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Sammanfattning  

Bakgrund: Att få en sexuellt överförbar sjukdom är tydligt förknippat med stigma och skam. 

Stigma har en betydande påverkan på individens självbild och benägenhet att testa sig. Trots 

hög incidens identifieras en generellt bristande medvetenhet om de risker och effekter dessa 

sjukdomar har på både psykisk och fysisk hälsa. Vårdpersonal upplever svårigheter att bemöta 

patienter med sexuellt överförbara sjukdomar. Syfte: Studiens syfte är att beskriva patienters 

upplevelser av mötet med vården efter att de diagnostiserats med en sexuellt överförbar 

sjukdom. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt där tio 

originalartiklar sammanställdes med en metasyntes och diskuterades utifrån Halldórsdóttirs 

(1996) teori; ”Vårdande och icke-vårdande möten i omvårdnad och hälso- och sjukvård – 

utifrån ett patientperspektiv”. Resultat: Fem teman framkom som återkommande 

upplevelser; Betydelsen av emotionellt stöd; Att bli dömd av vårdpersonalen, Betydelsen av 

information; Att (inte) tala om sex och Den fysiska miljöns påverkan på konfidentialiteten. 

Slutsats: Patienter med sexuellt överförbara sjukdomar upplever mötet med vården i 

varierande grad negativt och positivt. Dock framkom det övervägande negativa upplevelser av 

mötet. Flertalet faktorer påverkar patienternas upplevelse. Mötet med vården påverkar 

patienternas välbefinnande och hälsa. Klinisk betydelse: Kunskapen från resultatet i denna 

studie kan möjliggöra en patientcentrerad vård. Utifrån resultatet kan vården utvecklas så att 

mötet upplevs som vårdande, och där mötet i sig samt kontakten med vården skapar egenmakt 

och en ökad känsla av välbefinnande och hälsa. 

Nyckelord: Sexuellt överförbara sjukdomar, Patienttillfredsställelse, Hälso- och 

sjukvårdspersonal  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Contracting a sexually transmitted disease is strongly associated with stigma 

and shame. Stigma associated with these diseases has a significant impact on self-image and 

propensity to seek care. Despite high incidence there is a general lack of awareness about the 

risks and the effects that these diseases have on both mental and physical health. Health care 

personnel are experiencing difficulties to meet and care for these patients. Aim: The aim of 

this study is to describe patients’ experiences of health care after they were diagnosed with a 

sexually transmitted disease. Method: The study was conducted as a systematic literature 

review based on ten original articles. A meta-synthesis was used for the analysis and the result 

was discussed with Halldórsdóttir’s (1996) theory; “Caring and Uncaring Encounters in 

Nursing and Health Care – From the Patients Perspective”. Result: Five themes emerged; 

The importance of emotional support; Being judged by the health personnel; The importance 

of information; To (not) talk about sex and The environmental impact on the confidentiality. 

Conclusion: Patients with sexually transmitted diseases are experiencing encounters with 

health care both negatively and positively, although there were mostly negative experiences of 

the encounters. Several factors affect patients' experiences. Encounter with health care affects 

patients' well-being and health. Clinical significance: The knowledge from this study might 

enable a patient centred approach. Based on this knowledge, health could be developed so that 

the encounter itself promotes empowerment and an increased sense of well-being and health. 

Keywords: Sexually transmitted diseases, Patient satisfaction, Health personnel  
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1. Inledning  
Det är inte pinsamt att tala om att man är förkyld. Att tala om sin brutna fot eller sin 

blindtarmsinflammation uppfattar vi inte som något skamfyllt. Personer i vår närhet tvekar 

inte om att berätta om dessa typer av sjukdomstillstånd. Att tala om den sexuellt överförbara 

sjukdomen man drabbats av är dock inte lika vanligt. Ofta är det inte socialt accepterat att tala 

om dessa sjukdomar med andra än de man står mycket nära. Många drabbade tycks inte tala 

med någon alls. Att sexuellt överförbara sjukdomar är förknippat med stigma och skam tycker 

vi är tydligt. 
 

Att få en sjukdom innebär ofta en påfrestning för kroppen. I kontakten med vården får 

patienten behandling och bot mot sjukdom och symtom. Vi ser däremot att det ofta saknas 

medvetenhet om den psykiska påfrestning som sjukdom kan orsaka den drabbade. De som 

trots allt vet om att en person är drabbad av en sexuellt överförbar sjukdom är de som arbetar 

med dessa patienter i vården. Finns det då något sätt att bemöta dessa patienter så att de inte 

ytterligare drabbas av lidande? Hur skall vården bemöta dessa patienter? För att kunna 

utveckla strategier behöver vi få kunskap om hur patienter upplever de möten som de har med 

vården idag. 

2.  Bakgrund 
 

2.1 Sexuellt överförbara sjukdomar 

Sexuellt överförbara sjukdomar är ett samlingsbegrepp som innefattar infektioner orsakade av 

bakterier eller virus som sprids genom sexuella kontakter (Socialstyrelsen, u.å.). Bakteriella 

infektioner såsom syfilis, klamydia och gonorré kan botas med antibiotika. Herpes [HSV] är 

en livslång virusinfektion. Symtomen på herpes går att behandla men besvären kommer ofta 

tillbaka i samband med exempelvis stress eller infektioner. Humant papillomvirus [HPV] går 

inte att behandla och kan orsaka genitala vårtor och cellförändringar i underlivet. 

Cellförändringarna och vårtorna går dock ofta att behandla och det finns vaccin mot vissa 

typer av HPV (Wasik & Kachlic, 2009). Humant immunbristvirusinfektion [HIV] orsakas av 

virus och är livslång. HIV kan dock behandlas så att infektionen inte utvecklas vidare till 

AIDS (förvärvat immunbristsyndrom) (Widman, 2013). 



 
 

 
2 

 

World Health Organization [WHO] (2008) uppskattar att incidensen för de fyra vanligaste 

sexuellt överförbara bakteriella sjukdomarna var, år 2008, 498,9 miljoner människor. Enligt 

WHO (2013) levde 35 miljoner människor med en HIV-infektion år 2013. Följande 

sammanställer WHO att ca 1,5 miljoner människor avled till följd av AIDS samma år. 
 

WHO (2008) framhåller vikten av ökad förståelse och kunskap om sexuellt överförbara 

sjukdomar då incidensen är hög och de negativa konsekvenserna för samhället och individer 

är stora. Den psykiska och fysiska påfrestningen på den drabbade individen är betydande och 

sexuellt överförbara sjukdomar leder ofta till allvarliga medicinska komplikationer och 

sekvela. Exempelvis kan klamydia orsaka infertilitet, salpingit och utomkvedshavandeskap 

hos drabbade kvinnor (East, Jackson, Peters & O’Brien 2010). Det finns, enligt flertalet 

studier som sammanställts av Collins et al. (2006), samband mellan att få diagnosen HIV och 

att drabbas av depression eller annan psykisk ohälsa. 

 

2.2 Individers uppfattningar om sexuellt överförbara sjukdomar 

Sexuellt överförbara sjukdomar är starkt förknippade med stigma och skam (Cunningham, 

Kerrigan, Jennings & Ellen, 2009; Balfe & Brugha, 2009). Stigma definieras, utifrån 

Cunningham et al. (2009), som något som uppstår när individer anses skilja sig från den stora 

gruppen och kopplas till negativa bedömningar, eftersom att de har eller kan tänkas ha en viss 

egenskap. Det finns två typer av stigma - upplevd stigma och självstigmatisering. Upplevt 

stigma avser individers rädsla att utsättas av negativa samhälleliga attityder och 

diskriminering då de har en viss egenskap, till exempel en sexuellt överförbar sjukdom. 

Självstigmatisering eller skam avser individers negativa attityder mot sig själva som ett 

resultat av de internaliserat stigmatiserande idéer som finns i samhället (ibid.).  
 

Stigma som är förknippat med sexuellt överförbara sjukdomar har en betydande påverkan på 

individens självbild. Flertalet studier visar på att sexuellt överförbara sjukdomar anses vara 

någon “annans” problem och det uppstår en identitetskonflikt då patienten identifierar sig som 

denna stigmatiserade “andre” (Balfe et al., 2010; East et al., 2010). Enligt East et al. (2010) 

bidrar uppfattningen om att den smittade är någon annan, till att individer drar sig för att testa 

sig för dessa typer av sjukdomar, eftersom de då inte anser sig vara i en riskgrupp. Enligt 

flertalet studier (Cunningham et al., 2009; Balfe et al., 2010) är unga vuxna som har en 

uppfattning av att sexuellt överförbara sjukdomar är stigmatiserande och skamfyllda mindre 
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benägna att testa sig för dessa typer av sjukdomar. Balfe och Brugha (2009) hävdar, utifrån 

sin studie på unga vuxna, att de drog sig från att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar 

eftersom de var oroliga för att vårdpersonal skulle döma dem och deras beteende som 

skamligt. 
 

Enligt en studie av East et al. (2010) beskrev kvinnor att de kände sig skamfyllda, besvikna på 

sig själva och rädda att uppfattas som oansvariga när de drabbats av en sexuellt överförbar 

sjukdom. Kvinnorna kände att andra skulle bli besvikna på dem och trodde att diagnosen 

skulle visa på deras vårdslösa beteende och osäkra sexuella vanor. Vissa kvinnor i studien 

uppgav även att de, när de fått en sexuellt överförbar sjukdom, kände sig smutsiga, använda 

och äcklade av sig själva - och fylldes med skam och självhat. Vidare påstår artikelförfattarna 

att sexuellt överförbara sjukdomar är så starkt förknippade med identitet och sexualitet att de i 

stor utsträckning påverkar individens psykiska välmående (ibid.). Trots den ökade 

förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar identifierade East et al. en generellt bristande 

medvetenhet om de risker och effekter dessa infektioner har på både psykisk och fysisk hälsa. 
 

Enligt Weston, Dabis och Ross (2009) har metoden att tillfråga patienter om deras upplevelse 

av vården visat sig vara en bra indikator för kvalitén på vården för patienter med sexuellt 

överförbara sjukdomar. De menar även att det därmed finns ett tilltagande intresse för att 

tillfråga patienter om hur de upplever mötet med vården. Rekommendationer från The 

Medical Foundation for AIDS and Sexual Health (2014) poängterar att man bör tillfråga 

patienter när man utformar vården så att den utformas ifrån ett patientperspektiv. 

