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Sammanfattning    
Hiv är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom 
med livslång behandling. Hiv har sedan dess uppkomst präglats av stigmatisering, 
diskriminering och fördomar. Ett problem som kvarstår än idag. Rädsla och okunskap 
kring sjukdomen förekommer hos hälso- och sjukvårdspersonal och bidrar till ett 
vårdlidande för patienten. Syftet med studien är att belysa hiv-positiva patienters 
upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Examensarbetet är en 
litteraturstudie som grundar sig på Axelssons metod (2012, ss. 203-220). Arbetet består 
av tio vårdvetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod. Det 
insamlade materialet resulterade i två huvudteman; upplevelsen av stigmatisering och 
diskriminering samt positiva upplevelser. Dessa två huvudteman beskriver sammanlagt 
sex subteman. Patienter upplever att sjuksköterskor har en bristande kunskap kring hiv. 
Detta överensstämmer med sjuksköterskors egna upplevelser om sin okunskap i mötet 
med hiv-positiva patienter. Hos hälso- och sjukvårdspersonal existerar en rädsla att få 
infektionen. Denna rädsla resulterar i en sämre vårdupplevelse för patienten och 
upplevelsen av stigmatisering och diskriminering förstärks. För att vården ska bli bättre 
är det av betydelse med en kunskapsutveckling hos personalen och att kunskapen 
regelbundet repeteras. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver få insikt om den 
problematik som finns kring hiv, relaterat till patienters upplevelse av att behandlas 
annorlunda och utsättas för stigmatisering.  
 
 
 
 
Nyckelord: Hiv, stigmatisering, upplevelse, fördomar, patient, hälso- och 
sjukvårdspersonal, diskriminering  
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INLEDNING 

”She didn’t want me to touch anything. She didn’t want to touch me. When she brought 
the food tray, she would put it on the table and roll it in the room… And then she would 
back away. I really felt that she had a prejudice toward HIV” (Gagnon 2015, s. 712). 
 
I världen lever många människor med den obotliga sjukdomen hiv vilket innebär en 
livslång behandling. Samhället är präglat av fördomar om hur människors livsstil 
associeras med hiv. Exempel på sådana livsstilar är homosexualitet, prostitution och 
intravenöst missbruk.  
 
Intresset för ämnet uppkom under de verksamhetsförlagda utbildningarna där vi vårdat 
patienter med blodsmitta. Upplevelsen var att personal visade osäkerhet, okunskap samt 
rädsla att drabbas av sjukdomen i mötet med denna patientgrupp och behandlade dem 
annorlunda i jämförelse med andra patienter. Personal inom hälso- och sjukvården 
kommer någon gång under sitt yrkesverksamma liv med stor sannolikhet vårda och 
bemöta patienter med blodsmitta. Därför är det viktigt att få kunskap i hur dessa 
patienter upplever sjukvården för att den ska bli bättre. I och med detta har vi valt att 
koncentrera oss på att belysa hur patienter som lever med hiv upplever mötet med hälso- 
och sjukvården.  
 
 
BAKGRUND 

Humant immunbristvirus  
Humant immunbristvirus (Hiv) är en kronisk infektion där viruset infekterar en typ av 
vita blodkroppar i kroppen. Detta leder till att blodkropparna förstörs och därmed får 
kroppen ett försvagat immunförsvar (Nilsson 2015). Hiv tillhör gruppen retrovirus, 
karakteristiskt för dessa är att de lagras i individens arvsmassa. Vilket i praktiken 
innebär att individen har viruset livet ut eftersom infektionen inte läker. Hiv som inte 
behandlas resulterar i Aquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), ett 
sjukdomstillstånd med dödlig utgång (Folkhälsomyndigheten 2015). I världen lever 
36,7 miljoner människor med diagnosen hiv (WHO 2016). Cirka tre miljoner människor 
blir infekterade med hiv årligen och 1,6 miljoner individer dör i AIDS varje år (Gisslén 
2014, s. 243). I Sverige har cirka 6500 individer diagnosen och varje år anmäls 400-500 
nydiagnostiserade fall av hiv (Folkhälsomyndigheten 2015). De individer som tidigt 
associerades med sjukdomen var framförallt homosexuella män. Idag associeras både 
män och kvinnor, intravenösa narkotikamissbrukare samt heterosexuella personer med 
sjukdomen (Tørseth Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud 2011, s. 
91).  
  

Historiskt perspektiv  
Panik och skräck spred sig i Västvärlden i början på 80-talet kring den så kallade 
”bögpesten” som sjukdomen då nedsättande kallades. Paniken förvärrades av att de 
drabbade snabbt ökade i antal. Det fanns en ovisshet kring infektionens smittvägar 
vilket skapade en rädsla hos befolkningen kring hur denna sjukdom egentligen spred 
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sig. Kunde hiv smittas via myggor, badbassänger, via fysisk kontakt eller kyssar? En 
rädsla fanns att infektionen skulle sprida sig till oskyldiga människor. De som 
drabbades av sjukdomen ansågs ha sig själv att skylla. Sjukdomen troddes enbart vara 
relaterad till homosexuella män, prostitution och intravenöst missbruk (Kallings 2005, 
ss. 35-36).  
 
År 1983, två år efter att sjukdomen först beskrivits redovisades fynd av ett nytt 
retrovirus från vävnadsprov från patienter med hivinfektion. Vilket resulterade i att 
testning på blodgivare senare blev tillgängligt och resulterade i att denna smittväg bröts. 
År 1996 fick bromsmedicinerna revolutionerande framsteg och minskade dödssiffran i 
Västvärlden (Kallings 2005, ss. 41-42). 
  
Smittväg  

Hivviruset finns i infekterade individers kroppsvätskor och överförs främst via blod och 
sexuellt umgänge. En person kan få infektionen både genom heterosexuella och 
homosexuella samlag. Genom analsex är risken störst att drabbas. Att få hiv via blod 
kan ske genom blodtransfusion med blod som är infekterat, eller om en individ får 
smittat blod i sina ögon, näsa, mun eller på hud som är skadad. Hiv kan också överföras 
genom stick- eller skärskador på material som är förorenade med blod (Ericson & 
Ericson 2009, s. 263).  Hiv kan spridas vidare om en person delar spruta med en 
infekterad person. Kvinnor kan överföra viruset till sitt barn under graviditet, 
förlossning och amning. Det finns ingen risk att hiv överförs vid social kontakt, därför 
behöver en person som lever med hiv inte vara rädd att umgås med familj och vänner. 
Vid kondomanvändning är smittrisken minimal om personen har en välbehandlad 
sjukdom. För patienter med hiv är det därför viktigt att använda kondom vid samlag för 
att inte föra vidare sjukdomen (Folkhälsomyndigheten 2015). Har en patient som lever 
med hiv en välbehandlad sjukdom med antiviral behandling är risken att överföra 
sjukdomen genom sex och nålstick mycket liten (Gisslén 2014, s. 243).   
 

