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Introduktion: Idag lever cirka 36,7 miljoner människor med hiv/aids världen över. Att 

ha diagnosen hiv/aids bidrar till både psykiskt och fysiskt lidande. För att god vård skall 

upplevas utgör vårdrelationen till sjuksköterskan en avgörande roll. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med hiv/aids upplever 

vårdrelationen med sjuksköterskan. 

Metod: Litteraturstudie. Sökning genomfördes i Cinahl och PubMed. 10 artiklar 

plockades ut efter urvalsprocess med kvalitetsgranskning. Artiklarnas resultat 

analyserades och samband identifierades som skapade kategorier. 
 

Resultat: Två huvudkategorier redovisas: Diskriminerande och Omsorgsfull, med 

tillhörande underkategorier till vardera. Upplevelsen av vårdrelationen med 

sjuksköterskan påverkar patienten beroende på om den är positiv eller negativ. 
 

Slutsats: Flertalet patienter upplevde vårdrelationen diskriminerande som kan ses 

genom att de uppfattade att sjuksköterskan bland annat uppvisade ovilja att vårda, 

respektlöshet och särbehandling. De tillfällen patienterna upplevde vårdrelationen som 

omsorgsfull var sjuksköterskan exempelvis kunnig, vänlig och emotionellt stöttande. 
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1. Introduktion 
 

Sammanlagt 36,7 miljoner människor i världen lever idag med humant immunbrist virus (hiv) 

(World Health Organization [WHO] 2016). Enligt senaste rapporten från Folkhälso-

myndigheten (2015) lever cirka 7000 av dessa personer i Sverige. Under år 2015 rapporterades 

450 fall av hivinfektion i Sverige. Det har medfört att Sverige har en snittsiffra på 455 

diagnostiserade fall varje år.  

Fördomar kring hiv-smittade personer har minskat i Sverige tack vare att dagens samhälle har 

ökad kunskap kring hiv. Dock existerar fortfarande en andel människor som har en negativ 

inställning och bemötande till en hiv-smittad person relaterad till stor rädsla att bli smittad 

(Smittskyddsinstitutet [SMI] 2011, 2013).  

 

1.1 Sjukdomsförlopp och behandling 
Hiv ingår i familjen retrovirus som karakteriseras av dess förmåga att omvandla sitt RNA-

arvsanlag till DNA-kopia (Ericson & Ericson 2009). Hiv-viruset angriper och förstör de vita 

blodkropparna som är en viktig roll i immunförsvaret. Utan behandling förökar sig viruset 

snabbt samtidigt som immunförsvaret försvagas. Infektionen har ett långsamt förlopp på grund 

av att immunförsvaret har en förmåga att stå emot virusets attacker under en lång tidsperiod. 

Efter att ha burit på infektionen under flera års tid har viruset förstört så pass stor del av 

immunförsvaret så att opportunistiska infektioner såsom lunginflammation, tuberkulos eller 

svampinfektion utvecklas. När en person med hiv fått en eller flera av dessa infektioner har 

personen utvecklat aids (Hiv Sverige u.å).  Enligt Biswas et al. (2014) är hiv en sjukdom som 

leder till döden om behandlingsåtgärder inte vidtas. 

 

År 1980 upptäcktes de första fallen av hiv i Sverige. Med tiden har framsteg gjorts gällande den 

medicinska behandlingen. Genom regelbundna provtagningar och effektiva läkemedel kan 

infektionen kontrolleras trots att hiv inte går att bota (Hiv Sverige u.å). Effektiv 

antiretroviralterapi är betraktad som grundpelaren till den medicinska behandlingen och 

preventionen. Det är viktigt att patienter med hiv har tillgång till omfattande och kvalitetssäkrad 

vård och rådgivning. Dessutom är kontinuerlig kontakt med vården av stor vikt för optimal 

behandling (Franco Paredes et al. 2017). Antiretroviral terapi modifierar hivinfektionen från 

mortal till kronisk och användningsfrekvensen av behandlingen fortsätter att öka (Biswas et al. 

2014). 

 

1.2 Smittrisk hiv 
Hivinfektionen kan överföras mellan två personer via vaginala, orala och anala samlag då 

viruset befinner sig i blod, slidsekret, försats och sperma. Viruset kan även sprida sig från mor 

till barn vid födseln eller via bröstmjölken (RFSL u.å.). Uppfattningar som att hiv smittas 

genom kramar, smekningar, bestick eller dörrhandtag stämmer inte (Håkansson & Sandström 

1994). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) minskar risken för hivsmitta under behandling. Det 

har dock inte varit möjligt att fastställa hur stor den minskade risken är inom vården vid 

stickskador. I Sverige finns det inget känt fall av hivsmitta från patient till personal under de år 

som hiv har existerat i landet. 
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1.3 Upplevelsen av att leva med diagnosen hiv 

Rydström et al. (2013) utförde en studie i Sverige på 10 hiv-smittade personer. Deltagarna 

beskrev tillståndet genom att berätta att det kändes som att de bar på en mörk hemlighet. Det 

var mycket viktigt att diagnosen förblev en hemlighet för allmänheten i syfte att skydda sig 

själv och sin familj från fördomar. Av den anledningen var deltagarna noga med att bara dela 

informationen om sin hivinfektion till sjukvårdspersonal. Det förekom ibland negativa attityder 

kring hivsmitta bland familjemedlemmar, vilket påverkade den drabbades livssituation. Dagens 

medicinering har medfört att deltagarna är medvetna om bättre förutsättningar än tidigare, trots 

det faktum finns det svårigheter att prata om behandling. Flertalet deltagare nämnde att de 

ibland avbröt behandlingen vid resor i syfte att minska risken för att deras hemlighet skulle 

komma ut, detta trots risken för resistensutveckling. Ifall patientens diagnos blev allmänt känd 

var rädslan stor över vad omgivningen skulle tycka. Deltagarna ansåg att det upplevdes mer 

acceptabelt ifall hiv överförts från mor till barn vid födsel än vid sexuell kontakt. De önskade 

att känna sig mindre beroende av andra och ha mer makt över vem som visste om diagnosen 

(Rydström et al. 2013). 