 

2.3 Vården och sexuellt överförbara sjukdomar 

Vid misstanke om, eller vid behandling av sexuellt överförbara sjukdomar finns det ett flertal 

vårdinrättningar att uppsöka. Dessa platser inkluderar bland annat vårdcentraler (Ports, Reddy 

& Barnack-Tavlaris, 2013; Balfe & Brugha, 2009), sex- och samlevnadsmottagningar (Mehta, 

Zenilman & Erbelding, 2005; Chacko, 2008), specialiserade kliniker för HIV-behandling och 

vård (Papanna et al., 2013; Sood et al., 2013) samt ungdomsmottagningar (Hjort, 2013). 
 

En studie av Verhoeven et al. (2003) visar att allmänpraktiserande vårdpersonal upplever 

flertalet hinder i kommunikationen om sexuellt överförbara sjukdomar med patienter. 

Vårdpersonalen anser sig inte vara tillräckligt utbildade, de är rädda för att göra patienten 
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förlägen eller att de skall uppfattas som påträngande. Dessa hinder upplever personalen även 

då patienterna specifikt söker vård och råd om sexuell hälsa. Enligt Masaro et al. (2012) anser 

vårdpersonal att kvalitén av vården för patienter med sexuell ohälsa är beroende av att 

vårdpersonalen får tillräckligt med tid med patienten. För att få möjlighet att förstå de 

medicinska, psykosociala och sociokulturella aspekterna av patientens sexuella hälsa krävdes 

tid som de inte ansåg sig ha. I studien av Masaro et al. såg vårdpersonalen även att de hade 

bristfälliga resurser i form av personal, utrymmen, öppettider och materiel för att möta denna 

patientgrupps behov. 
 

2.4 Teoretisk referensram- Möten med vården  

Halldórsdóttir (1996) utvecklar en teori om vårdande och icke-vårdande möten i omvårdnad 

och hälso- och sjukvård, utifrån ett patientperspektiv (Caring and Uncaring Encounters in 

Nursing and Healthcare- from a patient perspective). Teorin beskriver vilka komponenter 

som påverkar patientens subjektiva upplevelse av mötet med vården och sjuksköterskan och 

vad mötets karaktär får för konsekvenser för patienten. Teorin beskriver även vikten av 

patienters uppfattning av sin kontext. Halldórsdóttir konstruerar teorin utifrån sjuksköterskan 

men ser att den är applicerbar även på annan vårdpersonal. 
 

Halldórsdóttir (1996) framställer fem modeller som beskriver i vilka stadier möten i vården 

sker. Det är den livsgivande modellen, den livsuppehållande modellen, den neutrala modellen, 

den undertryckande modellen och den livsförstörande modellen. Med dessa modeller 

illustrerar Halldórsdóttir grunden till hennes antagande att möten i vården inte kan delas upp i 

en dikotomi mellan vårdande och icke vårdande. Halldórsdóttir hävdar att det är en dynamisk 

skala mellan vilket mötet är fullständigt vårdande och därmed livsgivande och fullständigt 

icke vårdande och därmed livsförstörande.  Teorin konstrueras av två huvudmetaforer, bron 

och väggen som beskriver vårdande och icke vårdande möten.  
 

Hälsa är enligt Halldórsdóttir (1996)  ett dynamiskt tillstånd som kan öka eller minska genom 

individens handlingar, andra personer handlingar eller företeelser i omgivningen. Hon 

framhåller att hälsa är en individuellt upplevd verklighet som är kontextuell, multifacetterad 

och multidimensionell. Halldórsdóttir poängterar att det därmed är av högsta vikt att kontexten 

i vilken patienten befinner sig tas i beaktan då en förståelse av patienters upplevelse 

eftersträvas.  
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2.4.1 Bron  

Halldórsdóttir (1996) beskriver genom sin teori de komponenter som gör att patienter 

upplever mötet med vården som vårdande. Av största vikt för mötet är att patienten upplever 

sjuksköterskan som professionellt vårdande vilket resulterar i ömsesidig tillit och anknytning. 

Halldórsdóttir menar att sjuksköterskan upplevs som professionellt vårdande då patienten 

upplever att sjuksköterskan är kompetent, bryr sig och anknyter. Att vara kompetent 

inkluderar bland annat att ge patienten egenmakt, ge information och utbilda patienten och att 

göra goda kliniska överväganden. Att bry sig om inkluderar bland annat att sjuksköterskan 

skall vara uppmärksam på patientens behov, vara närvarande i kommunikationen både 

emotionellt och fysiskt, att vara respektfull och att bry sig om patienten även som person. Att 

anknyta innebär, enligt Halldórsdóttirs teori, att sjuksköterskan bygger broar genom att bland 

annat en professionell förtrolighet och ömsesidig bekräftelse. Då relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten präglas av öppen kommunikation, anknytning, medkänsla och 

ett professionellt avstånd beskriver Halldórsdóttir denna relation i form av metaforen av en 

bro. Konsekvensen av att en patient upplever denna bro, då mötet med vården som vårdande 

och att patienten upplever närvaro av professionellt vårdande, är att patienten får en ökad 

känsla av välbefinnande och hälsa. Detta sammanfattar Halldórsdóttir som att patienten får 

egenmakt.  

 

2.4.2 Väggen  

Halldórsdóttir (1996) strukturerar även upp de komponenter som gör att ett möte med vården 

upplevs som icke vårdande. Upplevelsen av ett icke vårdande möte inbegriper att patienten 

uppfattat inkompetens och likgiltighet i sjuksköterskans hållning gentemot patienten. 

Patienten upplever sjuksköterskan som inkompetent och likgiltig då hen exempelvis är 

hårdhänt, kommunicerar ineffektivt och inte respekterar patientens behov av information, 

instruktioner och positiv feedback.  Då sjuksköterskan visar dålig förståelse av vad patienten 

går igenom och upplevs som obetänksam, respektlös och ointresserad, upplever patienten att 

mötet inte är vårdande. Dessa komponenter resulterar i att relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan saknar tillit och anknytning vilket Halldórsdóttir beskriver i metaforen av en 

vägg. Konsekvensen av att en patient upplever mötet med vården som icke vårdande och 

därmed en avsaknad av professionellt vårdande är att patienten upplever en minskad känsla av 

välbefinnande och hälsa. Detta sammanfattar Halldórsdóttir som att patienten blir modfälld.  
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2.4.3  Kontexten  

Den tredje huvuddelen av Halldórsdóttir (1996) teori betonar vikten av att se mottagaren av 

vård i kontexten hen befinner sig. Halldórsdóttir delar upp kontexten i den inre och den yttre. 

Den inre kontexten inkluderar de upplevda behov, förväntningar, tidigare erfarenheter och 

självkänsla. I kontexten i att vara mottagare av vård sammanfattar Halldórdóttir dessa 

upplevda behov i en känsla av att vara sårbar och behovet av professionell vård. Vidare 

utvecklar Halldórsdóttir att den yttre kontexten är hur mottagaren uppfattar och upplever 

sjukhusmiljön. Vanligt är att patienter upplever att sjukhusmiljön i sig minskar möjligheterna 

till vårdande möten. Exempel som Halldórsdóttir ger på detta är att patienterna ofta uppfattar 

miljön som främmande, att vårdpersonalen har för lite tid och att sjukhusets rutiner ofta går 

emot patientens behov.  

3. Problemformulering 
Sexuellt överförbara sjukdomar är ett utbrett samhällsproblem som bidrar till både fysisk och 

psykisk ohälsa. Dessa sjukdomar involverar bland annat aspekter av sexualitet, hälsa, ohälsa, 

skam, och stigmatisering. Patienter förknippar sexuellt överförbara sjukdomar med stigma 

och skam innan vårdkontakten och de är oroliga för ett negativt bemötande av vårdpersonal. 

Vårdpersonal anser sig ofta inte ha tillräcklig kunskap eller tillräckliga resurser för att möta 

denna patientgrupps behov. Detta skapar en svårbemästrad kontext i vilken patienten och 

vården möts. Dock är kunskap om förståelse av patienters upplevelse av vården av yttersta 

vikt för vårdkvalitén. 

4. Syfte 
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av mötet med vården efter att de diagnostiserats 

med en sexuellt överförbar sjukdom. 

5. Metod 

5.1 Design 
Syftet skall besvaras genom en systematisk litteraturöversikt och en metasyntes av de 

inkluderade artiklarna.  Metasyntes används för att analysera resultat av kvalitativa studier 

och ger en samlad kunskap som kan förtydliga meningen av resultaten i de inkluderade 

studierna (Forsberg & Wengström, 2013). 
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5.2 Urval 
En systematisk litteraturöversikt skall, enligt Rosén (2012), utöver en preciserad fråga även 

vara reproducerbar. För att möjliggöra en reproduktion skall inklusion- och/eller 

exklusionskriterier redovisas. 

• Artiklarna i denna studie skall vara publicerade år 2004 eller senare för att studien 

skall bygga på aktuell forskning som kan ge ett relevant resultat för omvårdnaden 

idag. 

• Artiklarna skall vara på engelska eller svenska. 

• Artiklarna skall vara originalartiklar. 

• Artiklarna skall vara kollegialt granskade (peer reviewed). 

• Studierna i artiklarna skall ha en kvalitativ metod. Detta för att artiklarna skulle kunna 

besvara syftets beskrivande utgångpunkt där svaren ej endast utgår från ett 

dikotomiserat Ja/Nej alternativ. 

• Artiklarna skall kunna svara på syftet då de i respektive studie skall inkludera patienter 

som diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom och har haft kontakt med 

vården i samband med detta. 

• Studierna i artiklarna skall ej endast fokusera på patienter som inte blivit 

diagnostiserade med en sexuellt överförbar sjukdom. 

• Artiklarna som inkluderas skall hålla medel till hög vetenskaplig nivå utifrån Statens 

beredning för medicinsk utvärderings [SBU] granskningsmall för studier med 

kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser. (Bilaga 1) Enligt en samlad 

bedömning utifrån denna mall uppfyllde 5 artiklar medelhög studiekvalité och 5 

artiklar hög studiekvalité. 
 

Artiklarna exkluderas eller inkluderas ej utifrån att studierna är utförda i ett specifikt 

geografiskt område eftersom ett globalt perspektiv eftersträvas. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Utifrån fritextsökning identifierades söktermer som inkluderades i databasernas respektive 

ämnesordlistor. De fortsatta sökningarna utgick endast från dessa ämnesord. Då databaserna i 

många fall har olika specificerade ämnesord delades sökningarna upp efter databas för att få 

rätt sökord i respektive databas (Bilaga 2). Den booleanska operatorn AND används för att 

precisera sökningar (Forsberg & Wengström, 2013) och användes för att smalna av 
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sökresultaten. Då de utvalda databaserna hade det som alternativ valdes “peer review” 

(kollegialt granskad) som begränsning vid sökning för att ytterligare garantera en viss nivå av 

vetenskaplighet. 