Symtom 
Ungefär hälften av de som drabbas av infektionen får symtom cirka två till tre veckor 
efter exponering av viruset. De utvecklar då en akut hivinfektion (Gisslén 2014, s. 244). 
Dock kan det förekomma att en person som fått viruset inte drabbas av akut 
hivinfektion. Det kan då ta flera år innan personen märker av infektionen eftersom de 
mår som de brukar göra. Symtom på akut hivinfektion är halsont, feber, diarré, 
huvudvärk, muskelvärk och lymfkörtlarna kan svullna och blir ömma. Vidare kan 
personen få utslag på bröstet, ryggen, benen, armar och i ansiktet. Dessa symtom 
försvinner efter några veckor av sig själv. Det kan dröja flera år innan de första 
symtomen uppkommer på att immunförsvaret är nedsatt. Blir immunförsvaret kraftigt 
försvagat kan personen utveckla sjukdomstillståndet AIDS (Nilsson 2015).   
 

Diagnos  
I Sverige har möjligheten till att testa sig för hiv funnits sedan år 1984. Den vanligaste 
orsaken till att hivtest genomförs är när en person själv misstänker sig vara bärare av 
hiv. Anledningar kan vara sexuellt umgänge med ett flertal personer, samlag utomlands 
i länder där hiv är vanligare eller att personen uppvisar symtom på hivinfektion. För att 
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förhindra smittspridning via blod i Sverige tas hivtest på alla blodgivare och gravida. 
Även på donatorer för sperma och organ utförs testning för att inte mottagaren ska 
riskera att få infektionen (Ericson & Ericson 2009, s. 265). Diagnostik av hiv sker 
vanligen genom venöst blodprov. För ett tillförlitligt provsvar ska venöst blodprov tas 
sex veckor efter det möjliga smittillfället (Nilsson 2015). Utifrån både 
smittskyddssynpunkt och för patientens skull är det viktigt att så tidigt som det går 
fastställa diagnosen hiv. Det för att kunna påbörja behandlingen för individen innan 
symtom och AIDS hinner bryta ut (Gisslén 2014, ss. 244-245).    
 
Behandling 
För en patient med hivinfektion blir livslång behandling en konsekvens av sjukdomen. 
Den medicinska behandlingen innebär att sjukdomen bromsas genom att nybildning av 
hivvirus dämpas eller hindras och kroppen kan på nytt bygga upp sitt immunförsvar 
(Tørseth Andreassen et al. 2011, s. 91). Regelbunden medicinsk behandling är en 
förutsättning för att behandlingen ska vara effektfull. Utebliven dos gör att nytt virus 
bildas och därmed risk för resistensutveckling och en icke fungerande medicinering 
(Nilsson 2015). 
 

Lagar och förordningar  
I sjuksköterskans profession ingår det att ha kunskap om smittskyddslagen och dess 
innebörd. Det för att kunna ge god omvårdnad till patienter med en smittsam sjukdom 
och förhindra smittspridning. All hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån 
socialstyrelsens riktlinjer där alla patienter ska behandlas lika i omvårdnadsarbetet. Det 
är av betydelse att respektera patienters integritet och lika värde (Tørseth Andreassen et 
al. 2011, ss. 62-63). 
 

Socialstyrelsen  
Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10, ss. 3-4) har arbetat fram hygienkrav för yrkesverksam 
personal inom hälso- och sjukvården för att säkra kvalitén i verksamheten. Dessa krav 
innefattar praktiska moment med fysisk kontakt i situationer där smittspridning utgör en 
risk. Hygienkraven innefattar:  

- Plastförkläde eller liknande ska användas om det finns en risk att arbetskläderna 
kommer i kontakt med biologiskt material eller kroppsvätskor. Dessa ska bytas 
mellan varje patient.  

- Före och efter ett vårdmoment ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat 
handdesinfektionsmedel. Förekommer diarré eller kräkning ska händerna tvättas 
med tvål och vatten före handdesinfektionsmedel används.  

- Vid risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor ska 
skyddshandskar för engångsbruk användas.  

 
Smittskyddslagen  

Målet med smittskyddslagen är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. 
Definition på smittsamma sjukdomar är att de smittas mellan eller till människor och att 
de utgör ett hot mot befolkningens hälsa. Allmänfarliga sjukdomar handlar om 
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sjukdomar som är livshotande, har ett långt sjukdomsförlopp, innebär ett svårt lidande 
för patienten eller då risk för allvarliga konsekvenser finns och där möjlighet till 
förebyggande av smittspridning finns. Enligt smittskyddslagen är dessa sjukdomar 
anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Hiv inkluderas i de allmänfarliga 
sjukdomarna. Det är varje individs skyldighet att förhindra att en smittsam sjukdom förs 
vidare och det sker genom att tillämpa försiktighetsåtgärder. Misstänker eller vet en 
person att hen bär på en sjukdom som är smittsam måste personen tillämpa de åtgärder 
som krävs för att inte föra sjukdomen vidare. Kommer en individ som har en smittsam 
sjukdom i kontakt med andra i ett sådant sammanhang som kan innebära att sjukdomen 
överförs, måste personen i fråga uppge sig som bärare av sjukdomen (SFS 2004:168).  
       

Etiskt förhållningssätt  
I sjuksköterskans profession ingår fyra huvudsakliga ansvarsområden; lindra lidande, 
återställa och främja hälsa samt motverka sjukdom. I hälso- och sjukvården ska vården 
bedrivas med respekt och värdighet i mötet med patienten oberoende av etnicitet, 
hudfärg, kön, sjukdom eller sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 
Bristande kunskap och osäkerhet hos sjukvårdspersonal leder till avståndstagande av 
patienter som lever med hiv på grund av en rädsla att få infektionen (Tørseth 
Andreassen et al. 2011, s. 92).  
 
Människovärdesprincipen handlar om att respektera människors lika värde. Ett värde 
som varken är bundet till prestation eller egenskaper hos individen (Statens medicinsk-
etiska råd 2016a). Integritet är ett begrepp som innebär okränkbarhet. Vilket innebär att 
varje individ har rätt att inte bli kränkt. Integritet kan på flera sätt hotas inom vården 
exempelvis genom att personal utför åtgärder mot patientens vilja, personal kränker 
patienten eller att personal lämnar ut personliga uppgifter om patienten och därmed 
bryter tystnadsplikten (Statens medicinsk-etiska råd 2016b). Sekretess eller 
tystnadsplikt innebär i praktiken att samtal om patienten endast får ske mellan personal 
som är inblandade i patientens vård. Exempelvis får information om patientens sjukdom 
inte lämnas ut (Åberg 2016).   
 