 

1.4 Vårdrelationen och sjuksköterskans ansvar 
International Council of Nurses, ICN, presenterar den etiska kod som internationellt ska vägleda 

sjuksköterskor. Genom vägledning av ICN ska samtliga sjuksköterskor världen över ha ett 

gemensamt förhållningssätt oberoende nationella lagar. Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

har översatt denna nyligen reviderade kod så att den enkelt skall tillämpas. Sjuksköterskan har 

fyra stora ansvarsområden som bland annat täcker yrkesutövning och professionen. Bland annat 

skall sjuksköterskan upprätthålla omvårdnadens värdegrund, ha ett etiskt förhållningsätt samt 

tillämpa ny forskning. Det är av vikt att sjuksköterskan uppvisar professionella värden som 

medkänsla, lyhördhet, respektfullhet, integritet och trovärdighet.  

  

Vårdrelationen anknyts till det vårdsammanhang där sjuksköterskan möter sin patient. Den 

vårdande relationen innebär olika begreppsliga dimensioner i egenskap av förbindelse, 

förhållande, beröring och berättelse. Vikten av vårdrelationen betonar Kasén (2002) genom att 

beskriva den som grunden till omvårdnad. I vårdrelationen är sjuksköterskan i en maktposition 

gentemot sin patient. Socialstyrelsen (2015) förklarar att hälso- och sjukvårdspersonal oftast 

inte är medvetna om denna maktbalans i mötet med patienten.  

Kasén (2002) beskriver att patientens vårdlidande är en del av vårdrelationen. Genom 

utveckling av vårdrelationen möjliggörs att sjuksköterskan kan se patienten ur ett 

helhetsperspektiv och kan då lindra lidandet. Ett gott bemötande avgör i flera fall upplevelsen 

av vårdrelationen. Bemötandet påverkas starkt negativt ifall kränkning, respektlöshet och 

nonchalans infinner sig.  Personer som upplevt kränkning i ett bemötande inom vården upplever 

bristande möjligheter att kunna påverka sin vård (Andersen et al. 2008). Enligt Kasén (2002) 

utformas vårdrelationen utifrån de ramar sjuksköterskan har att förhålla sig till. Beskedet hiv-

positiv leder ofta till en krisreaktion som följs av maktlöshet, ångestkänslor och sorg, utifrån 

den aspekten är en god vårdrelation viktig. Vårdpersonalen bör erhålla kunskap kring 

omvårdnaden för att passande åtgärder skall kunna tillämpas (Ericson & Ericson 2009). 

 

1.5 Attityder och stigmatisering 
Samhällets stigmatisering kan bli ett större problem än själva sjukdomsförloppet för hiv-

smittade personer och konsekvensen kan bli att de isolerar sig (RFSL 2014). En studie av 

Toppenberg et al. (2015) indikerar att negativa attityder mot hiv-smittade personer existerar i 
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nutid. Social stigmatisering reflekteras genom att människor medvetet håller avstånd eller 

stirrar på personer med hiv. En rapport av Smittskyddsinstitutet [SMI] (2013) visar att dagens 

samhälle är mindre fördomsfull gentemot hiv-smittade personer än för 30 år sedan. En liten 

andel av de som deltog i rapporten har dock extrem rädsla för personer med hiv, så pass stor att 

byte av arbetsplats skulle ske om en kollega var hiv-positiv. 

Stigmatisering av hiv-smittade personer kan leda till att det blir svårare att stoppa 

smittspridningen. Media har beskrivit personer med hiv och aids som brottslingar eller 

oansvariga. Hiv-smittade inom vissa samhällsgrupper är redan utsatta för diskriminering och 

fördomar, exempelvis invandrare, homosexuella och missbrukare. Dessutom finns också 

åsikter kring hur personen blivit smittad, ifall det skett via samlag eller missbruk anses 

individen ha sig själv att skylla (RFSL 2014). 

 

Välimäki et al. (2010) genomförde en studie kring attityder hos blivande sjuksköterskor i 

Finland, Estland och Lettland. Resultatet visade att samtliga överlag hade en positiv attityd till 

att vårda hiv-smittade patienter, trots detta förekom ändå delade känslor hos deltagarna när 

graden av att utföra specifika moment för en hiv-smittad patient undersöktes. 83% svarade 

positivt till att mäta vitala parametrar eller att assistera vid matning medan endast 57% kunde 

tänka sig att byta sängkläder. I en studie av Hassan och Wahsheh (2011) framkom att av 922 

tillfrågade sjuksköterskor så vågade 84% inte vårda en hiv-smittad patient på grund av 

smittrisken. Samma studie visade också på sjuksköterskans okunskap kring sjukdomen då 

endast en tredjedel av frågorna i undersökningen blev besvarade.  

 

1.6 Problemformulering 

Stigmatisering kring hiv/aids existerar i dagens samhälle, detta på grund av en felaktig bild av 

smittrisken och sjukdomsbilden. Eftersom sjuksköterskor är en del av samhället kan även de 

påverkas av fördomar som föreligger kring sjukdomen. För en hiv-smittad person är vården en 

betydelsefull del i livet. Hur sjuksköterskan agerar i mötet är av stor vikt för hur patienten 

upplever vårdrelationen.  

1.7 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med hiv/aids upplever vårdrelationen 

med sjuksköterskan. 

 

2. Metod 

Studien var en litteraturstudie.  En databassökning genomfördes, liksom en kritisk granskning 

av vetenskapliga artiklar. I studien beskrevs och analyserades valda artiklar på ett systematiskt 

sätt. Syftet var att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström 

2013), i detta fall avseende hur patienter med HIV/Aids uppfattar vårdmötet med 

sjuksköterskan. Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit och Becks (2012) modell och deras 

nio steg (Se Figur 1). 
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Figur 1. Fritt översatt och reviderad 9-stegsmodell (Polit & Beck 2012). 

 

2.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen startade efter att syfte samt problemområde formulerats enligt steg ett. 