Manuell sökning innebär att referenslistan hos artiklar av intresse, i detta fall de inkluderade 

artiklarna efter den strukturerade sökningen eller i bakgrunden, granskas för att finna artiklar 

inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). I den manuella sökningen återfanns endast 

relevanta artiklar som sedan tidigare inkluderats ifrån den strukturerade sökningen i 

databaserna (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Litteratursökning 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
genomlästa 

Antal 
inkluderade 

Nr. på 
artikel  

CINAHL 
(Complete och 
Fulltext) 

2014-
09-01 

Major subject 
CINAHL: Sexually 
transmitted diseases 
AND Professional- 
Patient relations 

2004-2014  
Peer Reviewed 

27 4 2 2 3, 4 

Academic 
Search Elite, 
CINAHL 
(Complete och 
Fulltext) 

2014-
09-01 

Patient satisfaction 
AND Sexually 
transmitted diseases 

2004-2014  
Peer Reviewed 

114 9 4 2 1, 5 

MEDLINE, 2014-
09-01 

Patient satisfaction 
AND Sexually 
transmitted diseases 

2004-2014 89 15 8 3 5, 7, 10 

Academic 
Search Elite, 
CINAHL 
(Complete och 
Fulltext) 

2014-
09-01 

Patient satisfaction 
AND Sexually 
transmitted AND 
Reproductive Health 

2004-2014  
Peer Reviewed 

4 3 2 1 5 

MEDLINE 2014-
09-01 

Patient satisfaction 
AND Sexually 
transmitted, 
Reproductive Health 

2004-2014 5 1 1 1 5 

CINAHL 
(Complete och 
Fulltext) 

2014-
08-28 

Major subject 
CINAHL: Sexually 
transmitted diseases 
AND Patient 
satisfaction 

2004-2014  
Peer Reviewed 

47 6 4 1 5 

MEDLINE 
Academic 
Search Elite, 

2014-
09-01 

Major subject: 
Sexually transmitted 
diseases AND Patient 
acceptance of 
healthcare 

2004-2014 262 20 4 1 6 
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5.4 Dataanalys 
En metasyntes genomfördes av de inkluderade artiklarnas resultat. En metasyntes är ett bra 

instrument för att skapa en bild av den samlande evidensen i en litteraturöversikt (Rosén, 

2012). En metasyntes skall bygga på minst 10 artiklar för att anses vara meningsfull (Willman 

& Stoltz, 2012) och kan därmed appliceras på denna litteratursammanställning. 
 

En metasyntes innebär, enligt Sandelowski, Docherty och Emden (1997), att 

sammanställningen och jämförelsen av resultaten från kvalitativa studier genererar tolkningar, 

övergripande skildringar, tolkande omformuleringar eller generaliseringar. Denna studie är en 

övergripande skildring som med nya huvudteman skapade utifrån artiklarnas resultat ämnar 

ge en syntetiserad skildring av forskningsläget. Willman och Stoltz (2012) förklarar att 

metasyntes kan användas för att sammanställa resultat från studier då de har kvalitativa ansats 

även om de metodologiskt skiljer sig åt.  Vidare menar dock Willman och Stoltz att det inte 

finns någon standardiserad modell för denna typ av analys utan att processen anpassas efter 

frågeställningen. 
 

I denna analys användes den modell för metasyntes som beskrivs av Friberg (2012). I enlighet 

med denna modell lästes inledningsvis artiklarna grundligt med fokus på resultatet. En 

sammanfattning av artiklarna skrevs ned individuellt av författarna för att få en helhetsbild av 

resultaten i relation till metod och den kontext artikeln var konstruerad i. En jämförelse av de 

individuella sammanställningarna gjordes sedan för att få en bild av likheter och skillnader i 

hur de tolkats. 

 

Academic 
Search Elite 

2014-
09-01 

ATTITUDE 
(Psychology) AND 
Sexually transmitted 
disease 

2004-2014  
Peer Reviewed 

78 5 3 2 2, 4 

MEDLINE, 
Academic 
Search Elite 

2014-
09-08 

HIV AND Patient 
satisfaction AND 
Qualitative Research  

2004-2014 

 

35 4 2 1 8 

CINAHL 
(Complete och 
Fulltext) 

2014-
09-08 

Sexual health AND 
Patient satisfaction 
AND Qualitative 
research  

2004-2014 

Peer Reviewed 

2 1 1 1 9 

Antal inkluderade artiklar (dubbletter exkluderade): 10   
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I det andra steget identifierades och diskuterades de subteman som presenterades i artiklarna. 

Enligt Friberg (2012) är det viktigt att ta ställning till vilka komponenter av resultaten som är 

relevanta för syntesens syfte. I detta fall är syftet att beskriva i upplevelsen av mötet med 

vården för patienter som diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom. Utifrån detta 

exkluderades de subteman som ansågs irrelevanta för syftet från syntesen, exempelvis för att 

de presenterade vårdgivarens upplevelse (vissa subteman i artikel nr. 1, 2 och 3) eller beskrev 

patienters upplevelse innan diagnos (vissa subteman i artikel nr. 6). En schematisk översikt 

skapades (Tabell 2) för att få en överblick av artiklarnas samlade resultat (Friberg, 2012). 
 

Tabell 2: Schematisk översikt av artiklar och tillhörande artikelsubteman 

Artikel 
nr. 

Artikelförfattare  Artikelsubteman (Översatt från 

engelska) 
1 Cook (2011) 

 

• Kvinnor som ansvarsfulla medborgare  
• Läkarens attityder påverkar upplevelsen av 

undersökningen  
• Undersökningen: den förkroppsligade 

kvinnan* 
2 Cook (2013). 

 

• Normalisering: det oundvikliga i en 
subjektiv, moralisk ställning * 

• Klassificering av kvinnor lidande* 
• Kvinnors berättelser av klassifikation av STI  
• Saknaden av sexualitet i 

sexualundervisningen * 
3 Cook (2014). • STD som speciellt smutsiga  

• Moral i mötet med vårdpersonal  
• Icke dömande vårdpersonal * 
• Kvinnor som är kluvna mellan sanning och 

risk  
• Vårdpersonal/läkaren ger moraliska råd * 

4 East, Jackson, O’Brian & Peters (2011). • Okänslighet och att känna sig dömd 
• Lämnad åt sig själv 
• Bra kontakt med vården 

5 Evans & Cross (2007). • Tillgången upplevdes godare på vårdcentral 
• Omgivningen var viktigt för patienterna 
• Patienterna är i stort sett nöjda med vården 

de får på kliniken 
6 Malta, Bastos, Strathdee, Cunnigham, Pilotto & Kerrigan 

(2007). 
• STD relaterad kunskap, farhågor och upplevt 

stigma före mötet med vården* 
• STD relaterad kunskap, farhågor och upplevt 

stigma efter diagnos 
7 Lichtenstein & Bachmann (2005). • Vänlighet och respekt  

• Integritet och sekretess  
8 Okoror, BeLue, Zungu, Adam & Airhihenbuwa (2014).  • Förväntningarna mot upplevelsen 

• Vårdens rutiner  
• Den fysiska miljön 

9 Orner, Cooper, Myer, Zweigenthal, Bekker, & Moodley 
(2008). 

• Fritt att prata  
• Hinder för diskussion  
• Antiretroviral behandling och förebyggande 

av överföring från mor till barn 
• Problemidentifikation och lösningar 
• Deltagarna bestämmer * 
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• Svårigheter med att involvera män* 
• Integration av tjänster 

10 Sutcliffe, Sadler, Low & Cassel (2010)  

 

• Tillgången till vårdcentral 
• Patientens förväntningar och upplevelser  
• Förväntningar och önskemål för STI-vård i 

framtiden  
* = Subteman som uteslutits från analysen då de ej svarade på syftet 

I ett fjärde steg jämfördes likheter som skillnader mellan studiernas resultat och nya 

övergripande teman identifierades (Friberg 2012). Nyckelresultat som identifierats skrevs ned 

för att sedan återigen jämföras med respektive artikel för att se om de nya huvudtemana 

återfanns i dessa. Analysen pendlade, i enighet med Fribergs resonemang, mellan de nya 

framväxande teman och artiklarnas subteman och innehåll för att få en så relevant och 

heltäckande syntes av resultaten som möjligt. En tabell skapades för att klargöra hur dessa nya 

huvudteman korrelerade med resultatet i artiklarna (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Översikt huvudteman och artiklar  

            Artikel nr. 

Huvudtema 

 

Huvudteman  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal 
korrelerande 
artiklar 

Betydelsen av 
emotionellt stöd  

x x x x x x  x x 
 

8 

Att bli dömd av 
vårdpersonalen 

x x x x x  x  x  7 

Betydelsen av 
information 

 x  x x x  
 

x x 6 

Att (inte) tala om sex x x x      x x 5 
Den fysiska miljöns 
påverkan på 
konfidentialiteten 

    x  x x x  4 

Specialiserad bättre 
än generell  

 x  x 
 

  
 

 x 3 

Tid viktig aspekt    
 

x   x  x 3 
Normalisering?  x  x       2 
Maktposition hos 
vårdpersonal 

  x 
  

  
 

 
 

1 

 

För att vara med i den fortsatta syntesen valdes de huvudteman ut som korrelerade med fyra 

subteman eller mer för att de nya huvudtemana skall ha ett brett stöd i artiklarnas resultat.  

Det resulterade i att fem nya huvudteman inkluderades. En tabell sammanställdes även för att 
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se exakt vilka subteman i artiklarna som korrelerade med dessa fem nyskapade huvudteman 

(Tabell 4).  

Tabell 4: Nyskapade huvudteman och artikelsubteman  

Huvudtema  Artikelsubteman (artikel nr.) 

