när de träffade andra läkare än HIV-

specialister, de tydliggjorde då att problem med behandling skulle tas omhand när 

personernas HIV-specialister började arbeta igen. Oavsett om anledningen till att HIV-

och AIDS- positiva personer sökte vård var HIV relaterat eller inte upplevdes avvisande 

attityder. “You won’t get hospitalized, receive treatment, and be treated with better 

medicine unless your condition becomes really severe.” (Hsiung & Thomas, 2001, s. 

758). I studier av Blake et al. (2007), Mallinson, Rajabiun och Coleman (2007) samt 

Rintamäki et al. (2007) upplevde personer med HIV och AIDS att vården försämrades 

då vårdpersonal ignorerade dem trots att de var i stort behov av hjälp. De upplevde att 

de inte fick respons från vårdpersonal när de försökte kalla på uppmärksamhet. De 

beskrev att läkare gick in i personernas rum utan att säga någonting och att läkarna inte 

tittade på personerna när de talade. Vårdpersonal beskrevs även som oengagerade då de 

enbart gick in i personernas rum för att göra ordinerade kontroller. I ett flertal studier 
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(Blake et al., 2007; Carr 2001; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; Sherman & 

Oullette, 2001) beskrevs vårdpersonal vara hemlighetsfulla och oärliga och HIV- och 

AIDS- positiva personer upplevde att läkare inte besvarade frågor så de förstod vad 

läkarna menade. Det framkom även upplevelser av att behöva övertala läkare att ge 

information om personernas hälsostatus eftersom läkarna inte ville låta det påverka 

personernas egen uppfattning av sin hälsa. Det resulterade dock i att de upplevde oro. 

It would be nice even for them to check in periodically, instead of when I press the 
button or they have to take my temperature or blood pressure.  (Webb, Pesata, 
Bower, Gill & Pallija, 2001, s. 415)

Personer med HIV och AIDS återgav i flera studier (Rintamäki, 2007; Surlis & Hyde, 2001; 

Davis-Michaud et al., 2004; Sherman & Oullette, 2001) upplevelser av bristande 

konfidentialitet på grund av sjukdomen. De beskrev att läkare talade högt om sjukdomen när 

andra patienter var närvarande och att sjuksköterskor berättade om deras HIV-status för andra 

patienter på avdelningen. Vårdpersonal upplevdes uppträda respektlöst mot HIV- och AIDS-

positiva personer vilket påverkade deras uppfattning av vårdkvalitén. HIV- och AIDS-

positiva personer beskrev en kamp för att få sin vilja igenom då vårdpersonal inte tog sig tid 

att lyssna på deras behov. Det framgick önskemål från personerna att vårdpersonal borde ta 

sig tid för detta (Hsiung & Thomas, 2001; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007).  Flertalet 

HIV- och AIDS- positiva i studien av Hsiung och Thomas (2001) upplevde att vårdpersonal 

låtsades ha alla svar och därför inte lyssnade till deras önskemål. HIV- och AIDS- positiva i 

Sherman och Oullettes (2001) studie upplevde att vårdpersonal inte heller lyssnade när 

personerna började tala om sina emotionella och andliga behov. De beskrev avståndstagande 

hos vårdpersonal när dessa ämnen togs upp och därmed upplevde personer med HIV och 

AIDS att deras emotionella och andliga behov inte tillgodosågs.

She said I needed her. She tried to put me on her kind of plan, her health plan. So, 
it was always a fight, you know, to get what I wanted. (Mallinson, Rajabiun & 
Coleman, 2007, s. 82)

A 50-year-old woman complained that many of her doctors acted as if they had all 
the knowledge. This particular woman was extremely knowledgeable and well-
read about HIV, yet her physicians persisted in treating her as though they were 
the final and ultimate source. (Haile et al., 2002, s. 78- 79) 
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Omsättningen av sjuksköterskor var stor vid vård av HIV- och AIDS- positiva. Vidare 

beskrevs vårdpersonal inte ha tid för HIV- och AIDS- positiva personer och sjuksköterskor 

beskrevs vara stressade och överarbetade. Detta resulterade i att deltagarna upplevde brist på 

kontinuitet i vården (Blake et al., 2007; Sherman & Oullette, 2001; Webb et al. 2001). 

”Maybe the stress is just too much. There is a lack of consistency.” (Webb et al., 2001, s. 