Stigmatisering och diskriminering  
En beskrivning av fenomenet stigmatisering är att det kännetecknas av utmärkande 
egenskaper som ur ett samhällsperspektiv är nedvärderat och som inte uppnår de 
positiva förväntningarna i omgivningen. Det handlar om samhällets inställning till en 
person med dessa utmärkande egenskaper. Hiv är en av de mest stigmatiserade 
sjukdomarna i världen. Gemensamt för de medicinska tillstånd som präglas av hög 
stigmatisering är att sjukdomen inte är väl förstådd av allmänheten samt att sjukdomen 
är av obotlig och progressiv karaktär (Gilbert & Walker 2010, s. 140). Vidare förklarar 
Goffman (2014, ss. 12-13) att begreppet stigmatisering kan beskrivas som egenskaper 
som avviker från samhällets förväntningar på ett oönskat sätt och därmed exkluderas 
från vad som anses som normalt ur ett samhällsperspektiv. Stigmatisering ses som något 
omänskligt hos personen. Genom stigmatisering skapar vi en övertygelse om 
exempelvis en fara som personen i fråga representerar. Vi skapar fördomar om 
personers egenskaper som inte överensstämmer med verkligheten. Enligt Gilbert och 
Walker (2010, s. 140) är diskriminering en konsekvens av stigmatisering på grund av 
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samhällets och individers fördomar och rädslor. Diskrimineringsombudsmannen (2015) 
skriver om diskrimineringslagen där begreppet diskriminering definieras som att en 
individ kränks eller behandlas orättvist.  
 

Att leva med hiv 
Personer som blir stigmatiserade på grund av sin hivinfektion påverkas i sitt 
välbefinnande. Både stigmatisering och diskriminering kan leda till att personer med hiv 
förlorar sina jobb, samt blir utstötta av familj och samhället. Det kan även leda till att 
individer som bär på infektionen inte vågar berätta att de har hiv eller inte vågar testa 
sig för hiv. Vilket leder till att infektionen kan föras vidare till andra människor (Gilbert 
& Walker 2010, s. 139). Utifrån forskning kring stigmatisering relaterat till hiv-positiva 
personer har negativa psykosociala faktorer beskrivits. Sämre livskvalitet, depression 
och stress är exempel på sådana faktorer. Därmed upplever människor som lever med 
hiv generellt en lägre nivå av hälsa än andra människor (Maman, Abler, Parker, Lane, 
Chirowodza, Ntogwisangu, Srirak, Modiba, Murima & Fritz 2009, s. 2272). Hälsa är en 
subjektiv upplevelse som berör hela människan. Det handlar om en inre känsla och 
upplevelsen att vara i jämvikt med andra människor. Hälsa är kopplat till en känsla av 
friskhet snarare än till ett sjukdomstillstånd. Drabbas en individ av en sjukdom av 
kronisk karaktär kan personen i fråga ändå uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
49). 
 
Ur ett globalt perspektiv är hiv ett begränsat problem i Sverige, men för varje enskild 
drabbad individ orsakar sjukdomen ett lidande och påfrestningar i livet (Tørseth 
Andreassen et al. 2011, s. 91). Ett vårdlidande är den subjektiva formen av lidandet som 
patienten upplever på grund av bristande vård och behandling. Personal kan genom 
självreflektion och uppmärksamhet av patienten påverka vårdrelationen och därmed 
undvika att ett vårdlidande uppstår (Wiklund 2003, s. 104).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Hiv är en sjukdom som drabbar människor världen över. Forskning visar att det är en 
utsatt patientgrupp som upplever stigmatiserande beteenden på grund av sin infektion. 
Sjukdomen associeras med fördomar som förstärker patienters upplevelse av 
stigmatiserande och diskriminerande bemötanden. Det finns en rädsla hos hälso- och 
sjukvårdspersonal att få denna obotliga sjukdom. Utifrån ett patientperspektiv skapar 
oprofessionellt bemötande hos personalen ett vårdlidande för patienten. Det är därför av 
betydelse att belysa detta problemområde för att en förändring ska kunna ske och en 
medvetenhet ska skapas hos hälso- och sjukvårdspersonal och därmed bidra till en 
bättre vård.   
 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal.  
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METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med hjälp av Axelssons (2012, ss. 203-
220) metod för att den lämpar sig bäst till syftet. Med hjälp av Axelssons beskrivning av 
en litteraturstudie genomfördes examensarbetet. Studiens data består av 
vårdvetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar som är vetenskapligt granskade 
och evidensbaserade. Enligt Axelsson (2012, ss. 204-205) är det bra om en 
litteraturstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier. Det hjälper 
författarna att se sitt problem utifrån olika vinklar och litteraturstudien speglar då 
verkligheten bättre. Axelsson skriver att inom hälso- och sjukvården finns det mycket 
forskning. Välskrivna litteraturstudier som sammanställer den aktuella forskningen om 
ett ämne är därför en hjälp att kunna arbeta evidensbaserat i vården.           
 

Datainsamling  
Cinahl är en relevant databas för forskning inom omvårdnad. En rekommendation är att 
påbörja sökningen med hjälp av en pilotsökning för att få en överblick över vad som 
finns i vetenskapliga artiklar kring ämnesvalet, samt för att avgränsa sökningen 
(Axelsson 2012, ss. 208-209). Först genomfördes en pilotsökning i Cinahl. Därefter 
utformades sökord samt kombinerades olika sökord (bilaga 1). Sökningen avgränsades 
med hjälp av inklusionskriterierna peer-reviewed, engelskspråkiga och att artiklarna inte 
skulle vara äldre än från år 2005. Detta för att få ny och relevant forskning. 
Exklusionskriterier var att utesluta artiklar från utvecklingsländer, för att kunna tillämpa 
resultatet i svensk hälso- och sjukvård. Sökningsresultatet gav mellan 1-18 träffar. Efter 
genomläsning av artiklarnas abstract valdes 13 artiklar ut. Därefter läste författarna 
igenom de valda artiklarna och fyra artiklar exkluderade på grund av att innehållet inte 
svarade mot syftet. Ytterligare en artikel valdes från en av artiklarnas referenslista. 
Eftersom denna artikel är från 2001 är de valda artiklar mellan 2001-2015 i 
publiceringsår. Av de tio valda artiklarna är en kvantitativ, en är av mixad metod och 
resterande är kvalitativa. Litteratursökningen sammanställdes i en tabell (bilaga 1).  
  