Sökord som överensstämde med det valda syftet formulerades under steg två (Polit & Beck 

2012). Sökorden identifierades med hjälp av tidigare litteraturstudier inom samma 

problemområde och genom testsökningar. Databaserna som valdes till litteraturstudien var 

Cinahl och PubMed för att finna vetenskapliga artiklar inom studiens område. Båda alternativen 

är breda databaser inom omvårdnad och medicin, vilket var mest relevant för litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström 2013). Granskning av tidigare studiers referenslistor gjordes för att 

finna ytterligare relevanta sökord och källmaterial. 

 

Inklusions- respektive exklusionskriterier valdes baserat på litteraturstudiens syfte. Artiklarna 

skulle styrka de vetenskapliga riktlinjerna med innehåll av introduktion, metod, resultat och 

diskussion för att öka trovärdigheten (Forsberg & Wengström 2013). 

 

2.1.1 Inklusionskriterier: De vetenskapliga artiklarna var från 2007-01-01 till 2017-01-

01. Artiklarna skulle vara peer-reviewed för att öka den vetenskapliga grunden. Artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Deltagarna var 18 år eller äldre. Studier där 

patienter fick vård via hiv-kliniker inkluderades. Artiklar som inkluderar allmänsjuksköterskan.  

2.1.2 Exklusionskriterier: Reviewartiklar. Artiklar som var medicinskt inriktade eller 

utgick från sjuksköterskans perspektiv exkluderades då de inte svarade på syftet.  

 

Under steg tre söktes och identifierades potentiellt källmaterial från de valda databaserna (Polit 

& Beck 2012). Databassökningen i Cinahl påbörjades med enskilda sökord som Major 

Headings: Hiv-infected patients, Nurse-Patient relations, AIDS patients och patient attitude. 

Sökorden kombinerades därefter på olika sätt (se Tabell 1) ihop med booelska sökoperatorn 

AND för att få ett mindre antal träffar som passade studien. För att utöka sökningen i Cinahl 

Steg 1: 

Syfte och 
frågeställningar 

formuleras

Steg 2: 

Strategi för sökning 
bestäms genom att 
hitta databaser och 

nyckelord

Steg 3: 

Databassökning 
genomförs

Steg 4:

Artiklarnas titlar och 
abstrakt granskas

Steg 5:

Artiklarna läses i sin 
helhet

Steg 6:

Granska artiklarna efter 
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Steg 7:
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Steg 8:

Analysera artiklarna 
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Steg 9:

Sammanställ resultat
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tillkom ytterligare nya enskilda sökord i syfte att minska risken för att förbise relevanta artiklar 

till litteraturstudien. De nya sökorden bestod av Major Headings och var: Human 

Immunodeficiency Virus och Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sökorden kombinerades 

tillsammans med tidigare valda sökord (se Tabell 1) genom att använda den booelska 

sökoperatorn OR i syfte att få ett brett resultat där minst ett av sökorden infann sig i artiklarna, 

vilket styrks av Forsberg och Wengström (2013). Sökningen, som i Tabell 1 benämns S10, 

fortgick därefter i kombination med ett nytt sökord Patient Satisfaction. I sista sökningen 

tillkom nytt sökord, Professional-Patient relations för att få fram ytterligare relevanta artiklar 

som kunde passa litteraturstudien. Irrelevant källmaterial sorterades ut genom inklusions- och 

exklusionskriterier. Det sammanlagda antalet artiklar i Cinahl var 403st och redovisas i Tabell 

1. 

 

Databassökningen i PubMed inleddes med enskilda sökord i MesH termer: HIV, Acquired 

immondeficiency syndrom och HIV infection som kombinerades med booelska sökoperatorn 

OR. Ett nytt sökord nurse-patient relation som MesH term kombinerades med booelska 

sökoperatorn AND i syfte att få relevanta sökträffar. En ytterligare sökning med de tre första 

sökorden, och två nya sökord, MesH termen patient satisfaction och nurse i fritext 

kombinerades för att finna ytterligare relevanta artiklar.  Databassökningarna i PubMed gav 

116 artiklar som redovisas i Tabell 2.  

 

En relevant artikel har funnits via läsning av tidigare studie genom dess referenslista. Enligt 

Polit och Beck (2012) är det en godkänd metod att tillämpa för att finna relevant källmaterial. 
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Tabell 1: Resultat av databassökning Cinahl. 

() = interna dubbletter  

(()) = externa dubbletter 

 

 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1: (MH) Hiv-infected patients 3842    

S2: (MH) Nurse-Patient relations 9340    

S3: S1 AND S2 35 6((1)) 1 1 

S4: (MH) AIDS patients  642    

S5: S2 AND S4 9 3(1) 1 1  

S6: Patient attitude 14399    

S7: S1 AND S6 212 5 1  

S8: (MH) Human 

Immunodeficiency Virus 

1044    

S9: (MH) Acquired 

Immunodeficiency Syndrome 

3024    

S10: S1 OR S4 OR S8 OR S9 8004    

S11: (MH) Patient Satisfaction 16426    

S12: S10 AND S11 62 12(1) 4 3  

S13: Professional-Patient relations 11711    

S14: S1 AND S13 85 4 1 1  

 Totala antalet artiklar 403 27 8 6 
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Tabell 2: Resultat av databassökning i PubMed. 

 

 

 

2.2 Urvalsprocess 

Urval 1 

Utifrån Polit och Beck (2012) steg fyra, lästes 519 artiklars titlar eller abstrakt för att finna 

relevanta källor som passade studiens område. Summan av antal artiklar som var relevanta för 

studien var då 42 stycken. Både interna och externa dubbletter av artiklarna i databaserna 

exkluderades.  