Betydelsen av emotionellt 
stöd 

• Läkarens attityder påverkar upplevelsen av 
undersökningen (1) 

• Undersökningen: kvinnor som ansvarsfulla 
medborgare (1) 

• Kvinnors berättelser för klassifikation av STI (2) 
• Moral i mötet med vårdpersonal (3) 
• Bra kontakt med vården (4) 
• Omgivningen var viktigt för patienterna (5) 
• STD relaterad kunskap, farhågor och upplevt 

stigma efter diagnos (6) 
• Svarar förväntningarna mot upplevelsen (8) 
• Fritt att prata (9)  

Att bli dömd av 
vårdpersonalen 

• Undersökningen: kvinnor som ansvarsfulla 
medborgare (1) 

• Läkarens attityder påverkar upplevelsen av 
undersökningen (1) 

• Kvinnors berättelser för klassifikation av STI (2) 
• Kvinnor som är kluvna mellan sanning och risk (3) 
• Okänslighet och att känna sig dömd (4) 
• Omgivningen var viktigt för patienterna (5) 
• Vänlighet och respekt (7) 
• Fritt att prata (9)  

Betydelsen av information • Kvinnors berättelser för klassifikation av STI (2) 
• Lämnad åt sig själv (4) 
• Omgivningen var viktigt för patienterna (5) 
• STD relaterad kunskap, farhågor och upplevt 

stigma efter diagnos (6) 
• Antiretroviral behandling och förebyggande av 

överföring från mor till barn (9) 
• Fritt att prata (9) 
• Patientens förväntningar och upplevelser (10) 

Att (inte) tala om sex  • Läkarens attityder påverkar upplevelsen av 
undersökningen (1) 

• Kvinnors berättelser för klassifikation av STI (2) 
• Kvinnor som är kluvna mellan sanning och risk (3) 
• Hinder för diskussion (9)  
• Patientens förväntningar och upplevelser (10) 

Den fysiska miljöns 
påverkan på 
konfidentialiteten  

• Omgivningen var viktigt för patienterna (5) 
• Integritet och sekretess (7) 
• Vårdens rutiner (8) 
• Den fysiska miljön (8) 
• Deltagarna bestämmer (9) 
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I enlighet med Fribergs (2012) femte steg i sin modell av metasyntes så presenteras en 

beskrivning av de nya huvudtemana i resultatdelen nedan. 

 

5.5 Etiska aspekter 
Vid en litteraturstudie bör vissa etiska aspekter beaktas. De vetenskapliga artiklarna bör ha 

gjort etiska prövningar samt fått tillstånd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 

2013). Alla analyserade artiklar i denna studie har blivit godkända av en etisk kommitté eller 

redovisar tydligt etiska överväganden och hur de har gått tillväga för att bibehålla deltagarnas 

integritet. 

6. Resultat 
Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelse av mötet med vården efter att de 

diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom. De upplevelser som var återkommande i 

artiklarna var vikten av emotionellt stöd och information, känslan av att bli dömd av 

vårdpersonalen, den fysiska miljöns påverkan på konfidentialiteten samt svårigheter med att 

ta upp ämnen som sex och sexualitet. 

 

6.1 Betydelsen av emotionellt stöd 

I artiklarna förelåg mycket starkt stöd för att emotionellt stöd eller frånvarande av detta har 

betydelse för hur patienter upplever mötet med vården. Upplevt emotionellt stöd beskrivs 

hjälpa patienten att hantera den förändrade situation som det innebär att drabbas av en sexuellt 

överförbar sjukdom. 
 

En övervägande del av patienterna i Evans och Cross (2007) studie från London uttryckte ett 

behov av mer emotionellt stöd från vårdpersonalen, särskilt första gången de blivit 

diagnostiserade med en sexuellt överförbar sjukdom. I East, Jackson, O’Brien och Peters 

(2011) studie upplevde patienter vanligtvis att de inte blir försedda med tillräckligt 

emotionellt stöd och vet oftast inte vart de ska vända sig för att få stöd efter de lämnat 

kliniken. 
 

But I wasn’t offered any support services. I left there (the doctor clinic) not really knowing 
what to do or who to talk to, i just wanted someone . . . to talk to. (East et al., 2011, s. 2261) 
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Betydelsen av att få tillräcklig rådgivning och emotionellt stöd visar Malta et al. (2007) i sin 

studie av sex- och samlevnadskliniker i Rio de Janeiro. Patienterna i denna studie upplevde att 

de fick mycket bristfälligt stöd vilket minskade deras benägenhet och förmåga att berätta för 

sin partner om sjukdomen de hade blivit diagnostiserad med. I Cook (2011) berättar patienter 

från Nya Zeeland i intervjuer, att de efter diagnos behövt mer stöd av vårdpersonalen då de 

kände att de var mer spända under den efterföljande undersökningen. 

 

De patienter som uppfattat att de fått någon typ av emotionellt stöd upplevde att detta hjälpte 

dem att hantera sin nya situation. I studien av Cook (2014) upplevde patienterna att de genom 

en öppen dialog med vårdpersonalen kunde få stöd vilket gjorde att de kände sig lättade och 

fann tröst. Patienterna i studien från Kapstaden av Orner et al. (2008) upplevde att stödet de 

fick från vårdpersonalen hade en positiv inverkan på deras upplevda generella livskvalité. I 

Cook (2013) beskriver en patient att det emotionella stödet hon fått av sin behandlande läkare 

hade varit till stor hjälp och givit henne hopp. 
 

She helped me and gave me hope. She had time, listened to me, even though every visit I was 
in tears. (Cook, 2013, s. 152) 
 

En del patienter, i studien av East et al. (2011), upplevde att vårdpersonalen var lyhörd för 

individuella behov och då de fått emotionellt stöd gjorde det stor skillnad. Stödet bidrog till 

att dessa patienter kände sig mer avslappnade och väl till mods, vilket ledde till att de 

upplevde sig kunna hantera sin förändrade situation på ett bättre sätt. Det emotionella stödet 

har även en påverkan på hur patienterna klarar av gynekologiska underökningarna efter 

diagnos. I Cooks (2011) studie upplevde en patient att hon tolererade undersökningen bättre 

när vårdpersonalen visade stöd och empati. Undersökningen blev i slutändan en positiv 

upplevelse. 
 

The doctor and the nurse were very supportive… and told me that I am the boss when they are 
doing the procedure. I was quite happy how things went, and proud of myself for doing better 
than expected...  (Cook, 2011, s. 774) 
 

I Okoror, Belue, Zungu, Adam och Airhihenbuwas (2014) studie från HIV-kliniker beskrev 

patienterna vårdpersonalen på en av klinikerna som stödjande och omtänksamma. 

Vårdpersonalen på denna klinik uppmuntrade patienterna att ta med sin familj för HIV-test 
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och vård och patienterna upplevde då att denna klinik var bättre än andra kliniker som inte 

visade detta stöd. 
 

6.2 Att bli dömd av vårdpersonalen 

Att uppleva sig dömd eller att inte bli dömd av vårdpersonal var ett ämne som hade starkt stöd 

i artiklarna. Patienter upplevde att de i vissa fall blev negativt dömda av personalen då de 

diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom vilket gav dem eller förstärkte deras 

lidande. I den studie där patienterna inte upplevde sig dömda beskrev de detta som positivt för 

mötet med vården. 
 

Flera patienter i studien gjord av East et al. (2011) upplevde att de blivit negativt dömda och 

okänsligt bemötta av vårdpersonal. Den känslomässiga smärta och lidande som patienterna 

upplevde av att få en diagnos förstärktes av upplevelsen av att bli negativt dömda av 

vårdpersonalen. Patienter upplevde att det var på grund av att de specifikt blivit 

diagnostiserade med en sexuellt överförbar sjukdom som gjorde att vårdpersonalen var så 

snabba med att döma dem. 
 

I remember I couldn’t stop crying- and I looked up to see her [doctor] rolling her eyes at me. It 
made it worse. She asked questions like how long did my past relationships last (etc).  I felt 
like she was just trying to reaffirm what a slut she thought I was. (East et al., 2011, s. 2260) 
 

I studien av Lichtenstein och Bachmann (2005) uppfattade inte de manliga patienterna i lika 

hög grad att de blev dömda som de kvinnliga patienterna. Männen upplevde dock att vissa på 

kliniken gav dem menande blickar. De kvinnliga patienterna upplevde att de blev behandlade 

som smutsiga, promiskuösa och i de fallen då de var klädda i keps och jeans uppfattade 

patienterna att de blev tillskrivna en bisexuell läggning. Cook (2013) finner en kulturell 

aspekt i mötet mellan patient och vårdgivare. Patienten i studien upplevde att kulturella 

skillnader förelåg mellan henne och läkaren. På grund av detta var hon rädd att läkaren dömde 

henne. Till följd av denna nervositet valde patienten att efter diagnos ha kontakt med kliniken 

via telefon.  I studien av Evan och Cross (2007) berättar patienterna att de känt sig obekväma 

då de sökt vård på en sex- och samlevnadsmottagning. De upplevde att de både dömde sig 

själva och blev negativt dömda av andra på kliniken. Cook (2011) betonar att patienter som 

drabbats av herpes eller humant papillomavirus erfar att undersökningar av underlivet kan 

upplevas som en traumatisk händelse till följd av vårdpersonalens attityd om sexuell hälsa. 
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Total humiliation, made me feel like a person who slept around for living. This was all by a 
nurse. She told me the person I had caught the STI from was a ‘total loser and a bad 
one’.  (Cook, 2011, s. 776) 
 

Cook (2014) fann i sin studie att patienter i vissa fall vill att vårdpersonal skall ta en moralisk 

ståndpunkt i relation till den sexuellt överförbara sjukdomen. En patient uttryckte att hon hade 

välkomnat att vårdpersonalen hade uttalat sig dömande om patienter med sexuellt överförbara 

sjukdomar. Patienten upplevde då att hon hade kunnat skilja sig från sin sjukdom då hon ej 

ansåg sig tillhöra en riskgrupp och erfar då att hon kunde avsäga sig en del ansvar. En del av 

patienterna i Cooks studie upplevde dock att risken att bli dömd eller stämplad var så hög att i 

samtalen med vårdgivaren att de inte uppgav information som rörde deras sexuella vanor och 

som skulle kunnat vara relevant för vårdgivaren att få ta del av.  
 
I studien av Orner et al. (2008) upplevde de flesta som deltog i studien att vårdpersonalen i 

samtal ej var dömande. Dock upplevde en del av patienterna i studien att de blev dömda som 

dumma eller emotionellt instabila om de efter HIV-diagnosen ville leva sitt liv som “alla 

andra”. I studien av Evan och Cross (2007) uttryckte en del av patienterna i studien att 

personalen på mottagningen minskade stigmat och inte var dömande. 
 

She wasn’t like ‘Oh you should have known better’ and stuff like that. They’re not 
judgemental about it. (Evan och Cross, 2007, s. 261) 

 

6.3 Betydelsen av information 

Något som också visat sig ha en betydande roll i hur patienterna kan hantera situationen de 

befinner sig i är vikten av information. För detta fanns starkt stöd i artiklarna. De flesta 

patienterna upplevde att de fått för lite eller felaktig information, vilket resulterade i att 

tillfredställelsen av vården var låg och kunskapen om sjukdomarna, behandlingen och 

smittvägar var bristfällig hos patienterna även efter vårdkontakt. 
 