416). Kontinuitet personalstyrkan hade kunnat leda till att vårdpersonal lärde känna 

personernas svagheter och styrkor och personerna skulle inte behöva återupprepa ovanstående 

var gång de träffade vårdpersonal (Carr, 2001).

God relation ökar välbefinnandet

Personer med HIV och AIDS beskrev goda relationer som familjära relationer till 

vårdpersonal och möten mellan dem och vårdpersonal upplevdes vara 

familjesammankomster. Även omgivningen upplevdes familjär och relationen mellan 

vårdpersonal och personer med HIV och AIDS präglades av både bråk och förlåtelse 

(Johnston och Roberts, 2002; Sherman & Oullette, 2001). Personlig relation definierades som 

att kunna tala om allt med vårdpersonal, inte enbart om sjukdomen utan även om känslor och 

livssituation. Att vårdpersonal var personligt engagerade i personernas situation och inte 

enbart gjorde det för lönen beskrevs vara viktigt. HIV- och AIDS- positiva personer beskrev 

att en personlig relation med vårdpersonal var avgörande för välbefinnandet och att personliga 

relationer utvecklades över lång tid. Det beskrevs vara viktigt att vårdpersonal lät deltagarna 

få all tid de behövde för att skapa denna relation. Omtänksam vårdpersonal som visade 

medlidande inför personerna skapade välmående. Omtänksamhet och medlidande visades 

genom att hålla personerna i handen och gråta tillsammans (Carr, 2001; Johnston Roberts, 

2002; Mallinson et al, 2007; Sherman & Oullette, 2001;). ”Makes a beggar feel like a king.”

(Sherman & Oullette, 2001, s. 90) 

Vårdpersonal upplevdes även agera utöver sina plikter genom att berätta om sina egna liv 

samt utföra aktiviteter med HIV- och AIDS- positiva som låg utanför den typiska 

vårdpersonal- patientrelationen (Carr, 2001; Johnston Roberts, 2002; Sherman & Oullette, 

2001). Att ha personliga relationer till vårdpersonal stärkte personernas självkänsla och 

möjliggjorde för dem att skapa framtida relationer till andra människor då de HIV- och AIDS-

positiva personerna upplevde att de kunde vara mer öppna och förtroendefulla än tidigare 

(Carr, 2001).
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He never rushes me out … He always take the time. We can sit there and he wants to know 

how I’m doing. Not just with the medications, not just with AIDS, but personal. With my 

family, what’s going on around me... (Johnston Roberts, 2002, s. 46)

some patients stated that they had done activities with their physician that were 
outside the scope of a typical physician-patient relationship, such as attending a 
basketball game, getting a ride home from the clinic, or exchanging gifts during 
the holidays. (Johnston Roberts, 2002, s. 46)

HIV- och AIDS- positiva personer upplevde även att vårdpersonal agerade uppmuntrande och 

optimistiskt mot dem genom uttalanden att de inte skulle klandra sig själva och att alla 

människor gör misstag. Detta beskrevs öka personernas mod. Personerna beskrev även 

upplevelser av att känna sig välkomna och värdesatta vid möte med vårdpersonal (Hsiung & 

Thomas, 2001; Mallinson et al., 2007; Sherman & Oullette, 2001; Surlis & Hyde, 2001).

I studierna av Carr (2001) och Sherman och Oullette (2001) beskrevs sjuksköterskor vara 

förstående inför HIV- och AIDS- positiva personers sårbarhet. Personer med HIV och AIDS 

beskrev att de aldrig kände sig dumma när de ställde frågor till vårdpersonalen. HIV- och 

AIDS-positiva personer upplevde även att de fick möjlighet att samarbeta med vårdpersonal 

vid behandling. Vårdpersonal upplevdes ta hänsyn och lyssna till deltagarnas åsikter gällande 

behandling och behov. Sjuksköterskornas förmåga att lyssna resulterade i välmående hos 

deltagarna (Blake et al., 2007; Johnston Roberts, 2002; Kemppainen, O’Brien & Corpuz, 

1998; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; Sherman & Oullette, 2001).

“It was a really good experience. I mean you feel welcome and just made me feel 
appreciated—in a word—just like a person should be treated.” (Mallinson, 
Rajabiun & Coleman, 2007, s. 80)

Kunskap skapar förtroende

HIV- och AIDS- positiva personer upplevde att vårdpersonal skapade förtroende genom att 

inneha kunskap och sjuksköterskor beskrevs vara duktiga och informerade om HIV och 

AIDS.  Nivån av kunskap visades då sjuksköterskorna beskrevs kunna kombinera omsorg 

med effektivitet samt sättet sjuksköterskorna hälsade på och talade till personerna. 