 

Urval 2 

När artiklarna till urval två var utvalda lästes och granskades dem i sin helhet utifrån steg fem 

och sex (Polit & Beck 2012). Utifrån denna process kunde 33 artiklar exkluderas. Dessa artiklar 

passade inte litteraturstudiens syfte då de antingen beskrev upplevelsen utifrån sjuksköterskans 

perspektiv eller innehöll andra exklusionskriterier såsom deltagare under 18 år. Flertalet artiklar 

fokuserade dessutom på den medicinska behandlingen kring hiv, vilket inte överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. De artiklar som var skrivna på annat språk än engelska eller svenska 

exkluderades också innan resultatet av urval två kunde presenteras. En artikel tillkom efter att 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1: Hiv [MeSH terms] 32769    

S2: Acquired 

immondeficiency 

syndrome [Mesh Terms] 

7866    

S3: Hiv infection [Mesh 

Terms] 

86199    

S4: S1 OR S2 OR S3 95705    

S5: Nurse patient relation 

[Mesh Term] 

32933    

S6: S4 AND S5 85 8((1)) 2 2 

S7: Patient satisfaction [Mesh 

Term] 

40215    

S8: Nurse (fritext) 122957    

S9:  S4 AND S7 AND S8 31 8 1 1 

 Totala antal artiklar 116 15 2 3 
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ha granskat en referenslista från en tidigare studie gällande hiv. Efter urval två återstod 10 

artiklar. 

 

Urval 3 

Utifrån Polit och Beck (2012) steg sju granskades de 10 artiklarna för kvantitativ och kvalitativ 

studie, Guide to an overall critique of a quantitative research report och Guide to an overall 

critique of a qualitative research report (Polit & Beck 2012). Eftersom tre artiklar var mixade 

studier gjordes en sammanställning av de två granskningsmallarna för att kunna granska dem. 
Samtliga 10 artiklar godkändes under kvalitésgranskingen inför resultatet. 

 

2.3 Databearbetning 
Steg åtta enligt Polit och Beck (2012) 9-stegsmodell var att analysera och dela upp artiklarna 

till olika kategorier. Genom att bärande faktorer identifierades mellan de olika artiklarna och 

markerades i olika färger kunde de integreras i olika kategorier. Först identifierades samtliga 

negativa respektive positiva upplevelser för att sortera ut innehållet. Därefter färglades alla 

återkommande begrepp för att se samband mellan studierna. Utifrån steg nio sammanställdes 

informationen från artiklarna och skapade underkategorier som formade grunden till resultatet. 

Därefter delades de in i två huvudkategorier, Diskriminerande och Omsorgsfull som omfattade 

deras innebörd.  

 

2.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Innan en litteraturstudie påbörjas ska etiska överväganden sammanställas. Riktlinjer har 

grundats av vetenskapsrådet för medicinsk forskning där ohederlighet och fusk har betonats att 

inte få förekomma inom forskning. Författarna till en litteraturstudie skall använda sig av 

forskning som har fått tillstånd och granskats av en etisk kommitté, där etiska överväganden 

utförts (Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna i litteraturstudiens resultat har därför 

kvalitetsgranskats med Polit och Beck (2012) granskningsmodell. Vad som kan vara aktuellt 

ställningstagande gällande granskning av artiklar är att i största mån översätta de 

engelskspråkiga artiklarna så att risken för misstolkningar minskas (Forsberg & Wengström 

2013), detta har genomförts då författarna till litteraturstudien använt sig av lexikon vid 

översättningen. Fakta artiklarna tillhandahåller skall inte modifieras, för att undvika detta har 

förförståelsen kring studiens syfte förbisetts, detta för att undvika feltolkningar och få ett 

objektivt resultat. För att få fram ett sanningsenligt resultat ska en litteraturstudie baseras på 

enbart vetenskapligt underlag och inte presentera resultat eller artiklar som stöder författarnas 

uppfattning (Forsberg & Wengström 2013). Genomläsning av artiklarna har genomförts 

flertalet gånger, både individuellt och gemensamt för att sedan diskutera materialet i syfte att 

undvika feltolkning. 

 

3. Resultat 

Till resultatet har 10 artiklar använts, av dem är en kvantitativ studie, tre mixade studier och 

sex kvalitativa studier. Artiklarna redovisas i en artikelmatris (se Bilaga 1). Resultatet har delats 

in till två kategorier med efterföljande underkategorier baserat på återkommande begrepp från 

studierna (se Figur 2). 
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Figur 2. Två kategorier som visar hur patienter med hiv/aids upplever vårdrelationen med 

sjuksköterskan. Underkategorierna belyser återkommande begrepp som stöder 

huvudkategorierna. 

 

 

 

3.1 Diskriminerande  

Kategorin Diskriminerande beskriver negativa upplevelser av vårdrelationen med 

sjuksköterskan utifrån patientperspektiv relaterat till att tillhöra en stigmatiserad patientgrupp. 

Kategorin beskriver även påföljden av den upplevda diskrimineringen.  

 

3.1.1 Stereotypisering och stigmatisering 
Patienterna upplevde diskriminering genom att sjuksköterskan uppvisade ett beteende som är 

stereotypiserande och stigmatiserat (Rintamaki et al. 2007; Wagner et al. 2016). I Hughes et al. 

(2008) belystes detta genom att patienter upplevde att sjuksköterskan drog egna slutsatser om 

dem utan att lyssna på vad de sade. Stereotypisering belystes då hiv-smittade patienter upplevde 

att sjuksköterskorna placerade dem i ett fack (Rintamaki 2007). Stereotyper och stigmatisering 

om identitet eller karaktärsdrag av individer som lever med hiv inkluderade att de var 

homosexuella män, drogmissbrukare, hade ett riskfyllt och lösaktigt beteende. Konsekvenserna 

resulterade i att patienterna kände sig avvisade och sårbara (Wagner et al. 2016).   
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The nurse handled me very badly. She told me [...] ‘You have tested negative for 

many aliments, but it seems that you have been sleeping around´. [...] she did not 

give me any counseling. (Osborn & Makhlouf Obermeyer 2016, s. 691) 

 

3.1.2 Respektlöshet 
Patienterna möttes av respektlöshet genom att sjuksköterskan behandlade dem kränkande 

(Rintamaki et al. 2007; Hughes et al. 2008; Klotz 2010). Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna förminskade deras behov och rättigheter, vilket medförde att de fick mindre 

motivation till att göra livsstilsförändringar och lägre tillit till sjukvården (Klotz 2010). Känsla 

av förödmjukelse uppkom hos patienterna när sjuksköterskan inte lyssnade, ställde dem i dålig 

dager och tilltalade dem icke-formellt (Hughes et al. 2008). 
 