Dataanalys 
Analysen av artiklarna har bearbetats enligt Axelssons (2012, ss. 212- 214) metod. På 
varsitt håll läste vi igenom de utvalda artiklarna för att få en överblick av innehållet. 
Gemensamt sammanställdes artiklarnas innehåll i en tabell. Där presenteras artiklarnas 
syfte, metod, urval och resultat (bilaga 2). Vidare läste författarna tillsammans igenom 
artiklarna igen och med hjälp av färgpennor markerades återkommande meningsbärande 
begrepp. Detta resulterade i resultatets två huvudteman och sex subteman. Det var en 
svårighet att utforma huvudteman och subteman av de meningsbärande begreppen, på 
grund av att innehållet passade in i flera teman och subteman. Från början utformades 
tre huvudteman som sedan resulterade i två. Några av de meningsbärande begreppen 
slogs ihop till ett och samma subtema eftersom innehållet passade bra ihop.    
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RESULTAT 

För att presentera artiklarnas resultat har vi utformat två huvudteman och sex subteman 
(tabell 1). Hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal 
presenteras i dessa teman. Det första huvudtemat är upplevelsen av stigmatisering och 
diskriminering som redovisas i fyra subteman. Det andra huvudtemat är positiva 
upplevelser som redovisas i två subteman.  
  
Tabell 1. Huvudteman och subteman  
 
Huvudteman  Subteman  
Upplevelsen av stigmatisering och 
diskriminering 

- Nekad vård  
- Sekretessbrott  
- När vården inte är vårdande    
- Fördomar och stereotypa 

tankar  
Positiva upplevelser  - När vården är vårdande 

- Socialt stöd  

 
Upplevelsen av stigmatisering och diskriminering  
Nekad vård  

Enligt flera studier uppgav patienter att hälso- och sjukvårdspersonal vägrat vårda 
patienter som var bärare av hivviruset (Gagnon 2015, s. 712; Stutterheim, Sicking, 
Brands, Baas, Roberts, van Brakel, Lechner, Kok & Bos 2014, s. 657). I en kvantitativ 
studie med 223 deltagare uppgav 19 % att de varit med om situationer där de blivit 
nekade vård (Kinsler, Wong, Sayles, Davis & Cunningham 2007, s. 587). Patienterna 
upplevde stigmatiserade bemötanden i vården relaterat till sin infektion. Det var vanligt 
att hälso- och sjukvårdspersonal nekade dem behandling och hänvisade dem till andra 
vårdgivare. Vilket för en del patienter resulterade i en svårighet att hitta personal som 
var villig att vårda dem. Samtidigt upplevde andra att det var bättre att bli skickad 
vidare än att helt bli avvisad och inte få någon vård alls (Ion & Elston 2015, s. 414; 
Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen 2007, ss. 963-964; Zukoski & Thorburn 2009, s. 
271).   
 
Att som personal vägra vårda patienter med hiv grundar sig enligt patienterna i en rädsla 
hos personalen att få infektionen. Exempelvis visade det sig genom att en kvinnas 
operation blev inställd på grund av att hon berättade för operationspersonalen att hon 
var hiv-positiv (Ion & Elston 2015, s. 414). Vidare uppgav alla deltagare i en studie att 
de någon gång utsatts för nekad vård. Det efter att patienterna informerat personalen om 
att de har hiv. En kvinna uppgav att hon blev nekad en gynundersökning, en annan 
kvinna berättade för sin tandläkare om sjukdomen och tandläkarens reaktion blev att 
hen skrek och sa att hon fick söka sig vidare till en annan tandläkare. En av 
undersökningsdeltagarna beskrev att hen fick själv dra ut sin kateter då en sjuksköterska 
vägrat på grund av att patienten var hiv-positiv (Karamouzian, Akbari, Haghdoost, 
Setayesh & Zolala 2015, s. 52). 
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Sekretessbrott  

Deltagarna uppgav en rädsla för att personal inom sjukvården inte upprätthåller 
sekretessen. Flera patienter rapporterade egna erfarenheter då personal brutit mot 
sekretessen. Även slarv kring upprätthållandet av sekretessen förekom. En oro fanns hos 
en av patienterna kring vem som känner till att hon har hiv, på grund av att 
sjuksköterskan skrivit på hennes journal att hon är hiv-positiv. Ett exempel på slarv 
kring upprätthållandet av sekretess var kring en patient där det i journalen framgick att 
patienten hemlighåller sin sjukdom. Trots detta nämner en sjuksköterska något om 
patientens medicinering av hiv när hon hade anhöriga på besök (Stutterheim et. al. 
2014, s. 657). Vidare nämner Ion och Elston (2015, s. 414) ett exempel på sekretessbrott 
då en sjuksköterska av misstag avslöjade en kvinnas hivinfektion för anhöriga. Detta 
upplevde kvinnan som ett intrång mot hennes integritet. 
 
Enligt Gagnon (2015, s. 715) berättade deltagarna att personal begick sekretessbrott för 
att uppmärksamma kollegor på att patienten var hiv-positiv. Det gjordes genom att 
skriva det i patientens journal eller på en lapp på deras rumsdörr. Surlis och Hyde 
(2001, s. 74) nämner likt ovan sekretessbrott, genom en röd markering i patienten 
journal som symboliserar smittsam sjukdom. Enligt Ion och Elston (2015, s. 414) är det 
oundvikligt för vårdpersonal att utelämna information om patienternas sjukdom, 
eftersom det är nödvändig information för kollegor att ta del av.  
 

När vården inte är vårdande    
Utifrån forskning framkommer det att deltagarna ett flertal gånger blivit stigmatiserade i 
mötet med vården. Det visade sig genom diskriminering, orättvis behandling och genom 
att patienter generellt inte behandlats på ett respektfullt sätt (Zukoski & Thorburn 2009, 
s. 271). Patienterna upplevde att vårdpersonal talade illa om dem med kollegor samt gav 
dem en mindre gynnsam behandling gentemot övriga patienter (Rintamaki et al. 2007, s. 
964). Vidare nämner Gagnon (2015, s. 712) att flera patienter uttryckt att de på grund av 
sin sjukdom blivit behandlade annorlunda av sjukvårdspersonal. De beskrev 
diskriminerande beteenden från hälso- och sjukvårdspersonalen som visat sig genom 
viskningar, dömande blickar, avståndstaganden samt en känsla hos patienterna att bli 
uttittade och att personalen tydligt visat tecken på att de är obekväma i mötet med dem. 
De berättade om situationer där vårdpersonal varken gått in till dem eller tagit i dem 
utan tillämpning av extra och onödiga försiktighetsåtgärder. Som exempelvis 
användning av masker, handskar och skyddsdräkt. En patient beskrev hur en 
sjuksköterska var klädd som en astronaut. I en studie av Rintamaki et al. (2007, s. 961) 
beskrev en patient hur vårdpersonal var klädda som om de skulle ut i krig.  
 