Sjuksköterskor upplevdes ha förmåga att förklara för HIV- och AIDS- positiva personer vad 

som skedde på ett sätt som de förstod och detta skapade både förtroende och trygghet. 

Förtroende beskrevs även uppstå när sjuksköterskor inte enbart följde läkares råd utan 
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baserade beslut på egen kunskap (Blake et al., 2007; Haile et al., 2002; Johnston Roberts, 

2002; Sherman & Oullette, 2001). Personer i studien av Davis-Michaud (2004) beskrev att 

även kulturell kompetens skapade förtroende till vårdpersonalen.

African American women also described cultural competence and 
nondiscriminations as critical elements of effective relationships with providers 
(Davis-Michaud, 2004, s. 411)

Vidare upplevdes läkare vara experter på HIV och AIDS. Personer med HIV och AIDS 

beskrev att de föredrog disciplinerat och bestämt bemötande där läkaren tog kontroll över 

behandlingen. De ville inte känna till olika alternativ utan hade förtroende för läkare med 

förmåga att fatta snabba och bra beslut (Sherman & Oullette, 2001; Blake et al. 2007).

I trust him explicitly to make decisions, because he has the knowledge, and is very 
specific in his actions. It makes me feel protected. (Sherman & Oullette, 2001, s. 
88)

I studien av Hsiung och Thomas återgav HIV- och AIDS- positiva personer upplevelser av 

brist på kunskap vid vägledning. Personerna beskrev att allmänläkare sällan kände till vart de 

kunde vända sig för att få specialistvård och det framkom även upplevelser av att 

vårdpersonal var tveksamma gällande behandling (2001). Personer med HIV och AIDS 

upplevde att deras sjukdom orsakade osäkerhet hos vårdpersonal, vilket visade sig genom 

oroliga yttranden och irritation mot personerna. Det framkom även att HIV- och AIDS-

positiva personer upplevde rädsla hos vårdpersonal vid vård av HIV- och AIDS-positiva 

(Blake et al., 2007; Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007; Rintamäki et al., 2007).

There are a lot of people I know of that are stuck with General Practitioners that 
do a little bit of research on AIDS just what they read in the medical journals. But 
they are also experts in other subjects, and they really are not up to date… I 
realize that a General Practitioner can’t know everything about everything, but at 
least you can have some idea of where to point someone. (Davis-Michaud, 2004, 
s. 410)
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva HIV- och AIDS-positiva personers upplever 

av mötet med vårdpersonal. Genom analysen har vi kommit fram till tre kategorier: 

oprofessionellt bemötande påverkar vårdkvaliteten, god relation ökar välbefinnandet och 

kunskap skapar trygghet. 

Oprofessionellt bemötande från vårdpersonal påverkar den HIV eller AIDS positiva 

personens upplevelser av vårdkvaliteten. Diskriminering på grund av sjukdomen men även på 

grund av hur personen smittats har framkommit i vår studie. Flera studier (Hekkink et al., 

2005; Martin & Bedimo, 2000; Robinson, 1998; Wu et al., 2007) beskriver faktorer som kan 

påverka ett diskriminerande bemötande. Studierna beskriver att diskriminerande beteenden 

och fördomar hos vårdpersonal kan bero på rädsla att själva bli smittade. Det finns 

vårdpersonal som vägrar vårda patienter med HIV och AIDS och ung, oerfaren och 

lågutbildad personal visade störst ovilja att vårda. Att tidigare ha mött personer smittade av 

viruset, fått utbildning i att vårda HIV- och AIDS-positiva personer samt ha magisterexamen 

eller högre utbildning resulterade i förbättrad vård av denna patientgrupp. Utbildning i vård av 

HIV- och AIDS-positiva rekommenderades inkludera kontakt med patientgruppen i 

vårdmiljö, fallstudier samt simulerade patientscenarion. Patientscenarion beskrevs ge 

vårdpersonal den kliniska erfarenhet som behövdes för att känna trygghet i vård av HIV- och 

AIDS-positiva patienter. Erfarenheter bidrar till att främja positiva attityder och bli mer öppen 

gällande denna patientgrupp. Med erfarenhet minskar diskriminering och samspel med HIV-

och AIDS-positiva patienter främjas. Wu et al. (2007) bekskriver även att organisatoriska 

faktorer kan medverka till oprofessionellt bemötande mot HIV- och AIDS-positiva personer. 