That´s all we ask for; give me respect. That’s all we asking is, “Can you give me 

respect? ...Respect me… If you got something to say, listen. Don’t jump to 

conclusions. If you don’t know what that person’s saying, don’t say something that 

make me look bad. That’s what dignity means. I read it in the dictionary…. Treat me 

as I’m treating you. Give me respect; I give you respect. Don’t play my intelligence. 

When you speak, you speak the right way (using English language). One of the 

nurses called me something and I told her, I’m not no animal. I’m a human being.. 

(Hughes et al. 2008, s. 347) 

 

3.1.3 Ovillig att vårda och fysiskt distanstagande 
I flera studier konstaterades att patienterna upplevde att sjuksköterskan var ovillig till att vårda 

dem. (Rintamaki et al. 2007; Hughes et al. 2008; Klotz 2010; Campbell et al. 2011; Klotz 2010; 

Osborn & Makhlouf Obermeyer 2016).  I Rintamaki et al. (2007) studie uppgav patienterna att 

de kände sig avvisade och nekade till vård när sjuksköterskan dirigerat dem till annan 

vårdinrättning som gav samma typ av vård. En annan faktor som belystes var den fysiska 

distansen som sjuksköterskan hade till patienten. Situationer beskrevs där sjuksköterskan 

tilltalade patienter från ett längre avstånd vilket medförde att de upplevde sjuksköterskan som 

rädd för dem (Rintamaki et al. 2007). Patienter beskrev hur de upplevde att sjuksköterskor hade 

en negativ attityd genom att de undvek och vårdade dem motvilligt. Ignorans uppvisades när 

patienterna var i behov av hjälp utan att sjuksköterskan varken agerade eller lyssnade (Hughes 

et al. 2008; Klotz 2010), vilket fick dem att känna sig arga och förbittrade (Rintamaki et al. 

2007). 

 

Sometimes the nurse might just tell the patient to go on bed rest without even 

listening to what the patient has to say. (Campbell et al. 2011, s. 179) 

 

3.1.4 Särbehandling 
Patienter upplevde att de blev särbehandlade jämfört med icke smittade patienter (Rintamaki et 

al. 2007; Wagner et al. 2016). I Rintamaki et al. (2007) studie gavs ett tydligt exempel då 

patienten uppfattade att sjuksköterskans uppträdande var trevligare innan hiv-diagnosen 

avslöjats, vilket patienten upplevde frustrerande. Sjuksköterskan upplevdes ha isolerat 

patienterna genom att spendera lite tid och att endast utföra de åtgärder som var absolut 

nödvändiga, konsekvensen blev en ökad trötthet hos patienterna som ständigt var tvungna att 

ansvara över sin egen behandling (Klotz 2010). Patienterna upplevde skillnader i 
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sjuksköterskans säkerhetsåtgärder mot dem respektive icke hiv-smittade patienter. 

Konsekvensen blev en provokation på de omgivande patienternas misstankar och den hiv-

smittade kände sig avslöjad (Rintamaki et al 2007). 
 

Even today, there was a girl down there who took my blood. There was a guy in 

there before me whose blood she took - she didn’t put on gloves. I never would have 

thought about that before, except I had somebody else there who had AIDS, who 

was saying, “Oh that’s discrimination, because then they should do it [use consistent 

precautions] with everybody. (Rintamaki et al. 2007, s. 962) 

 

3.2 Omsorgsfull 

Kategorin omsorgsfull beskriver patienters positiva upplevelser utifrån vårdrelationen med 

sjuksköterskan relaterat till att tillhöra en avvikande patientgrupp. Kategorin beskriver även 

konsekvenser av de positiva upplevelserna.  

 

3.2.1 Respektfullhet 
Patienterna upplevde att sjuksköterskan gav dem respekt vilket var betydelsefullt för god vård. 

(Hughes et al. 2008; Klotz 2010). Faktorer som var viktiga för att patienterna skulle känna sig 

respekterade var att sjuksköterskan tog sig tid, såg de unika behoven och tilltalade patienten på 

ett formellt sätt (Hughes et al. 2008). Genom att sjuksköterskan var närvarande, öppen och 

använde ögonkontakt kände patienterna sig respekterade (Klotz 2010). Dessutom föredrog 

patienterna att bygga en långsiktig relation med sjuksköterskan vilket också fick dem att känna 

sig respekterade och tagna på allvar (Mulder et al. 2016).   

 

3.2.2 Fysisk kontakt 
I flera studier belystes hur betydelsefull den fysiska kontakten var för upplevelsen av 

vårdrelationen (Rintamaki et al. 2007; Klotz 2010; Campbell et al. 2011). Patienterna beskrev 

hur avståndet som sjuksköterskan höll mellan dem och sig själva var en indikator på hur bekväm 

personen i fråga var att vårda en hiv-smittad patient. En position inom en armlängds avstånd 

upplevdes som ett försäkrande tecken på att sjuksköterskan inte var rädd (Rintamaki et al. 

2007). I Campbell et al. (2011) studie synliggjordes att handskakning var en positiv del i 

vårdrelationen och medförde att patienterna kände sig välkomna. Vikten av fysisk kontakt 

belystes också av Klotz (2010) informanter där de kände sig värderade, respekterade och 

hoppfulla när sjuksköterskan hade direkt ögonkontakt, höll deras hand eller kramade dem. 
 

Just her personality and her spirit. She is so outgoing and friendly and nice, and she 

let me know right out the gate that she was there for me, and just if you need a hug 

come here so I can hug you. (Sullivan et al. 2015, s. 51) 

 

3.2.3 Emotionellt stöd 
Deltagare från flertalet studier nämnde också att de fått emotionellt stöd av sjuksköterskan, 

vilket påverkade patienternas upplevelse av vårdrelationen positivt (Klotz 2010; Sullivan et al. 

2015; Mulder et al. 2016; Osborn & Makhlouf Obermeyer 2016; Wagner et al. 2016). 