Patienter rapporterade att de utsatts för tillämpning av överdrivna och onödiga 
försiktighetsåtgärder i vården. Detta för att personalen ville undvika att få infektionen. 
Till och med vid tillfällig kontakt vidtogs dessa åtgärder. Personal ville inte röra vid 
patienter utan användning av handskar trots att hiv inte överförs via hudkontakt. 
Användning av dubbla handskar förekom vid provtagning. Patienterna förvånades över 
dessa extrema åtgärder eftersom de ansåg att personalen borde besitta kunskap om hur 
hiv överförs (Karamouzian et al. 2015, ss. 52-53; Stutterheim et. al. 2014, s. 656; 
Zukoski & Thorburn 2009, s. 271). Enligt Rintamaki et al. (2007, s. 962) belyser 
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patienter vikten av att applicera samma försiktighetsåtgärder inom vården oberoende av 
patientens sjukdom för att undvika att patienter behandlas olika.  
 
Enligt Rintamaki et al. (2007, ss. 959-961) identifierades ickeverbala tecken från 
vårdpersonal till patienterna såsom bristande ögonkontakt, obekväma blickar, 
avståndstagande och nervös samtalston hos personalen. Dessa tecken är enligt 
patienterna kopplade till irritation, nervositet, ilska och rädsla att få infektionen hos 
personalen i arbetet med patienter som är hiv-positiva. Deltagarna kopplade de olika 
beteenden till okunnighet kring hiv och oförståelse kring hur hiv överförs. Ion och 
Elston (2015, s. 414) belyser utifrån ett patientperspektiv att bristande kunskap om hiv 
är grunden för den rädsla som finns bland vårdpersonal att drabbas av infektionen. Det 
resulterar i vårdrelaterad stigmatisering för patienterna. Rädslan kvarstår trots att 
patienterna är välbehandlade och risken att sjukdomen förs vidare är liten. Detta tyder 
på kunskapsbrist inom hälso- och sjukvården.   
 
Efter avslöjande av sin sjukdom upplevde ett antal patienter att de fick sämre vård än 
tidigare. För en del resulterade detta i att de istället valde att inte berätta om sjukdomen 
för att erhålla bra vård (Karamouzian et al. 2015, s. 52). I en studie av Gagnon (2015, 
ss. 714-715) berättade en patient om sin sjukdom för sin tandläkare. Svaret hon fick från 
tandläkaren var att hon borde berättat om sjukdomen innan för att istället få en tid sist 
på dagen. Personalen hade då kunnat rengöra instrumenten extra noggrant. Patienten 
kände sig diskriminerad och smutsig. En liknande händelse inträffade på ett sjukhus när 
en patient avslöjade sin sjukdom. Sjuksköterskan reagerade genom att säga till övriga 
kollegor att ett problem har uppstått och att de blev tvungna att rengöra allt extra noga 
efter besöket. Patienten ifrågasatte personalen om de inte alltid borde tillämpa 
försiktighetsåtgärder eftersom vem som helst kan vara smittobärare. Det framkom även 
av studiens resultat att flertalet patienter själva väljer att berätta att de har hiv, för att 
personerna de möter ska kunna tillämpa de försiktighetsåtgärder som krävs för att 
undvika smittspridning. De var måna om att inte utsätta personal för onödiga risker. En 
deltagare uppgav att hon inte tog det personligt när vårdpersonal vidtog extra 
säkerhetsåtgärder. Försiktighetsåtgärder kring specifika riskgrupper anser patienterna 
bidra till stigmatisering. Enligt patienterna är det nödvändigt med allmänna 
försiktighetsåtgärder som bör tillämpas i hela hälso- och sjukvården (Gagnon 2015, ss. 
714-715).  
 
Det fanns en rädsla att bli dömd på grund av sin sjukdom eftersom den ansågs som en 
konsekvens av en omoralisk handling (Karamouzian et al. 2015, s. 49). I mötet med 
vårdpersonal blev många patienter utsatta för skuldbeläggning på grund av sin sjukdom 
vilket gjorde att patienterna skämdes och upplevde en känsla av skam (Rintamaki et al. 
2007, s. 963; Stutterheim et. al. 2014, s. 656). Forskning visar att känslor som skuld och 
skam förekommer hos patienter när de får reda på att de har hiv (Ion & Elston 2015, s. 
413).  
 

Fördomar och stereotypa tankar  
Enligt Gagnon (2015, ss. 711-713) förekom stereotypa attityder i hälso- och sjukvården 
mot personer som lever med hiv. Denna patientgrupp stämplades med oönskade 
egenskaper som påverkar hur de blir bemötta och vårdade. Exempel på sådana 
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egenskaper är att patienterna ses av personalen som farliga, oansvariga, smittsamma, 
avvikande, slarviga, instabila, skyldiga och oärliga. Denna erfarenhet delade samtliga 
deltagare i undersökningen. Negativa stereotypa tankar till hiv var exempelvis att 
infektionen associerades med prostitution, intravenöst missbruk och homosexualitet. 
Några deltagare nämnde en svårighet att skilja på om stigmatiseringen var relaterad till 
hivinfektionen eller andra faktorer såsom prostitution, hemlöshet eller narkotika 
missbruk. Gemensamt för alla undersökningsdeltagare var upplevelsen av att ha färre 
rättigheter än övriga patienter i vården. Stigmatiserande bemötanden fick patienterna att 
bli rädda, tveksamma, ängsliga och hamna i försvarsposition i samband med 
uppsökning av vård där personal saknar expertis om hiv. Stigmatiserande bemötande 
hindrade patienterna att erhålla vård även om behovet var stort. Ett alternativ för några 
deltagare var att helt avstå från att söka vård för att undvika att utsättas för 
stigmatisering (Gagnon 2015, ss. 711-713).  
 