Standardiserade rutiner, bra utrustning och nedskriva förhållningssätt är tillvägagångssätt 

inom organisationen som kan medföra förbättrat bemötande. Arbetsmiljömässiga faktorer 

som bristande säkerhetsutrustning, till exempel handskar och skyddsglasögon av dålig kvalitet 

kan resultera i motvilja att vårda HIV- och AIDS-positiva personer på grund av rädsla för 

smitta. En annan faktor som ytterligare kan förbättra bemötandet är gratis regelbundna HIV-

test för personal.

Resultat i litteraturstudien visar att personer med HIV eller AIDS upplevde att vårdpersonal 

inte alltid hade eller tog sig tid för dem. En förklaring till det kan vara personalens värderingar 

och attityder mot HIV- och AIDS-positiva personer kan speglas i att de inte tar sig tid att tala 

med patienterna. Att ignorera personernas behov av kommunikation skapar ett oprofessionellt 



18

beteende där vårdpersonalens plikter mot personerna inte utförs. Vårdpersonal ansåg att denna 

patientgrupp var krävande och gav dem inte den uppmärksamhet de behövde och detta 

skapade lidande hos patienterna. Detta resulterade i brister i vårdkvalitén och blev ännu ett 

hinder för den sjuke, som redan innan hade problem med undvikande vänner, emotionell oro, 

ängslighet inför att bli intim med någon samt känslor av utanförskap och övergivenhet 

(Robinson, 1998; Röndahl, Innala & Carlsson, 2003).  HIV- och AIDS-positivas upplevelser 

av detta negativa bemötande från vårdpersonalen kan påverka deras motivation att uppsöka 

vård i framtiden samt komma på återbesök hos vårdpersonal. Att ha god kontakt med 

sjukvård möjliggör för HIV- och AIDS-positiva att bibehålla god hälsa, välmående och 

livskvalitet (Kinsler, Mitchell, Wong, Sayles, Davis & Cunningham, 2007). 

I resultatet i litteraturstudien har vi även funnit att personer med HIV eller AIDS upplever 

brist på kontinuitet i vården och stressad vårdpersonal. Robinson (1998) skriver att stress hos 

vårdpersonal kan resultera i emotionell utmattning, oförmåga att räcka till på det psykiska 

planet och att uppleva brist på uppskattning för sitt arbete. Att vårda patienter med HIV och 

AIDS skapar både fysisk och psykisk stress då vårdpersonal ständigt ser unga patienter 

försämras och dö. Personal upplever att de är överarbetade på grund av arbetsbelastningen 

och upplevelsen att vara stressad på arbetet påverkar omvårdnaden som ges till patienterna. 

Även vårdpersonalens upplevelser att känna sig otillräcklig ökar.

I vår litteraturstudie beskrevs både professionell och personlig relation och att goda relationer 

till vårdpersonal värderades högt. Løgstrup (1994, s. 41- 43, 53, 75-76, 86-87) skriver att 

oavsett vilken slags relation som uppstår mellan människor så utgör naturlig tillit grunden för 

relationen. Att visa tillit innebär att man blottar sig och därmed visar sin sårbarhet och det är 

ett outtalat krav att ta tillvara tilliten som visas. Denna tillit kan emellertid slå över till misstro 

och svek och då skadas relationen mellan patient och vårdpersonal. Inom vården är tilliten 

som skapas mellan människor viktig för att kunna skapa goda relationer till patienterna. 

Vårdpersonal kanske inte lyssnade eller misstrodde patienten vid något möte och detta 

påverkar relationen mellan vårdpersonal och patient. Relationen mellan vårdpersonal och 

patient utgörs av ömsesidigt beroende och enligt Løgstrup (1994) är alla varandras värld och 