Informanterna i Lowther et al. (2016) studie beskrev hur emotionellt stöd utvecklar en 
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tillförlitlig relation till sjuksköterskan. Genom relationen kunde patienterna bygga upp sin 

självbild och därigenom förbättra sin psykiska hälsa och välmående. Empati och det mentala 

närvarandet ökade känslan av hopp förklarade patienterna i Klotz (2010). Patienter upplevde 

att en bra sjuksköterska gav dem emotionellt stöd genom medkänsla och tröst (Osborn & 

Makhlouf Obermeyer 2016). Följden av emotionellt stöd från sjuksköterskan var att patienterna 

kände sig omhändertagna vilket var särskilt viktigt när de saknade stöd från andra i deras 

omgivning (Sullivan et al. 2015).  

 

It is because you used to ask me questions, I used to feel much free inside … I felt 

like a very normal person without any form of illness, I felt so good. (Lowther et al. 

2016, s. 61) 

 

3.2.4 Kontinuerlig kontakt 
Det var viktigt för patienterna att sjuksköterskan alltid var tillgänglig för stötta psykiska behov 

och ha genuin involvering i behandlingen (Mulder et al. 2016). Det var viktigt för patienterna 

med kontinuerlig kontakt och känsla av att sjuksköterskan var tillgänglig (Sullivan et al. 2015). 

Detta resulterade i att patienterna kände sig bekväma, säkra, lugna och hoppfulla, dessutom 

ökade motivationen att ta hand om sig själv och göra nödvändiga livsstilsförändringar (Klotz 

2010).  

 
She is the sweetest lady and just for a person that didn’t have any family here and I 

could call her and speak to her and tell her things. I enjoyed that a lot. Not only did 

I need it. I enjoyed it.(Sullivan et al. 2015, s.52) 

 

3.2.5 Kunskap och tillit 
Vidare diskuterades upplevelsen av kunskap och tillit av patienterna som två viktiga 

ansvarsområden hos sjuksköterskan för att kunna uppfylla en god vårdrelation (Klotz 2010 & 

Osborn & Makhlouf Obermeyer 2016). När sjuksköterskan visade på god kunskap och 

förståelse kring diagnosen samt tekniska kunskaper upplevde patienten ett lugn. Genom att 

sjuksköterskan tog sig tid att förklara vad som hade gjorts och varför ökade patienternas 

trygghet. (Klotz 2010). Patienterna ansåg att god vårdkvalité upplevdes ifall sjuksköterskan var 

kunnig, likaså ifall tillit uppnåddes (Osborn & Maklouf Obermeyer 2016).  Wagner et al. (2016) 

studie belyste också vikten av erfarenhet och kunskap genom att patienterna associerade kunnig 

personal med minskad förvirring och oro. Dessutom tyckte patienterna att kunnig personal 

medförde ökad tillit, vilket innebar att sjuksköterskan arbetade konfidentiellt (Mulder et al. 

2016). Campbell et al. (2011) stärkte detta resonemang då patienterna från studien tyckte det 

var viktigt med konfidentialitet och menade att det var en av de viktigaste faktorerna i 

vårdrelationen. 

 

3.2.6 Sedd och hörd 
Att bli sedd och hörd av sjuksköterskan upplevdes av flera patienter och var en viktig 

komponent inom vårdrelationen (Hughes et al. 2008; Klotz 2010; Campbell et al. 2011; 

Sullivan et al. 2015; Mulder et al. 2016; Wagner et al. 2016). Genom att sjuksköterskan tog sig 

tid och visat tillgänglighet för patienterna uppnåddes känslan av att bli sedd (Sullivan et al. 



17 
 

2015; Wagner et al. 2016). Patienterna tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade på 

vad de sa (Campbell et al. 2011) och därefter gav respons utifrån patientens unika behov (Klotz 

2010). Det var av stor vikt att se hela människan och inte enbart fokusera på diagnosen, detta 

bekräftade patienterna i Wagner et al. (2016) studie.   

 

3.2.7 Vänlighet 
Att sjuksköterskan var vänlig upplevdes vara en betydelsefull egenskap för patienterna 

(Kagashe & Rwebangila 2011; Sullivan et al. 2015; Mulder 2016). I Kagashe och Rwebangila 

(2011) studie bekräftade patienterna vikten av att sjuksköterskan visade vänlighet, detta genom 

att det uppvisades hög frekvens av tillfredsställelse när sjuksköterskan bemötte dem med en 

vänlig attityd. Vänlighet och omtanke av sjuksköterskan upplevdes genuint och fick dem att 

känna sig omhändertagna (Sullivan et al. 2015).  I Campbell et al. (2011) studie var vänlighet 

hos sjuksköterskan ett återkommande ämne, patienterna upplevde vänlighet när sjuksköterskan 

välkomnade dem och detta ledde till en bra interaktion. 

 

I really appreciate their kindness and they always try to listen when we have 

issues. (Campbell et al. 2011, s. 179) 

 

 

 

4. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med hiv/aids upplever vårdrelationen 

med sjuksköterskan. Resultatet påvisar att flera patienter upplevde att sjuksköterskan 

diskriminerade dem genom bland annat särbehandling, respektlöshet och ovilja att vårda. I 

resultatet framkommer även att flertalet patienter upplevde vårdrelationen som omsorgsfull 

tack vare att sjuksköterskan exempelvis var kunnig, vänlig och gav emotionellt stöd. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat beskrev att patienterna upplevde stigmatisering och stereotypisering 

när sjuksköterskan var fördomsfull och drog egna slutsatser om dem. I Andrewin & Chien 

(2008) studie redogjordes en hög frekvens av sjuksköterskor med negativ attityd mot hiv-

smittade patienter. Sjuksköterskorna hade en fördomsfull inställning samt var benägna att 

skylla på patienten för dennes tillstånd. Negativa attityder var mindre förekommande då 

sjuksköterskorna fått utbildning inom vård av hiv/aids. I Mullins (2009) återberättade 

sjuksköterskor hur de iakttagit stigmatisering hos andra sjuksköterskor vid vårdandet av 

patienter med hiv. Detta uppfattades genom att sjuksköterskorna har ignorerat och fryst ut hiv-

smittade patienter. Stigmatisering hos sjuksköterskorna kan bero på den allmänna bilden av 

hiv/aids i samhället då det har visat sig att negativa attityder mot hiv-smittade patienter är 

mindre förekommande bland sjuksköterskor med utbildning inom hiv/aids. 