Majoriteten av patienterna i studierna av East et al. (2011) och Cook (2013) upplevde sig ha 

fått felaktig eller ofullständig information när de fick sin diagnos och behandling. Många 

patienter fick inte veta att de blivit diagnostiserade med en sexuellt överförbar sjukdom och 

tvingades gå flera gånger eller till flera olika läkare för att till slut få rätt diagnos. I studien av 

East el al.  (2011) upplevde patienterna ett behov av att få mer information för att förstå sin 

sjukdom och upplevde ibland att vårdpersonalen, på kliniker eller mottagningar som inte är 
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inriktade på sex- och samlevnad, inte har tillräckligt med kunskap om sexuellt överförbara 

sjukdomar. Enligt Sutcliffe, Sadler Low och Cassell (2010) förväntade patienterna sig att få 

information om sin sjukdom och sina symtom verbalt eller skriftligt på ett informationsblad 

men fick oftast ingen information alls. Detta hade stort inflytande på deras tillfredsställelse av 

vården de fick. 

 
I went away having no idea what I had or the complications of it . . . they did swabs and wrote 
a script. No information given. (East et al., 2011, s. 2261) 
 

Även i studien av Orner et al. (2008) beskriver artikelförfattarna att patienterna upplevde att 

de inte hade fått tillräckligt med information om den antivirala behandlingen de skulle få eller 

hade fått efter sin HIV-diagnos. Enligt Malta et al. (2007) uppgav patienterna i studien att de 

fick genomgå en fysisk undersökning och fick därefter ett recept men kände inte att de fick 

tillräckligt med specifik information avseende det faktum att de fått en sexuellt överförbar 

sjukdom eller vilken sjukdom det gällde. Några utav patienterna i studien lämnade sin läkare 

utan att ha mottagit information om sjukdomens smittvägar. Den bristfälliga informationen 

patienterna fick minskade inte den initiala förvirringen patienterna känt om sin sjukdom. I 

vissa fall provocerade den givna informationen fram ytterligare rädslor och upplevd 

stigmatisering kring sjukdomens karaktär och utveckling. 
 

. . . He didn’t tell me what it was, he didn’t explain anything to me. He just asked me to use 
this salve. (Malta et al., 2007, s. 22) 
 

Evans och Cross (2007) skriver i deras studie att patienterna de intervjuade var generellt sett 

nöjda med vården de hade fått på en av klinikerna. Där kände de sig välinformerade om den 

sexuellt överförbara sjukdom de blivit diagnostiserad med. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen förklarade allt om sjukdomen utförligt. 

 

6.4 Att (inte) tala om sex 

Det finns stöd för att betydelsen av upplevelsen av att i mötet med vården känna sig 

främmande för att ta upp ämnen som rör sexualitet och sex. Här upplevs även vårdpersonalen 

ha svårigheter att ställa frågor runtomkring den sexuellt överförbara sjukdomen man 

diagnostiserats med. 
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Orner et al. (2008) tar i sin studie upp att patienterna upplevde att ämnet sexualitet inte 

behandlats tillfredsställande. De var osäkra på varför ämnet inte togs upp men trodde att 

vårdpersonalen var motvilliga till att ta upp och diskutera sexualitet och patienterna var 

tveksamma till att väcka sådana frågor. En patient i studien ville prata om hur våldtäkten som 

hon varit med om skulle påverka hennes sexualitet men upplevde att det inte fanns tid eller 

utrymme för att berätta eller en vilja att lyssna från personalen. Även Cook (2014) skriver i 

sin artikel att patienterna i studien ofta upplever en problematik med att ta upp frågor kring 

sex och sexualitet om ämnet inte initieras av vårdpersonal. I ett exempel frågar läkaren inte 

om kvinnan tidigare hade haft någon sexuellt överförbar sjukdom trots att patienten besökte 

kliniken för en gynekologisk undersökning. Patienten berättade därför inte om sin latenta 

herpesinfektion. I Sutcliff et al. (2010) uttryckte patienterna ofta förvåning att de inte 

tillfrågats om deras sexpartners, användning av kondom eller tidigare sexuellt överförbara 

sjukdomar vid mötet med vården. En patient i Cooks (2011) studie beskrev hennes upplevelse 

av vårdpersonalens obehag att tala om sex vid en undersökning hon gjorde i samband med att 

hon testade sig för sexuellt överförbara sjukdomar. 
 

She took a swab test for a number of STIs and she acted like she was apologising for even 
suggesting that it was done. So what’s the message there - if you get an STI you’re a slut?... 
Does she honestly believe women don’t have sex until they’re in a serious relationship? No 
she doesn’t. She’s just scared to talk about sex (Cook, 2011, s. 775) 
 

I Cook (2013) och Sutcliff (2010) berättar patienterna att de upplever att det ofta är icke-

specialiserad vårdpersonalen som känner obehag kring och undviker diskussion av sex och 

sexualitet. Enligt Sutcliff blev patienterna ofta hänvisade till sex-och samlevnadsmottagningar 

för övriga frågor och efter att fått en diagnos på en allmänklinik.  
 

6.5 Den fysiska miljöns påverkan på konfidentialiteten 

Det finns stöd i artiklarnas resultat att den fysiska miljön påverkar patienternas upplevelse av 

hur konfidentialiteten i mötet med vården tas i beaktan. Patienter uppgav att de, i de fall den 

fysiska miljön lyftes fram, upplevde att den fysiska miljön och hur denna var organiserad 

hade en negativ inverkan på konfidentialiteten.  
 
I Evans och Cross (2007) studie finner artikelförfattarna att konfidentialitet är mycket viktigt 

för hur nöjda patienterna är med upplevelsen av kliniken och denna påverkas mycket av hur 
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väntrummet och receptionen är organiserade. I detta specifika fall var patienterna missnöjda 

med att receptionen låg mycket öppet vilket de upplevde gav en bristande integritet. 
 

The privacy at the reception desk I think there could be a bit more privacy to be quite honest, 
like giving your details there and then sometimes you need a bit more privacy … You dont 
want anyone else to know, they cannot know. (Evans & Cross, 2007, s. 261) 

 
I Orner et al. (2008) föredrog en del patienter att vården för HIV-positiva var separat från de 

andra på kliniken för att kunna tala friare. Det fanns dock andra patienter som upplevde att om 

HIV-positiva och andra separerades kände sig patienterna separerade från de andra och 

betraktade som “andra”. Detta skapade en stress då patienterna upplevde ett ökat stigma och 

fler fördomar mot dem. I studien av Okoror et al. (2014) upplever patienterna att 

uppdelningen på kliniken mellan HIV-patienter och andra patienter gjorde att de HIV-positiva 

patienterna upplevde att deras status som HIV-positiva avslöjades. Detta bidrog till att de 

platser som var dedikerade för HIV-positiva blev stigmatiserade i sig för alla, oavsett om de 

var HIV-positiva eller inte. 
 

Other patients at the clinic can deduce that you are HIV/AIDS positive if you sit in certain 
sections of the clinic. This often leads to such patients telling others in the community that you 
are HIV/AIDS positive based on where they saw you. (Okoror et al., 2014, s. 40) 
 
 

I Lichtenstein och Bachman (2005) var konfidentialitet och sekretess mycket viktigt för 

patienterna. Patienterna upplevde att väntrummet var placerat och konstruerat så att det inte 

var någon avskildhet. Väntrummet låg så att förbipasserande, patienter från andra delar av 

kliniken och personer som väntade vid hissen kunde se in. Patienterna upplevde en oro på 

kliniken att personer skulle känna igen dem. 

 
The waiting room is too small; it is over packed. You are stepping over people . You 
are already embarrassed and trying to keep a low profile, and there are people are 
walking down the corridor to see who is there.” (Lichtenstein & Bachman, 2005, s. 
284) 
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7. Diskussion  

7.1  Resultatdiskussion 

Patienter som diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom, uppger både positiva och 

negativa upplevelser av möten med vården. Det förekom dock en övervägande del negativa 

redogörelser av upplevelser från patienter. Vikten av emotionellt stöd, att känna sig dömd av 

vårdpersonal, vikten av information, betydelsen att tala om sex och den fysiska miljön var 

komponenter som återfanns i artiklarna och hade betydelse för hur patienterna upplevde 

mötet. Vidare i resultatdiskussionen kommer dessa fynd att diskuteras utifrån Halldórsdóttirs 

(1996) teori om vårdande och icke vårdande möten. 

 

Halldórsdóttir (1996) menar att det är en skala mellan det vårdande och icke vårdande mötet, 

vilket illustreras i ovanstående resultat där patienterna beskriver en variation av positiva och 

negativa upplevelser av mötet. Under de huvudteman med starkast stöd fanns redogörelser 

från patienter på hela denna skala, från vårdande möten där patienter upplever att mötet med 

vården skapade ytterligare lidande, till patienter som beskrev att de genom mötet med vården 

ökade deras upplevda livskvalité. Det icke vårdande mötet kan, enligt Halldórsdóttir, skapa en 

modfälldhet hos patienten och det vårdande mötet kan skapa en känsla av egenmakt.   
 

Det finns stöd i resultatet för att patientens upplevelse av mötet påverkas negativt då patienten 

får bristfällig, ingen eller felaktig information. I Halldórsdóttirs (1996) beskrivning av det 

icke vårdande mötet har ineffektiv kommunikation och brist på information stor betydelse för 

om patienten uppfattar vårdpersonalen som inkompetent, vilket leder till att patienter ser 

mötet med vården som icke vårdande. Upplevelsen av att få otillräcklig information av 

vårdpersonalen kan bidra till att patienter upplever en minskad hälsorelaterad livskvalité, i 

samband med en diagnos relaterad till sexuell hälsa (Jones et al., 2011). Sjuksköterskor har, 

enligt Turner, Brown, Davidson och Roberts (2014) en bärande roll i att informera och utbilda 

patienter i sexuell hälsa och de bör informera patienter om hur de kan skydda sig från smitta 

men även hur de undviker att föra smittan vidare. Utifrån syntesen av artiklarna beskrev dock 

patienterna i en studie att de upplevt sig fått tillräckligt med information av vårdpersonalen. 

Lichtenstien, Neal och Brodsky (2008)  bedömer att även en mycket begränsad mängd 

information och utbildning om sexuellt överförbara sjukdomar har en effekt genom minskat 

stigma och rädsla, vilket i sin tur leder till att det blir mindre fördröjning till behandlingsstart 

och upplysning till eventuellt smittad partner.  
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När patienten upplever att vårdpersonalen kommunicerar ineffektivt skapas ingen anknytning 

mellan personal och patient och brist på anknytning skapar ett icke vårdande möte, fastslår 

Halldórsdóttir (1996). I resultatet syns att bristen på en öppen dialog om sex upplevs av 

patienten som ett hinder för att mötet med vården skall bli vårdande. Patienterna utesluter 

exempelvis att berätta om sexuellt relaterad information i sin anamnes även om de ser att det 

kan ha betydelse för kvalitén på vården. Flertalet patienter upplevde att vårdpersonalen, 

speciellt på allmänna kliniker, har svårt att tala om sex och att de ofta hänvisar patienterna 

vidare till specialiserade kliniker. I studien av Verhoenven et al. (2003) beskrivs att 

allmänpraktiserande läkare upplever det svårt att tala med patienter om deras sexuella hälsa. 