öde. Den naturliga tilliten skadas om vårdpersonal visas tillit men inte förvaltar den tillit som 

visas. HIV- och AIDS- smittade tar avstånd och vill inte längre lägga sitt liv i personalens 

händer eftersom det inte förvaltats väl tidigare. Enligt Rajabiun et al. (2007) resulterar det i 

problematik för HIV- och AIDS- smittade, som istället för att uppsöka vård väljer att avvakta 

och eventuellt blir väldigt sjuka. 
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I litteraturstudien framkom även upplevelser att vårdpersonal lyssnade till HIV- och AIDS-

positiva personernas behov och önskemål. Walton och Madjar (1999, s. 6-8) skriver om 

vikten av att vårdpersonal tar sig tid att lyssna på patienter. Får de möjlighet att prata om sin 

situation kan de sätta ord på sin kaotiska värld och patienternas berättelser utgör grunden för 

omvårdnad. Oavsett om det gäller tillfrisknande, död, hopp eller tragedi utgör patienters 

upplevelser en del i omvårdnadsarbetet. Personalen fördjupar sig ständigt i omvårdnad genom 

dessa berättelser och det hjälper vårdpersonal att utveckla sin yrkeskompetens.

I vår litteraturstudie beskrevs även att kunskap skapar förtroende. Kunskap eller brist på 

kunskap påverkade det bemötande denna patientgrupp upplevde att de fick från 

vårdpersonalen. Quach, Mayer, McGarvey, Lurie och  Do (2005) skriver att huruvida 

vårdpersonal har kunskap om HIV och AIDS eller inte kan relateras till det antal HIV- och 

AIDS-positiva de mött under sitt yrkesverksamma liv. Även vårdpersonalens ålder har 

inverkan på hur personer med HIV och AIDS upplever deras kunskap. Röndahl, Innala och 

Carlsson (2003) menar att det finns tydliga missförstånd gällande hur HIV och AIDS smittar, 

till exempel trodde sig vårdpersonal att myggbett, dela toalett och att rutinkontroller utgör risk 

att smittas av sjukdomen. Positiva attityder kunde relateras till goda kunskaper inom ämnet. 

Kunskap innebär att vårdpersonal känner trygghet och säkerhet i kontakt med HIV och AIDS 

positiva. Vårdpersonal beskriver att de skulle vårda personer med HIV och AIDS precis som 

de skulle behandla andra med smittsam sjukdom. Detta förhållningssätt relateras till kunskap 

om hur sjukdomen smittar.

Metoddiskussion

Litteratursökning har skett via databaserna Academic Search Elite, Cinahl och Medline. Vissa 

artiklar var svåra att få åtkomst till eftersom de inte fanns i fulltextformat via Luleå Tekniska 

Universitets bibliotek. Artiklarna var tvungna att beställas och/eller köpas vilket begränsade 

oss på grund av beställningens tidsåtgång. Två artiklar beställde vi tidigt under uppsatsarbetet 

varvid de har deltagit i analysarbetet.  Samtliga valda artiklar fick genomgå en 

kvalitetsgranskning. Vi utgick från en omarbetad version av Willman, Stoltz och Bahtzevanis 

(2006, s 154- 155) protokoll för kvalitetsgranskning (bilaga 1). För att minska risken för 

felbedömning i granskningen har vi var för sig granskat artiklarna för att sedan jämföra och 

kvalitetsgranska tillsammans.



20

Holloway och Wheeler (2002, s. 245- 255) skriver om bekräftelsebarhet, tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet som aspekter som bidrar till en studies pålitlighet 

Bekräftelsebarhet innebär att tydliga referenser ska finnas till de källor vi använt oss av i 

studien. Vi visar i den löpande texten var vi funnit vår information samt att resultat styrks 

med citat som även de har tydliga referenser.

Utvalda artiklar lästes flera gånger för att ge en djupare förståelse för det skriva innehållet. 

Analysarbetet resulterade i 269 textenheter som översattes och kondenserades. 

Innehållsanalysen gjordes med små systematiska steg för att öka trovärdigheten. Från de 269 

textenheterna till fyra slutliga kategorier har vi utfört kategorisering i sex steg. Genom att 

ursprungstexten följt med i hela analysen och att det utförts i små steg stärks trovärdigheten 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254) 

Tillförlitlighet handlar om huruvida resultatet överensstämmer med deltagarnas beskrivningar. 

Eftersom vi varit två författare som arbetat med uppsatsen minskar risken för att tappa 

information och tolka textenheter. Graneheim och Lundman (2004) skriver att det kan vara 

svårt att inte tolka och för att minimera risken för tolkning har vi jämfört alla våra kategorier 

med de engelska textenheter som kategorierna innefattar för att försäkra oss om att vi inte 

tappat information.