 

Litteraturstudiens resultat visade patienterna med hiv/aids upplevde sig mötas av respektlöshet 

genom att sjuksköterskan behandlade dem kränkande. I Smit (2005) återberättade 

sjuksköterskor hur de ofta kände frustration och ilska i samband med vårdandet av hiv-smittade 

patienter. Dock menade de att känslorna inte var riktade till patienterna utan det politiska 

etablissemanget. I samma studie beskrevs hur sjuksköterskorna var trötta och stressade och inte 
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hann med sitt jobb. En koppling kan identifieras mellan sjuksköterskornas pressade 

arbetssituation och patienternas upplevda brist på respekt i vårdrelationen. På grund av att hiv-

smittade personer dagligen lever i ett stigmatiserat samhälle kan patienterna uppleva 

sjuksköterskans frustration som riktad mot deras diagnos, oavsett varifrån frustrationen 

härstammar ifrån.  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att sjuksköterskan var ovillig till att vårda 

dem. Detta styrks av två studier gjorda ur ett sjuksköterskeperspektiv som studerade vård till 

patienter med hiv. Enligt O´Sullivan et al. (2000) och Oyeyemi et al. (2006) visade det sig att 

sjuksköterskan har avstått från att vårda patienter på grund av rädsla för att smittas. Rädslan för 

att smittas grundade sig i bristande kunskap i hur hiv smittas. I Mullins (2009) studie berättade 

en sjuksköterska om hur de äldre sjuksköterskorna inte ville vårda en patient som bar på hiv. 

Patienten kände sig där av åsidosatt vilket skapade ilska. I Wagner et al. (2016) beskrev en 

blivande sjuksköterska att äldre sjuksköterskor hade ett negativt synsätt på hiv/aids på grund av 

att de inte tillämpade ny forskning och att de istället hade fastnat i det förflutna. En ovilja att 

vårda en hiv-smittad patient kan grunda sig i en otillräcklig och föråldrad utbildning som har 

medfört att evidensbaserad kunskap inte har tillämpats i klinisk verksamhet. Att diagnosen för 

tiotal år sedan innebar en dödlig utgång, kan vara en uppfattning som lever kvar än idag. 

 

Patienter beskrev att de blev särbehandlade i jämförelse med icke hiv-smittade patienter i 

resultatet.  Enligt Mullins (2009) så skiljde sig den vården som en hiv-smittad patient får 

respektive en icke smittad. Detta grundade sig i hur sjukdomen ter sig och i stigmatisering kring 

hiv-smittade personer. Sjuksköterskan upplevde svårigheter att vårda hiv-smittade patienter i 

små samhällen och på flersalar då det blev obekvämt att diskutera patienternas status när det 

fanns risk att andra hörde. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att patienterna ibland placerade 

dem i riskzonen för sjukdomen och då kände sig tvungna använda extra säkerhetsåtgärder som 

exempelvis dubbla handskar. Hiv-smittade patienter kan uppleva sjuksköterskornas beteende 

gentemot dem respektive icke-smittade patienter som ojämlik behandling. Eftersom 

sjuksköterskor använder olika säkerhetsåtgärder samt känner sig obekväma är det logiskt att 

patienterna tolkar detta som särbehandling.   

 

Patienterna i resultatet upplevde att sjuksköterskan respekterade dem vilket var betydande för 

god vård. I McCann och Sharkley (1998) studie belystes att sjuksköterskan inte alltid dömde 

patienten efter dennes sjukdom utan bemötte patienterna med respekt. I Sherman (2000) 

beskrev sjuksköterskor vikten av att skapa en nära relation med patienterna för att få dem att 

känna sig respekterade och uppleva god vård. I Smit (2005) beskrev majoriteten av 

sjuksköterskorna att de inte upplevde någon rädsla i att vårda patienterna, vilket kunde bero på 

att de hade en grundlig utbildning kring hiv/aids. Enligt litteraturstudiens resultat, där Mulder 

et al. (2016) deltagare beskrev att en långsiktig relation fick dem att känna sig respekterade, 

bekräftade likaså Sherman (2000) studie. När sjuksköterskor inte upplever rädsla kring hiv/aids 

så kan det generera i att de inte ter sig annorlunda mot de smittade patienterna. Därför kan det 

tänkas att hiv-smittade patienter upplever att de blir lika behandlade och respekterade som 

resterande patienter. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att kunskap hos sjuksköterskan var en viktig 

komponent för vårdrelationen. Enligt Andrewin & Chien (2008) studie framkom det att 

sjuksköterskor som genomgått utbildning i hiv/aids uppvisade mindre stigmatisering. Enligt 

Souminen et al. (2009) visade sjuksköterskestudenter positiv attityd till att vårda hiv-smittade 

patienter om de hade varit i kontakt med sjukdomen tidigare och därigenom värvat kunskap. 
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Hamama et al. (2014) bekräftade att sjuksköterskor som dagligen vårdade patienter med hiv 

eller aids hade en märkbart högre frekvens av positiv inställning till att vårda dem. Klotz (2010) 

beskrev vikten av kunskap hos sjuksköterskan för att patienterna skulle känna sig trygga och 

lugna. En koppling kan identifieras mellan kunskap hos sjuksköterskan om hiv/aids och 

patienternas upplevelse av god vårdrelation. Mer djupgående och uppdaterad utbildning verkar 

bidra till minskad stigmatisering gentemot hiv/aids i vården. 