Patienter upplevde att hälso- och sjukvården behandlat dem annorlunda på grund av 
deras sjukdom och att vårdpersonalen stämplade de som narkotikamissbrukare eller 
homosexuella eftersom detta associerades med hiv (Karamouzian et al. 2015, s. 52; 
Zukoski & Thorburn 2009, s. 272). Stigmatiserande beteenden hos sjuksköterskor 
grundar sig i befintliga fördomar om hiv-positiva patienters livsstil och beteenden. De 
som förvärvat sjukdomen genom att dela injektionsnålar eller via sexuellt umgänge var 
de som framförallt utsattes för skuldbeläggning (Surlis & Hyde 2001, s. 71). Detta 
överensstämmer med vad Zhou (2009, s. 206) nämner i sin artikel. Patienterna i studien 
som fått hiv genom sexuellt umgänge eller har en homosexuell läggning utsattes för 
tydlig diskriminering av hälso- och sjukvårdspersonal. Till skillnad från de som erhållit 
infektionen via blodtransfusion, eftersom denna orsak till infektionen ansågs vara 
mindre belastad med fördomar.  
 
Känslan av att vara stigmatiserad grundar sig i stereotypa tankar hos vårdpersonal om 
hur hiv överförs och kring riskbeteenden som relateras till hiv. En patient beskrev en 
sådan situation. Personalen tog för givet att patienten i och med sin sjukdom haft 
sexuellt umgänge med många män och fick enligt patienten själv alltför många frågor 
kring detta. Ett annat exempel på stereotypa beteenden hos vårdpersonalen var då en 
immunolog ställde ingående irrelevanta frågor om patientens hiv. Vilket uppfattades 
som kränkande för patienten (Ion & Elston 2015, s. 413). I ett flertal studier framkom 
det att hälso- och sjukvårdspersonal ställt irrelevanta frågor till patienterna om deras hiv 
såsom varför och hur de fick infektionen (Gagnon 2015, ss. 710, 712; Stutterheim et. al. 
2014, s. 656; Zhou 2009, s. 206; Zukoski & Thorburn 2009, s. 271).  
  

Positiva upplevelser  
När vården är vårdande 

Att personalen hade goda kunskaper om hiv ansågs som viktigt eftersom bristande 
kunskap skapade frustration samt ilska hos patienterna (Rydström, Ygge, Tingberg, 
Navèr & Eriksson 2013, s. 1362). I studien av Gagnon (2015, ss. 709-710) uppgav 
patienter att sjukvården överlag är bra och är betydligt bättre i jämförelse med de första 
åren då hivepidemin inleddes. Dock betonade de skillnaden i att bli vårdad på kliniker 
där personalen är specialiserad på hiv respektive att söka vård där personal saknar denna 
kompetens. Den specialiserade personalen fick patienterna att känna sig välkomna, 
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säkra, bekväma, respekterade och personalen uppfattades som erfarna och kunniga inom 
ämnet. Patienterna upplevde i och med personalens expertis att de fick bättre vård. 
Tanken på att söka vård utanför kliniker specialiserade på hiv fick många att känna oro 
och sårbarhet. Anledningen till dessa känslor berodde på att hälso- och 
sjukvårdspersonal upplevdes som mindre kompetenta, erfarna och kunniga. Även Surlis 
och Hyde (2001, s. 73) nämner att patienter föredrog att vårdas av specialiserad 
personal inom hiv.  
 
I studien av Surlis och Hyde (2001, s. 72) belyste patienterna vikten av att behandlas 
som vem som helst oberoende av sitt hälsotillstånd. Lika bemötande leder till en positiv 
psykologisk upplevelse. Stutterheim et. al. (2014, ss. 657-659) skriver i sin studie att det 
förekom fler positiva än negativa erfarenheter för patienter i mötet med vården. De 
nämnde att de behandlades lika och fick mycket uppmärksamhet, något som patienterna 
ansåg som positivt. De kände sig respekterade och uppskattade. Patienterna framförde 
även positiva upplevelser kring sekretess. Då personal garanterade att information om 
deras status inte skulle föras vidare till obehöriga, vilket lugnade dem. Enligt Rydström 
et al. (2013, s. 1360) valde patienterna att endast uppge sin hiv status för vårdpersonal, 
för att undvika stigmatisering i samhället. Patienter uttryckte därför vikten av sekretess i 
vården.  
 
Socialt stöd  

Stöd, acceptans och förståelse från vårdpersonal var betydelsefullt för patienter med den 
livslånga sjukdomen hiv. Vårdrelationen mellan personal och patient värderades högt av 
patienterna och ansågs betydelsefull för deras livskvalitet, hälsa, välbefinnande och 
fungerade som ett socialt stöd. Personalen gav rådgivning, svarade på medicinska frågor 
och stöttade patienterna i kontakten med anhöriga. Psykologisk hjälp var något som 
patienterna ansågs sig vara i behov av livet ut. För att undvika diskriminering väljer 
flertalet drabbade att endast avslöja sin sjukdom för vårdpersonal som de känner 
förtroende för (Zhou 2009, ss. 204, 206). Enligt Stutterheim et. al. (2014, s. 658) 
framställs framförallt sjuksköterskor med specialistkompetens inom hiv som socialt 
stöttande och hjälpsamma för patienterna. Speciellt efter diagnostisering var socialt stöd 
extra viktigt för dem. Förutom att vara ett stöd för patienten fanns hivsjuksköterskan där 
även för anhöriga.  
 
Det uttrycktes ett nödvändigt behov av att kunna prata om sin livssituation med någon. 
Patienterna förlitade sig på hälso- och sjukvårdspersonal och kände att de med lätthet 
kunde prata om i stort sett allt med dem. Dock upplevde några ett behov av att ha någon 
att prata med som inte var inkluderade i deras vård (Rydström et al. 2013, s. 1361). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
För att kunna tillämpa litteraturstudiens resultat i den svenska sjukvården var målet från 
början att använda artiklar från Norden som belyser hiv-positiva patienters upplevelser i 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. På grund av för få artiklar skrivna om det 
valda ämnet inom Norden utökades det geografiska området. Artiklar från 
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industriländer inkluderades och artiklar från utvecklingsländer exkluderas. Det för att 
kunna generalisera resultatet i den svenska sjukvården. I urvalet av artiklar valde vi att 
inkludera en artikel från Iran och en från Kina. Efter att ha jämfört Iran och Kina 
gentemot Sverige i mänsklig utveckling valde vi att inkludera dessa artiklar i studien. 
Dock kan det innebära en svårighet att generalisera resultatet i den svenska sjukvården. 
Svenska FN-förbundet (2016a) redovisar länders mänskliga utveckling utifrån tre 
punkter. Dessa är inkomst per invånare, förväntad livslängd och utbildning. Detta 
redovisas i ett diagram där högsta och bästa värdet är 1 och lägsta och sämsta är 0. Iran 
ligger på siffran 0,766. Enligt Svenska FN-förbundet (2016b) ligger Kina på 0,727. 
Vidare nämner Svenska FN-förbundet (2016c) att Sverige ligger på 0,907.  
 