Även sjuksköterskor är ofta motvilliga att tala med patienter om sexuell hälsa (Guthrie, 

1999).  Det finns dock ett undantag i resultatet då en del patienter i Orner et al. (2008) 

upplevde svårigheter att tala om sex trots att de var på en specialiserad HIV del av kliniken. 

Det finns fördelar med att skapa en rutin i den allmänna sjukvården för att tala om sexuell 

hälsa, eftersom att det då finns en möjlighet att minska det stigma som hindrar patienter att 

tala om symtom relaterade till sexuell hälsa och att söka vård, framhåller Ford et al. 

(2013).  Ford et al. ser att en öppen dialog om sexuell hälsa i den allmänna sjukvården är ett 

sätt att minska stigmat kring dessa typer av sjukdomar. Det har visats att dödligheten och 

sjuklighet kan minska, välbefinnandet ökar och livslängden ökar om sexuell hälsa kan 

integreras i den anamnes som tas vid allmänna läkarbesök (Nusbaum & Hamilton, 2002). 
 

Patienterna känner redan innan mötet med vården en emotionell stress eftersom de ofta 

upplever skam, självhat (East et al., 2010) och stigma (Cunningham et al., 2009). Innan mötet 

med vården upplevde patienterna även rädsla att bli dömda negativt av vårdpersonalen (Balfe 

och Brugha, 2009). I resultatet uttrycker många patienter att de upplevde sig negativt dömda 

av personalen men även att de var i behov av mer emotionellt stöd än de upplevt sig fått i 

mötet med vården. I Halldórsdóttirs (1996) beskrivning av väggen, det icke vårande mötet, är 

patientens uppfattning om att personalen bryr sig och inte är likgiltig inför patienten som 

person mycket viktig. Halldórsdóttir menar att då vårdpersonalen är obetänksam, respektlös 

och ointresserad upplever patienten att de visar dålig förståelse och mötet blir inte vårdande. 

Adamson et al. (2011) argumenterar för att alla patienter, oavsett åkomma, skall vara 

garanterade ett minimum av emotionellt stöd eftersom sjukdom innebär emotionell börda som 

ofta är lika svår att bära som den fysiska. Vidare hävdar artikelförfattarna att bland annat 
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individualisering av bemötande, informativ kommunikation, att vara närvarande och att visa 

empati är medel för att patienten skall uppleva att hen får emotionellt stöd från personalen. De 

hävdar även att emotionellt stöd kan uttryckas och skapas med enkla gester och god 

kommunikation och behöver därmed inte vara något som kräver komplicerade terapeutiska 

insatser (Adamson et al., 2011). I resultatet går det även ett utläsa positiva beskrivningar från 

patienter angående emotionellt stöd och att bli dömd. De patienter som upplevde att de fått 

emotionellt stöd beskrev bland annat att detta stöd givit dem hopp, tröst och givit dem 

möjlighet att bättre hantera sin nya livssituation. Halldórsdóttir menar att då patienter 

upplever att vårdpersonalen är närvarande emotionellt, respektfull och bryr sig om patienten 

som person finns möjlighet till att mötet med vården upplevs som vårdande.  
 

Ett möte mellan vårdpersonal och patient sker i en inre och en yttre kontext enligt 

Halldórsdóttir (1996). Den inre kontexten som utgör förutsättningen för mötet är exempelvis 

det internaliserade stigma eller skam som patienterna upplever innan vårdkontakten 

(Cunningham et al., 2009). Dock inkluderar även Halldórsdóttir tidigare erfarenheter som inre 

kontext, och mötet med vården innebär därmed en del av den inre kontexten inför nästa 

vårdmöte. Den yttre kontexten är enligt Halldórsdóttir upplevelsen som patienten har av 

sjukhusmiljön. Den fysiska miljöns betydelse för konfidentialiteten är en del av denna yttre 

kontext då patienterna beskriver en upplevelse av hur miljön påverkar deras upplevelse av 

mötet med vården. De inkluderade studierna har delvis kommit ur olika yttre kontext eftersom 

studierna har genomförts på vårdinrättningar på skilda platser på jorden och olika inre kontext 

eftersom patienterna har olika diagnoser. I det syntetiserade resultatet är det dock liknande 

komponenter som tycks vara betydande för patienterna oavsett vilken diagnos de har eller på 

vilken plats på jorden de får vård.  

 

Det är tydligt i resultatet att en övervägande del av patienterna fann att de upplevde negativa 

aspekter av mötet. Halldórsdóttir beskriver möten som inte upplevs vårdande av patienten i 

form av en vägg. Halldórsdóttir konstaterar att detta beror på en brist på anknytning mellan 

patient och vårdpersonal. Då denna vägg uppstår mellan patient och vårdpersonal upplever 

patienten sämre hälsa och minskat välbefinnande. De återfanns dock redogörelser från 

patienter om att de upplevde att de i mötet med vården fått tillräcklig information, 

tillfredställande emotionellt stöd och att de inte upplevt sig dömda av personalen. Detta kan 

beskrivas, utifrån Halldórsdóttirs (1996) teori, som möten som skapar en bro av anknytning, 
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öppen kommunikation, medkänsla och professionellt avstånd mellan patient och 

vårdpersonalen. Denna bro ger förutsättningar för att mötet med vården skall öka patienters 

upplevda hälsa och välbefinnande.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen av kvalitativa studier inkluderar en diskussion kring områdena 

trovärdighet, pålitlighet, och överförbarhet (Henricson, 2012). 
 

Litteratursökningen genomfördes i flera databaser som svarar mot ett omvårdnadsperspektiv, 

vilket enligt Henricson (2012) stärker uppsatsens trovärdighet, eftersom att det ökar chanserna 

att hitta relevanta studier. Sökningarna gjordes enligt MeSH 2014, CINAHL headings och 

Academic Search Elite subject terms och kunde därför optimeras genom att använda rätt 

ämnesord för rätt databas. En svaghet kan dock vara att det kan finnas relevanta artiklar på 

andra databaser utöver de som använts vid sökningen. Sökorden kan anses vara relevanta för 

syftet då de resulterade i träffar på artiklar som tydligt kunde besvara syftet. Då upprepade 

sökningar genomfördes återfanns inte ytterligare relevanta artiklar utan endast redan 

inkluderade artiklar. Enligt inklusionskriterierna har endast artiklar på engelska eller svenska 

inkluderats. I sökningarna har även artiklar på andra språk hittats men exkluderats på grund av 

språkbegränsningar hos författarna. Relevanta artiklar kan även ha uteslutits då sökord på 

andra språk ej använts. I och med detta kan studier som svarar på syftet oavsiktligt 

exkluderats. I denna studie har tre artiklar av samma författare använts. Alla de tre artiklarna 

föll dock innanför inklusionskriterierna och har olika fokus av problemet vilket gör att de 

olika studierna därmed utgör enskilda komplement till resultatet.  
 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av mötet med vården när de har 

fått en diagnos. Syftet kan därmed endast besvaras genom att inkludera resultat från studier 

som innefattar patienter som blivit diagnostiserade med en sexuellt överförbar sjukdom och 

därmed ofta fått eller påbörjat behandling. Forskningen på individer som ej diagnostiserats 

fokuserar till stor del på testning, tillgänglighet, varför patienterna dröjer med att söka vård 

eller inte söker vård alls. Genom att fokusera på patienter som fått diagnos ringas de patienter 

in som inte endast har symtom utan även testat sig och ofta får behandling för sjukdomen. 

Detta medför att patienterna haft en längre kontakt med vården. Patienterna inkluderade i 
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resultatet har alla fått en diagnos vilket innebär att de alla fått en objektiv försämring av 

hälsan vilket ger studiegruppen en viss homogenitet.   
 

Kvalitetsgranskningen genomfördes initialt av båda författarna separat och därefter 

genomfördes en sammanvägd bedömning av kvalitén på artiklarna vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Att artiklarna som inkluderades alla var kollegialt 

granskade förbättrar trovärdigheten ytterligare eftersom artiklarna då blivit granskade och 

godkända av personer med god insikt i ämnet och metoden.  
 

Vid en litteraturöversikt är det avgörande för trovärdigheten att forskningsfrågan (syftet) 

är strukturerad och preciserad så att den kan besvaras utifrån datan i de inkluderade artiklarna 

(Rosén, 2012). I denna studie innefattade alla de inkluderade artiklarna data som var relevant 

och kunde relateras till syftet. Då en litteraturöversikt är tydligt beskriven är den i högre grad 

reproducerbar och ökar därmed pålitligheten och trovärdigheten av studien (Rosén, 2012). 

Friberg (2012) beskriver att en metasyntes sammanställer kunskap från flertalet studier och 

innebär att ett högre kunskapsvärde framställs av de syntetiserade resultaten. De studier som 

valdes ut och analyserades var alla gjorda med kvalitativ ansats, vilket rekommenderas vid 

studier gällande människors upplevelser (ibid.). Som analys av en litteraturöversikt är en 

metasyntes en lämplig metod (Rosén, 2012). Metasyntes är en fördelaktig metod att studera 

det valda fenomenet med då det är en analysmetod skall bygga på kvalitativ forskning där 

fenomen som exempelvis upplevelser eller uppfattningar av en person studeras (Friberg, 

2012). De analyserade studierna har alla kvalitativ design. Dock har artiklar med olika 

teoretiska referensramar använts. Att använda studier med olika kvalitativa metoder är 

omdebatterat men kan anses fördelaktigt då olika perspektiv på ett område ger studien en 

bredd av perspektiv som gör den samlade kunskapen mer omfattade (Polit & Beck, 2012). 

Studier med olika kvalitativ metod går att sammanställa och ger en ökad möjlighet att genom 

en metasyntes uppnå förståelse (Willman & Stoltz, 2012). En nackdel med att använda sig av 

en metasyntes är att metoden kan vara mycket kunskaps- och tidskrävande (Friberg, 2012) 

och den relativt korta tidsfristen kan därför vara en svaghet. För att de huvudteman som 

presenterades i resultatet skulle ha god förankring i artiklarnas resultat avgränsades resultatet 

till att endast inkludera de huvudteman som korrelerade med fyra eller fler artiklar.  
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För att undvika vetenskaplig oredlighet, som inträffar när en person förvränger eller 

manipulerar ett vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012), har strävan varit att kontinuerligt 

ifrågasätta de tolkningar som gjorts även under analysen.  Fortlöpande under skrivprocessen 

har texten granskats av handledare och andra studenter under organiserade seminarier för att 

kontrollera om resultatbeskrivningen är rimlig och svarar på syftet vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012).  
 