Pålitlighet handlar om att kunna följa studiens gång klart och tydligt. Genom att i studien visa 

tabeller och protokoll tydliggör vi vår arbetsgång. Syftet med en detaljerad metodbeskrivning 

är att läsaren skall kunna följa författarnas olika steg men även utföra samma studie med 

liknande resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252, 255, 274). För att öka studiens 

trovärdighet ska tydlig beskrivning av metoden finnas vilket vi upplever att vi varit noga med. 

För att öka trovärdigheten ytterligare har vi tydliga referenser till ursprungskällorna samt citat 

som illustrerar och validerar brödtexten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 274). 

Under studiens gång har vi haft projektplan- och dataanalysseminarium samt kontinuerlig 

kontakt med en handledare. Seminarier har genom oberoende granskare gett oss nya 

infallsvinklar på vårt arbete. Detta har hjälp oss utveckla och förbättra vår studie (jmf. 

Holloway & Wheeler, 2002, s. 259).

Artiklarna var skrivna på engelska och att vårt modersmål är svenska, vilket möjligen kan 

resultera i enstaka missförstånd av det skriva innehållet i ursprungstexterna. Delar av texten 

han ha förbisetts och nyanser kan ha förändrats då ord och meningar ibland upplevts svåra att 
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översätta till bra svenska. För att minska risken för att översätta text felaktigt har vi använt oss 

av ett engelskt ordlexikon. 

Överförbarhet handlar enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) om att studien kan göras 

om med liknande resultat. Vi anser att vår studie kan överföras på personer i liknande 

situationer, även personer med annan blodsmitta än HIV och AIDS.

Slutsats

Denna studie har visat på HIV och AIDS smittade personers upplevelser av mötet med 

vårdpersonal. Till största delen är upplevelserna negativa och vårt resultat visar på hur 

personer med HIV och AIDS upplever sig bli diskriminerade på grund av sin sjukdom. 

Diskrimineringen grundas i fördomar och okunskap från vårdpersonal. För att patienter ska 

uppleva att de får en adekvat vård förutsätts det att vårdpersonal har den kunskap som krävs 

för att vårda denna patientgrupp. Kompetent personal upplevdes skapa trygghet, vilket är en 

förutsättning för upplevelse av att få god vård. Kunskap resulterade även i ökat förtroende för 

vårdpersonal samt mindre oprofessionella bemötanden vid uppsökande av vård. 

Få studier som framkommit i vår litteratursökning beskriver personer med HIV och AIDS 

positiva upplevelser i mötet med vårdpersonal och vi ser gärna att det genomförs fler studier 

som fokuserar på detta. Det är en viktig faktor för att medvetandegöra vad HIV och AIDS 

smittade anser främjar ett gott möte och en god vårdkvalitet eftersom vårdpersonal har en stor 

betydelse för en blodsmittad persons liv.

Det ökade antalet HIV och AIDS smittade och deras behov ställer stora krav på all 

vårdpersonal. För att öka kunskapen inom detta ämne anser vi att det bör ske undervisning 

tidigt under omvårdnadsutbildningen. Detta styrks av Uwakwe (2000) som har gjort en studie 

om studenter. Studenternas attityder gentemot denna patientgrupp studerades innan och efter 

utbildning om HIV och AIDS. Resultatet visade att efter de fått mer kunskap inom ämnet 

förändrades deras tankesätt och attityder positivt. Vi anser att utbildning bör ske på varje 

enskild arbetsplats och information om vård av blodsmittade ska finnas på avdelningen. 

Upprättande av diskussionsgrupper kan vara till stor hjälp för att öka kunskapen om att vårda 

HIV- och AIDS-positiva personer. I grupperna kan vårdpersonal tillsammans gå igenom vad 

som gjordes bra respektive kan förbättras i arbetet med denna patientgrupp. Vid reflektioner 

om vad som inträffat kan en handlingsberedskap upprättas ifall dessa situationer inträffar 

igen. Denna studie beskriver hur HIV- och AIDS-positiva personer upplevt mötet med 
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vårdpersonal. Om vårdpersonal inte uppmärksammar attityder och värderingar som visas mot 

HIV- och AIDS- positiva personer kommer dessa händelser fortsätta inträffa. Vår 

förhoppning är att denna studie kommer bidra till förändring av negativa upplevelser vid 

möten med vårdpersonal samt uppmärksamma och förstärka positiva upplevelser.
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