Artikelsökningen startade i databasen Cinahl vilket gav många intressanta träffar. 
Därför fortsatte inte sökningen i andra databaser. Författarna ansåg att materialet var 
tillräckligt innehållsrikt för att genomföra litteraturstudien. Målet med litteraturstudien 
var att få fram så ny och relevant forskning som möjligt, därför avgränsades sökningen 
från år 2005 och framåt. I samband med inläsningen av artiklarna lästes ett intressant 
stycke från en artikel som letades upp i artikelns referenslista. Titeln på artikeln 
tilltalade oss och artikeln söktes upp i databasen Summon och innehållet svarade mot 
syftet. Trots att artikeln var från år 2001 inkluderades den i arbetet. Eftersom ämnet inte 
har forskats på i så många år ansåg författarna att artikelns innehåll fortfarande var 
relevant. Det var också den enda av de inkluderade artiklarna som enbart tog upp hiv-
positiva patienters upplevelser i vården och inget om stigmatisering ur ett samhälls- 
eller familjeperspektiv.  
 
Antal deltagare i de åtta kvalitativa artiklarna varierade mellan 10-50 deltagare. I den 
kvantitativa artikeln deltog 223 stycken. I artikeln med den mixade metoden deltog 262 
personer i den kvantitativa delen och 22 stycken i den kvalitativa delen. I och med att 
innehållet i de kvalitativa artiklarna var likvärdigt anser vi att vårt resultat är 
generaliserbart i en större population gentemot antalet deltagare i artiklarna. Även om 
studiernas antal deltagare varierade från 10-50 stycken. Artiklar inkluderades oberoende 
av kön och ålder då vi ansåg att det inte var av betydelse för syftet. Däremot 
exkluderades yngre barn för att personerna skulle kunna redogöra för sin upplevelse på 
ett adekvat sätt.  
 
Vi var öppna för att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar eftersom att 
resultatet skulle spegla en större population samt ge en djupare inblick av patienters 
upplevelser. Eftersom kvalitativa artiklar belyser den subjektiva upplevelsen på djupet 
ville vi att majoriteten av artiklarna skulle vara av kvalitativ metod. En svårighet 
upplevdes i att hitta kvantitativa artiklar som svarade mot arbetets syfte. Det kan för 
resultatet innebära en svaghet att arbetet endast har med kvantitativ data från två artiklar 
eftersom det är applicerbart på en större population än kvalitativa.  
 
En till svaghet i studien kan vara att de flesta artiklarna inte enbart behandlar patienters 
upplevelse i mötet med vården. De skriver också om familjesituationen och hur 
personer som lever med hiv blir bemötta i samhället. Dock var avsnitten som berörde 
vården innehållsrika och gav tillräckligt med information för att utföra litteraturstudien. 
Eventuellt hade artiklar som enbart berör vårdsituationer kunnat bidra till ett bredare 
och djupare resultat.  
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Resultatdiskussion  
Av resultatet framgår att personer som lever med den obotliga sjukdomen hiv möts av 
stigmatiserande och diskriminerande beteenden i vården. Hälso- och sjukvårdspersonal 
har fördomar kring hiv som påverkar hur de behandlar patienterna. De blir på grund av 
sin sjukdom särbehandlade på olika sätt och nekade vård. Det framgår även att patienter 
upplever att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap om sjukdomen och att det 
beror på en rädsla att erhålla infektionen. Att patienter upplever att personal har en 
rädsla att få infektionen är något som tas upp i de flesta subteman.   
 
Det framkommer tydligt i resultatet att patienter tror att de olika bemötande de blir 
utsatta för ut av hälso- och sjukvårdspersonal grundar sig i en rädsla att själva få 
infektionen. Enligt Olivier och Dykeman (2003, s. 654) finns en rädsla att få hivviruset 
bland sjuksköterskor som vårdar människor med hiv. Framförallt uppstår rädslan i 
situationer där de behöver sticka patienterna. Rädslan är relaterad till att sjukdomen är 
obotlig och kan leda till döden. En inre stress och oro uppstår hos personalen på grund 
av rädslan och skapar ett vårdlidande för patienten (Olivier & Dykeman 2003, s. 654). 
Författarna skriver i bakgrunden att enligt Wiklund (2003, s. 104) kan ett vårdlidande 
undvikas om personalen reflekterar över vårdrelationen mellan personal och patient.  
 
Av resultatet ses ett samband mellan bristande kunskap hos vårdpersonal och en rädsla i 
att vårda patienter med hiv. Vilket resulterar i upplevd stigmatisering hos patienterna. 
Inom kliniker som är specialiserade på hiv är kunskapen enligt många patienter bättre 
än icke specialiserade enheter och att som patient vårdas av personal med expertis och 
erfarenhet av hiv anses som positivt. Det ger patienterna en känsla av trygghet och 
acceptans. Det finns en önskan hos patienter om att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha 
kunskap kring hiv och dess smittväg för att få en bättre vårdupplevelse. Enligt 
Stutterheim et. al. (2014, s. 659) upplever sjuksköterskor att de har en begränsad 
kunskap i att vårda patienter med hiv. De känner att den grundläggande kunskapen de 
besitter om sjukdomen inte räcker. Kunskapsbristen är relaterad till att de inte stöter på 
patienter som lever med hiv så ofta samt att de inte besitter specialistkompetens inom 
området. I en studie av Olivier och Dykeman (2003, ss. 654, 656) belyser 
sjuksköterskor betydelsen av utbildning om hiv, dess smittväg och hur de som personal 
kan arbeta förebyggande mot smittspridning. Samt hur vården kan bli bättre för 
patienter med hiv. Vidare betonar sjuksköterskor att grundutbildning bör ge studenterna 
kunskap om att vårda patienter med hiv och AIDS. Detta för att minska personalens 
rädsla att infektionen överförs. 
 