I diskussionen har Halldórsdóttirs (1996) teori om vårdande och icke vårdande möten använts 

som teoretisk referensram. Enligt Bidstrup Jörgensen (2010/2012) är det inte möjligt att 

undersöka en fråga helt utan teoretisk referensram. Bidstrup Jörgensen påpekar att alternativet 

till att använda en etablerad och tydligt beskriven teori som referensram är att låta personliga 

erfarenheter, kunskaper och uppfattningar utgöra referensram. Att inte använda en teori utan 

att använda egna erfarenheter poängterar hon är riskabelt då dessa erfarenheter kan vara 

behäftade med misstag och fördomar. Det kan därför anses höja pålitligheten att diskussionen 

utgår ifrån en vetenskapligt beskriven teoretisk referensram. Vidare fastslår Bidstrup 

Jörgensen att det är viktigt att den teori som används som referensram har tillräcklig räckvidd 

och precision för det studerade fenomenet. Räckvidden för Halldórsdóttirs teori kan bedömas 

som god i relation till syftet med denna studie eftersom Halldórsdóttirs teori utgår från 

patienters upplevelse av mötet med vården vilken korrelerar med syftet i denna studie. 

Precisionen kan även bedömas som god då centrala begrepp i Halldórsdóttirs teori var 

applicerbara i diskussionen av resultatet. Det stärker därmed pålitligheten att diskussionen 

bygger på en teori med god precision och räckvidd i relation till syftet och resultatet.  
 

Alla inkluderade artiklar var skriva på engelska. Att egna översättningar kan innehålla 

tolkningar av författarna har därmed tagits i beaktan genom att översätta nyckelord med ett 

lexikon. Under översättningen har sammanhanget i största möjliga mån tagits hänsyn till så att 

de engelska uttrycken svarar mot det sammanhang det används i.   
 

Sökningen av artiklar begränsades inte till ett specifikt geografiskt område. Resultaten från de 

inkluderade artiklarna korrelerade dock och var integrerbara i resultatet. Resultaten från 

studierna visar tydligt att upplevelserna och känslorna kring mötet med vården, i samband 

med en sexuellt överförbar sjukdom, inte skiljer sig åt mellan de olika länderna (USA, 

England, Nya Zeeland, Brasilien och Sydafrika). Fem av de inkluderade artiklarna är baserade 
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på kvinnors upplevelse av mötet med vården och fem av artiklarna innefattar både män och 

kvinnors upplevelser. Ingen utav studierna baserades endast på mäns upplevelser av mötet. 

Inga mönster har dock framkommit att resultaten av de studier som enbart inkluderade 

kvinnor skulle skilja sig från de studier som inkluderade både kvinnor och män. Det framkom 

inte heller några skillnader i resultaten beroende på vilken sexuellt överförbar sjukdom 

patienterna hade.  
 

Det sammanställda resultatet inkluderade ett relativt begränsat antal artiklar men resultatet 

kan dock betraktas ha en viss överförbarhet till liknande kontexter, då de inkluderade 

studiernas resultat korrelerade väl, oberoende av patientgruppens karaktäristiska, typ av 

vårdinrättning eller geografisk plats. Det är dock svårt att generalisera, i och med att hälso- 

och sjukvårdssystemen ser olika ut på olika platser i världen och individuell variation kan ha 

stor betydelse vad det gäller upplevelser, eftersom den inre kontexten kan skilja sig mycket åt.  

 

7.3 Slutsats  

Vården av patienter med sexuellt överförbara sjukdomar uppträder i en komplex kontext där 

stigma, skam, fördomar, kunskap och sexualitet är betydande faktorer. Då dessa faktorer 

interagerar finns det ingen enkel lösning för hur gott bemötande av diagnostiserade kan 

optimeras. I denna studie är det möjligt att skönja vissa komponenter som har betydelse för 

hur patienter upplever mötet med vården, då de drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom. 

Då patienter upplever att de får tillräckligt med information, emotionellt stöd och inte 

uppfattar sig dömda, finns förutsättningar för att mötet med vården upplevs som vårdande. 

Mötet kan därmed bidra till förbättrad upplevd hälsa och välbefinnande för patienterna. Då 

patienterna upplever att de fått otillräcklig information, otillräckligt emotionellt stöd, inte fått 

tala om sex, upplever sig dömda och den fysiska miljön upplevs avslöjande är 

förutsättningarna sämre för att patienterna upplever mötet som vårdande. Då är risken stor att 

patienterna upplever en försämrad hälsa och välbefinnande.  

 

7.5 Klinisk betydelse 

Då hälsa betraktas utifrån Halldórsdóttirs (1996) perspektiv är det möjligt att handlingar av 

individer och företeelser i omgivningen kan påverka individers hälsa. Det innebär att 

handlingar från vårdpersonalen gentemot patienten samt kontexten, i vilket mötet med vården 
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sker, har betydelse för hälsan hos patienterna med sexuellt överförbara sjukdomar. Patienters 

berättelser är, enligt Ekman et al. (2011) ett av de främsta verktygen för att utveckla en 

patientcentrerad vård. Patientcentrerad vård är, enligt artikelförfattarna, vård som inkluderar 

patienten som individ i alla aspekter. Vidare betonar de att patientcentrerad vård bidrar till 

bättre enlighet mellan patient och vårdpersonal, bättre hälsa och ökad tillfredsställelse av 

vården hos patienten. I resultatet ovan presenteras patienters berättelser om positiva och 

negativa upplevelser av mötet med vården. Denna kunskap kan möjliggöra en 

patientcentrerad vård.  

 

Utifrån förståelsen, att patienter ofta upplever att de får otillräckligt med information, 

otillräckligt emotionellt stöd och betydelsen av att mötet med vården inte upplevs som 

dömande, kan vården lägga större vikt på dessa komponenter av mötet med patienterna. Om 

vårdpersonal får ökad förståelse för att en öppen dialog om sex har betydelse för patienten i 

alla vårdinstanser, kan vårdpersonal i hela vårdkedjan förbättra patientens upplevelse av mötet 

genom en mer öppen dialog om sex. Kunskapen om den fysiska kontextens betydelse för 

mötet kan bidra till extra eftertanke om hur den fysiska miljön konstrueras. Utifrån denna 

kunskap kan vården utvecklas så att mötet upplevs som vårdande och kontakten med vården 

kan skapa egenmakt och utifrån Halldórsdóttir (1996) en ökad känsla av välbefinnande och 

hälsa.  Då sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort samhällsproblem kan ökad förståelse och 

förbättrat bemötande av dessa patienter bidra till förbättrad hälsa för en stor grupp människor.  

 

7.6 Förslag på vidare forskning 

I de studier som inkluderats i resultatet återfanns endast studier där män och kvinnor berättade 

om sina upplevelser samt studier med enbart kvinnors upplevelser. Vidare 

forskningssatsningar föreslås därför fokusera på studier med uteslutande mäns upplevelser av 

mötet med vården, då de diagnostiserats med en sexuellt överförbar sjukdom. Ur ett svenskt 

perspektiv vore det även intressant att se studier ur en svensk kontext, för att utröna om 

resultatet från den svenska hälso- och sjukvården skiljer sig åt från resultatet. Då endast 

negativa upplevelser av den fysiska kontextens betydelse för konfidentialiteten fanns 

beskrivet i resultaten, skulle det vara av intresse att vidareutveckla detta spår för att veta hur 

patienter vill organisera den fysiska miljön så att mötet med vården upplevs mer positivt i 

relation till konfidentialiteten.  
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7.7 Författarnas insatser 

Under arbetsprocessen med denna studie har författarna konstant arbetat sida vid sida. Samma 

dokument har delats i en versionshanterare och texten har konstruerats och bearbetats av båda 

författarna. Då någon av författarna har fokuserat mer på någon del under en period har båda 

författarna diskuterat och reviderat texten tillsammans.  
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Ämnesord i respektive databas  

SÖKORD  MeSH 
2014 

CINAHL- 
Headings 

Academic 
Search Elite- 
Subject terms 

Patient satisfaction JA JA JA 
Sexually transmitted diseases JA JA JA 
Experience* NEJ NEJ JA 
Health care NEJ NEJ NEJ 
Medical care NEJ JA JA 
MEDICAL personnel NEJ NEJ JA 
Nursing JA NEJ JA 
Sexual health services NEJ NEJ NEJ 
STD* NEJ NEJ NEJ 
STI* NEJ NEJ NEJ 
Patient preference* JA NEJ NEJ 
Sexually Transmitted 
Diseases/psychology 

NEJ NEJ NEJ 
Women's Health JA JA NEJ 
WOMEN'S health services JA JA JA 
Professional-Patient Relations JA JA NEJ 
MEDICAL personnel & patient NEJ NEJ JA 
SEXUAL health NEJ JA JA 
Health Services JA JA NEJ 
Reproductive Health JA JA JA 
Reproductive Health Services JA NEJ JA 
Nurses JA JA JA 
Health Care Delivery JA JA NEJ 
Delivery of Health Care NEJ NEJ NEJ 
Patient attitudes JA NEJ NEJ 
Qualitative Research JA JA JA 
Attitude of Health Personnel JA JA NEJ 
Patient acceptance of health care JA NEJ JA 
Attitude JA JA NEJ 
Attitude (Psychology) NEJ NEJ JA 
HIV  JA NEJ JA 
Human Immunodeficiency Virus NEJ JA NEJ 
Tabellen visar vilka sökord som finns representerade som ämnesord i Medline, CIHAHL och Academic Search Elite  

 
Tabellen visar vilka sökord som finns representerade som ämnesord i MedElite  
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Arti-
kel. 
Nr. 

Författare, År, Titel, 
Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod/urval/pers
pektiv/ Antal 
deltagare (=n) 

Resultat 

 

Studiekvali
té enligt 
SBUs 
granskning
small  

1 Cook, C. (2011) 

 

”About as comfortable as a stranger 
putting their finger up your nose: 
Speculation about the (extra)ordinary 
in gynaecological examinations” 

Culture, Health & Sexuality 

Nya Zeeland 

Att belysa kvinnors 
berättelser av 
gynekologiska 
undersökningar från 
en större studie av 
kvinnors upplevelser 
av att bli 
diagnostiserade med 
en viral sexuellt 
överförbar sjukdom, 
antingen HPV eller 
herpes.  