 

Patienterna i resultatet upplevde att emotionellt stöd från sjuksköterskan var en viktig faktor i 

vårdrelationen. I Smit (2005) studie nämnde sjuksköterskor att de kände empati och ödmjukhet 

för sina patienter som var drabbade av hiv/aids. De hade medlidande och vemod när de vårdade 

patienterna och uppfattade sitt arbete som meningsfullt. Enligt Bektas och Kulakac (2007) var 

sjuksköterskorna villiga att stötta patienterna i deras lidande och hjälpa dem från att bli isolerade 

från samhället. Hamama et al. (2014) förklarade att sjuksköterskorna visade mer empati när de 

dagligen vårdade hiv-smittade patienter. Sjuksköterskorna verkar ha lättare att ge emotionellt 

stöd när de har erfarenhet av att vårda hiv-smittade patienter på en daglig basis eftersom de ser 

människan utifrån ett holistiskt perspektiv.  

 

 

 

4.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Beck (2012) 9-stegsmodell då den var tydlig och gav 

struktur. I denna studie valdes databaserna Cinahl och PubMed på grund av att de hade relevans 

kring omvårdnad, vilket Forsberg och Wengström (2013) anser lämpar sig till en 

litteraturstudie. Fler artiklar valdes ut från Cinahl då den databasen är mer omvårdnadsbaserad 

än PubMed som inriktas mer åt det medicinska hållet.  En nackdel kan vara att relevanta artiklar 

kan ha förbisetts på grund av att litteraturstudien baseras utifrån enbart två databaser.  

 

Sökorden som valdes ut ansågs vara relevanta för studiens syfte. En sökning med ordet Patient 

Experience genomfördes men gav inga relevanta artiklar. Sökordet Treatment Outcomes valdes 

bort under databassökningen då artiklarna riktades mot den medicinska behandlingen. Syftet 

med studien var till en början att belysa patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande 

men ändrades till upplevelse av vårdrelationen för att fånga upp viktiga komponenter som 

uteslöts ifall enbart upplevelsen av bemötande skulle identifieras. Trots att syftet ändrades 

kvarstod sökorden eftersom begreppet bemötande inkluderas i en vårdrelation. 

 

Publiceringsintervallet valdes till 10 år för att hålla studien till modern forskning men samtidigt 

finna tillräckligt med material till studien. Inga geografiska inklusionskriterier utformades i 

syfte att få en bredare bild av det valda syftet. Det exkluderades inte studier riktade till specifik 

hiv-vård eftersom detta skulle generera svårigheter att finna relevanta artiklar. Eftersom det inte 

existerar någon specialistutbildning inom området antogs att en sådan avgränsning inte hade 

någon betydande roll för resultatet.  

 

I vissa studier fick deltagarna betalt för att delta i studien, vilken kan vara en svaghet. Detta 

diskuterades men verkade inte påverka resultatet eftersom artiklarna ansågs som 

sanningsenliga. I några av studierna nämns ordet care provider, vilket kan utgöra svårigheter 

att urskilja vilken yrkesprofession som informanterna hänvisar till. Detta kan vara en svaghet 

om informanterna verkligen menar yrkesrollen sjuksköterska, men artiklarna valdes att 
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inkluderas på grund av att de i många fall hänvisar till ordet sjuksköterska. En annan svaghet 

med litteraturstudien kan vara att samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan generera 

svårigheter i korrekt översättning då engelska inte är författarnas modersmål. 

 

En styrka däremot är att majoriteten av studierna är kvalitativa vilket innebär att upplevelsen är 

lätt att identifiera och resultatet får ett djup.  Att litteraturstudien också innehåller kvantitativa- 

och mixade metodstudier ses som en styrka då Forsberg och Wengström (2013) förklarat att de 

olika forskningsmetoderna kompletterar varandra inom forskning kring omvårdnad. Citat 

användes med fördel att få en förståelse av kontexten i resultatet. När underkategorierna skulle 

presenteras i resultatet valdes vissa begrepp att slås samman i de olika textavsnitten då de hade 

ett tydligt samband mellan varandra, exempelvis kunskap medförde tillit. Det var ett 

fördelaktigt tillvägagångsätt för att generera en klar och tydlig bild av det resultat som 

presenterades.  

 

 

4.3 Klinisk betydelse 
I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter med hiv/aids påverkades av vårdrelationen 

med sjuksköterskan. Upplevelser av en negativ vårdrelation med sjuksköterskan kan skapa 

onödigt lidande hos patienten. Förhoppningen är att sjuksköterskor följer ny forskning och 

ständigt uppdaterar sin kunskap för att det har stor betydelse för vården i fråga. Dessutom för 

att sjuksköterskor ska få förståelse av vikten av en positiv vårdrelation med patienter med 

hiv/aids för att kunna minska lidande och öka välbefinnandet. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har förståelse för vad hiv-smittade patienter upplever som diskriminerande för att uppnå god 

vårdrelation.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Mer kvalitativ forskning för patienter med hiv/aids och deras upplevelser av vårdrelationen med 

sjuksköterskan i Sverige kan vara betydelsefullt då det verkar outforskat. Det vore fördelaktigt 

att forska vidare på förbättringsförslag inom området för att reducera stigmatiseringen inom 

vården.  

 

4.5 Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att patienterna upplevde vårdrelationen med sjuksköterskan 

både negativt och positivt. Många patienter upplevde vårdrelationen diskriminerande som kan 

ses genom att de uppfattade att sjuksköterskan bland annat uppvisade ovilja att vårda, 

respektlöshet och särbehandling. Dessutom upplevde flertalet patienter att sjuksköterskan hade 

ett stereotypiserande och stigmatiserande förhållningssätt samt var fysiskt distanstagande. De 

tillfällen patienterna upplevde vårdrelationen som omsorgsfull var sjuksköterskan kunnig, 

respektfull, vänlig och emotionellt stöttande. Dessutom var viktiga faktorer för att uppnå en god 

vårdrelation att sjuksköterskan var tillgänglig, bekräftande genom att se och höra patienten samt 

att använda fysisk kontakt. Sjuksköterskans kunskap om hiv/aids bör öka för att optimera 

vården för de drabbade patienterna. 
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påverkar känslan av 
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Resultatet belyser 
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patienter och 
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patienternas 

preferenser speglar 
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