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer 
genomförda via e-post. 

Kvinnor diagnostiserade 
med HPV eller HSV och 
vårdpersonal.  

Patient- och 
personalperspektiv.  

n=38 

Det finns bristande forskning om varför vissa 
kvinnor upplever att gynekologiska 
undersökningar är problematiska. Medicinsk 
forskning tar upp den psykosociala 
problematiken såsom ångest med begränsad 
kännedom om kroppsliga obehag och 
vårdpersonalens påverkan på 
undersökningen.  

För att påverka deltagandet av mycket 
oroliga kvinnor fokuserar forskningsinsatser 
främst på användningen av rationella 
pedagogiska verktyg.  

Medelhög 
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2 Cook, C. (2013) 

 

”Diagnostic classification, viral 
sexually transmitted infections and 
discourses of femininity: limits of 
normalisation to erase stigma” 

Nursing Inquiry 

 Nya Zeeland 

Att undersöka hur 
vårdpersonal har 
möjlighet att genom 
information kunna 
reducera eller 
förhindra försämring 
av kvinnors 
livskvalité utan att 
ogiltigförklara 
kvinnors erfarenheter 
av social- och sexuell 
skada.  

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer via e-
post. 

Kvinnliga patienter med 
en viral sexuellt 
överförbar sjukdom och 
klinikpersonal.  

Patient- och 
personalperspektiv.  

n=38 

Normalisering av sjukdomstillståndet av 
vårdpersonalen som ett sätt att minsta stigma 
för patienten är bidrar ofta till att patienten 
känner att den splittrande och störande 
upplevelsen som en sexuellt överförbar 
sjukdom innebär ej tas i beaktan.  

Vårdpersonalen tar inte hänsyn till patientens 
specifika situation.  

Hög 

3 Cook, C (2014) 

 

”The sexual health consulation as a 
moral occasion” 

Nursing Inquiry 

Nya Zeeland 

Att analyserar 
kvinnors upplevelser 
av mötet med 
kliniker efter en 
HPV- eller HSV-
diagnos. 

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer via e-
post. 

Kvinnor diagnostiserade 
med en viral sexuellt 
överförbar sjukdom och 
personal på en klinik.  

Patient- och 
personalperspektiv.  

n=38 

En tydlig social klassificering av sexuellt 
överförbara sjukdomar är att det är 
“smutsigt”. En sådan diagnos är förknippat 
med val och därför också med skuld. Att få 
en urinvägsinfektion bryter inte ett moraliskt 
system och är därför inte lika ”smutsig” 
diagnos som en sexuellt överförbar sjukdom. 
Vården bör på en icke dömande sätt prata 
med patienten om att diagnosen inte innebär 
per automatik att patienten är promiskuös 
eller en dålig människa. I studien berättade 
kvinnorna att de inte kunde bestämma sig om 
de ville berätta att för sin läkare i tron om att 
de skulle bli negativt bemötta och märka som 
promiskuösa.  

Hög 
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4 

East, L., Jackson, D., O’Brian, L., & 
Peters, K. (2011) 

”Healthcare experiences of women 
who have been diagnosed with a 
sexually transmitted infection” 

Journal of Clinical Nursing 

Australien 

Att rapportera om 
kvinnors upplevelser 
av vården när de 
blivit diagnostiserade 
och behandlade för 
en sexuellt 
överförbar sjukdom.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer genomförda 
på internet.  

Kvinnliga 
diagnostiserade med 
herpes, HPV och/eller 
klamydia.  

Patientperspektiv. 
Feministisk ansats.  

n= 10 

Åtta av tio av kvinnorna i studien beskrev 
mötet med vården som negativt.  Några 
deltagare uttryckte att deras läkare var 
okänslig eller negativt dömande, vilket ledde 
till ökad psykisk stress och smärta. 
Kvinnorna uttryckte också att de ej fick 
tillräckligt eller adekvat vård och 
information. Två kvinnor upplevde mötet 
med vården som positivt.   

Medelhög 

5 Evans, J., & Cross, J. (2007) 

 

”Community sexually transmitted 
infections services are good enough: a 
qualitative study of clients’ 
experiences” 

Journal of Family Planning And 
Reproductive Health Care 

England 

Undersöka patienters 
upplevelser av att 
söka vård på en 
allmän klinik för 
sexuellt överförbara 
sjukdomar 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Kvinnor och män 
diagnostiserade med en 
sexuellt överförbar 
sjukdom som besökt en 
specifik klinik.  

Patientperspektiv. 

n=16 

Patienterna upplevde att tillgången till sex- 
och samlevnadsmottagningarna var lättare. 
Det var lokalt, lätt att hitta, hade bra 
öppettider och bra drop-in-system. Miljön 
och mottagandet på mottagningar var mycket 
viktig för att patienten ska känna sig säkra 
och vänligt bemötta.  

Patienterna är i generellt sätt nöjda med den 
service och vård de fått på de allmänna sex- 
samlevnadsklinikerna. 

Hög 
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Malta, M., Bastos, F.I., Strathdee, 
S.A., Cinnigham, S.D., Pilotto, J.H., & 
Kerrigan, D. (2007) 

 

”Knowledge, perceived stigma, and 
care-seeking experiences for sexually 
transmitted infections: a qualitative 
study from the perspective of public 
clinic attendees in Rio de Janeiro, 
Brazil” 

BMC Public Health 

Brasilien 

Att förstå deltagarnas 
uppfattningar om 
erfarenheter och 
behandling på den 
kliniken de vårdades 
på, samt deras 
kunskap om sexuellt 
överförbara 
sjukdomar och 
beteende efter 
diagnos. 

 

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer.  

Heterosexuella män, 
heterosexuella kvinnor 
och män som har sex 
med män och är 
diagnostiserade med en 
sexuellt överförbar 
sjukdom. 

Patientperspektiv.  

n=30 

Alla deltagare i studien väntade med att söka 
vård minst en vecka efter att de fått symtom, 
många väntade ännu längre, månader- över 
ett år.  

Förekomsten av ’synliga, skrämmande och 
ofta smärtsamma’ symtom var ofta 
anledningen till att de till slut sökte vård.  

Deltagarna blev undersökta och fick medicin, 
men många visste inte vad för medicin de fått 
eller vilken diagnos de hade fått av läkaren. 

Upplevt stigma och bristen på rådgivning och 
stöd påverkar inte bara patientens kunskap 
och hälsa, utan också deras förmåga att 
informera sin partner/sina partners om sin 
sjukdom.  

Hög 

7 Lichtenstein, B., & Bachmann, L. 
(2005) 

 

”Staff affirmations and client 
critisism: staff and client perceptions 
of quality of care at sexually 
transmitted disease clinics” 

Att utvärdera och 
utveckla verktyg för 
bedömning av 
patienttillfreds-
ställelse vid sex- och 
samlevnadskliniker. 

Kvalitativ metod, 
Fokusgrupper och 
intervjuer.  

Kvinnor och män som 
diagnostiserats med en 
sexuellt överförbar 
sjukdom och personal 
på två kliniker.  

Patient- och 

Både patienterna och personalen i studien var 
enade om att vården för sexuellt överförbara 
sjukdomar var prisvärd och lämplig. Kliniken 
var bra lokaliserad men väntetiderna var för 
långa.  

Patienterna och personalen syn på det icke-
medicinska gick isär, personalen tyckte att de 
var vänliga och respektfulla medan vissa 
patienter upplevde dem som oprofessionella 
och dömande. Patienterna var mest 

Medelhög 
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Sexually Transmitted Disease 

USA 

personalperspektiv. 

n=31 

bekymrade över integritet och sekretessen.  

8 Okoror, T. A., BeLue, R., Zungu, N., 
Adam, A. M., & Airhihenbuwa, C. O. 
(2014) 

 

”HIV Positive Women's Perceptions of 
Stigma in Health Care Settings in 
Western Cape, South Africa” 

Health care for women international 

Sydafrika. 

Att undersöka den 
kulturella kontext i 
vilken HIV-positiva 
kvinnors uppfattar 
stigma i hälso- och 
sjukvården i Western 
Cape, Sydafrika.  

Kvalitativ metod. 

Fokusgruppsintervjuer 
och djupintervjuer med 
nyckelinformanter.  

Kvinnor som identifierar 
sig som HIV- positiva.  

Patientperspektiv.  

n= 51  

Kvinnorna rapporterade både negativa och 
positiva erfarenheter från hälso- och 
sjukvården.  För att minska stigma relaterat 
till HIV skall den kulturella kontexten i 
vilken sjukvården bedrivs tas i beaktan.  

 

 

Medelhög  

9 Orner, P., Cooper, D., Myer L., 
Zweigenthal, V., Bekker, L.G., & 
Moodley, J. (2008) 

“Clients’ perspectives on HIV/AIDS 
care and treatment and reproductive 
health services in South Africa” 

AIDS Care 

 Sydafrika 

Att undersöka 
uppfattningar och 
erfarenheter från 
HIV-positiva 
individer i fertil ålder 
med HIV/AIDS om 
vård och behandling 
från kliniker för 
sexuell hälsa.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 

Kvinnor och män 
diagnostiserade med 
HIV.  

Patientperspektiv. 

n=62 

Respondenterna var generellt sätt nöjda med 
sin allmänklinik där de får behandling och 
vård för HIV/AIDS. Kvinnorna uppskattade 
att bli tagna på allvar, att få tillräckligt med 
tid att prata med sin läkare och att bli sedd 
som en heterogen grupp med olika behov. De 
manliga deltagarna kände sig uppmuntrade 
och motiverade av vården som behandlade 
dem som människor och utbildade dem i 
viktiga aspekter av sin sjukdom såsom god 
egenvård.   

Medelhög  
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10 Sutcliffe, L.J., Sadler, K.E., Low, N., 
& Cassel, J.A. (2010) 

 

”Comparing expectations and 
experiences of care for sexually 
transmitted infections in general 
practice: a qualitative study” 

Sexually transmitted infections 

England 

Att undersöka 
förväntningar och 
upplevelser från 
patienter som söker 
sig till allmänna 
kliniker med en 
misstänkt sexuellt 
överförbar sjukdom 
och identifiera vilka 
områden som skulle 
kunna förbättras.   

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Kvinnor och män över 
16 år som har symtom 
eller har diagnostiserats 
med en sexuellt 
överförbar sjukdom. 

Patientperspektiv.  

n=49  

Patienterna som kom till deras allmänläkare 
har ofta förväntningar som inte uppfylls. 
T.ex. brist på information, avsaknad av 
remiss och upplevd undvikande av sexuella 
hälsofrågor från utövare brukar framhållas 
som skäl till besvikelse   

Hög 