Genom att skaffa sig praktiska erfarenheter av att vårda patienter med hiv skulle 
sjuksköterskor kunna känna sig mer trygga i vårdsammanhang med denna patientgrupp. 
På avdelningar där hiv-positiva patienter sällan vårdas anser sjuksköterskor att det är en 
svårighet att skaffa sig specifik kunskap och erfarenhet kring sjukdomen (Olivier & 
Dykeman 2003, s. 657).  Stutterheim et. al. (2014, s. 659) nämnder likt ovan att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte vanligtvis stöter på patienter som har hiv och har därför en 
begränsad erfarenhet av att vårda dem. Uppskattningsvis har personalen inte vårdat fler 
än fem patienter med hiv under sina yrkesverksamma år (Stutterheim et. al. 2014, s. 
659). Att som sjuksköterska ha en djupare kunskap kring alla de sjukdomar de kan stöta 
på i sitt yrke är nästintill omöjligt. Personalen blir experter inom det område och den 
patientgrupp som de vanligtvis vårdar. När en patient läggs in och har en för 
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avdelningen ovanlig sjukdom skapas en osäkerhet hos personalen. Vilket för patienten 
kan innebära en sämre vård och ett sämre bemötande. Det är av betydelse att som 
sjuksköterska ta sitt ansvar och skaffa sig kunskap kring sjukdomar de tidigare inte stött 
på och reflekterar över sina egna fördomar och värderingar kring sjukdomen. Kanske är 
det extra viktigt om patienten lever med en sjukdom som är präglad av stigmatisering 
och fördomar eftersom det är en utsatt patientgrupp inom vården men också i samhället. 
Det är viktigt att reflektera över sina fördomar eftersom det omedvetet kan påverka 
människors handlingar.  
 
Att få ett sämre bemötande och en annorlunda eller utebliven vård på grund av sin 
sjukdom är ett återkommande problem i resultatet.  Många deltagare delar erfarenheten 
av att personalen använder sig av extra försiktighetsåtgärder. I Stutterheim et. al. (2014, 
ss. 659-660) nämner vårdpersonal att på grund av rädsla att få infektionen tar de till 
extra skyddsåtgärder som de vanligtvis inte har vid vård av andra patienter. Många 
uppger att användning av handskar endast förkommer vid vetskapen om att patienten är 
bärare av en blodsmitta. Risken att få infektionen via hantering av blod är så pass liten 
att rädslan att infektionen överförs i sammanhanget är oproportionerligt. Det 
framkommer i studien att vårdpersonal är införstådda om att det sker en särbehandling 
och att det resulterar i ett diskriminerande beteende. Personal uppger själva att beteendet 
är problematiskt, onödigt och ologiskt.  
 
Av resultatet framkommer det att personalen anser att det är oundvikligt att inte 
uppmärksamma kollegor på de patienter som är bärare av hiv. Ur patienternas 
perspektiv upplevs detta som ett sekretessbrott och deras upplevelse av stigmatisering 
och diskriminering förstärks. Upplevelsen kan bidra till att personen i fråga nästa gång 
väljer att inte uppge sig som bärare. Författarna nämner i bakgrunden att Socialstyrelsen 
(SOSFS 2015:10, ss. 3-4) har för att förhindra smittspridning arbetat fram hygienkrav 
för vårdpersonal. Av resultatet framkommer det att patienterna tycker att de är viktigt att 
det finns allmänna riktlinjer kring användning av försiktighetsåtgärder för att undvika 
den tydligt synliga särbehandlingen. Av författarnas egna erfarenheter i den svenska 
sjukvården är personalen bristfällig på att följa socialstyrelsens hygienkrav trots att de 
är medvetna om att de finns. Undantagsvis följs dessa hygienkrav när personalen vårdar 
patienter som de vet har hiv eller annan blodsmitta. Det är viktigt att ha respekt för 
sjukdomen för att undvika smittspridning. I och med att personal endast vidtar 
försiktighetsåtgärder i samband med vård av patienter med känd blodsmitta blir 
konsekvensen att patienter med en smittsam sjukdom upplever en särbehandling. Om all 
personal följer de hygienkrav som socialstyrelsen arbetat fram kan upplevelsen av 
särbehandling och stigmatisering elimineras. Personal bör även tillämpa dessa krav 
eftersom blodsmittan inte alltid är känd, alla kan vara potentiellt bärare av en 
blodsmitta.  
 
Vårdpersonalens erfarenhet kring hiv och stigmatisering är att sjukdomen idag är 
relativt normaliserad. Personalen anser att stigmatisering relaterat till hiv snarare var ett 
problem under 80-90- talet än idag (Stutterheim et. al. 2014, s. 659). Trots den 
kunskapsutveckling som skett kring sjukdomen sen dess uppkomst är sjukdomen 
fortfarande präglad av stigmatisering enligt resultatet. Även om det blivit bättre finns 
det mycket att arbeta vidare på. Fortfarande förstärks upplevelsen av stigmatisering för 
hiv-positiva av de fördomar som finns kring sjukdomen, framförallt relaterat till 
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homosexualitet och intravenöst missbruk. Patienter får en felaktig stämpel.   
Problematiken kan förklaras av att en del personal och patienter har olika uppfattningar 
kring problematiken kring stigmatisering.  
 
Kanske handlar det om mer än kunskap för att ändra vårdpersonalens beteenden och 
patienters upplevelse av stigmatisering. Det finns en stark koppling mellan hiv och 
homosexualitet. Därför är det av betydelse att prata mer öppet om sexualitet för att det 
ska bli ett mindre laddat ämne. Vilket eventuellt kan leda till mindre fördomar och 
stigmatisering. Genom att medvetandegöra problematiken och prata mer öppet om 
sjukdomen både inom hälso- och sjukvården men även ute i samhället kan attityden 
kring sjukdomen påverkas. Vården kan arbeta mot att ta bort de fördomar och rädslor 
som finns och förhoppningsvis kan vården utvecklas i en positiv riktning där människor 
blir bemötta med respekt och behandlade oberoende av sitt sjukdomstillstånd.  
 
 
SLUTSATSER 

Patienter upplever stigmatisering och diskriminering i mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Personalen har fördomar och stereotypa tankar om personer som 
lever med hiv. De begår sekretessbrott och nekar patienterna den vård de behöver. De 
stigmatiserande beteenden som personalen utsätter patienterna för bottnar i en okunskap 
och en rädsla att få sjukdomen. Studiens resultat kan skapa en medvetenhet om den 
problematik som finns kring hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med vården. Om 
medvetenhet skapas kan vården utvecklas i en positiv riktning. Då kan upplevelsen av 
stigmatisering och ett sämre bemötande för patienter som lever med hiv minska. 

 
Förslag på framtida forskning  
Nedanstående punkter är förslag på fortsatt forskning inom området: 
 

- Vi anser att det i nuläget behövs mer forskning som belyser hiv-positiva 
patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige och de 
övriga nordiska länderna. Detta för att få kunskap om hur dessa patienter 
upplever mötet med vården.  
 

- Enligt resultatet förekommer skillnader i patienters upplevelse av att som hiv-
positiv bli bemött av hälso- och sjukvårdspersonal. Det hade enligt författarna 
varit av intresse att ta del av forskning som undersöker om faktorer som kön, 
sexuell läggning, ålder och etnicitet påverkar upplevelsen av stigmatisering i 
vården.  
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Bilaga 1. Litteratursökning  

Databas  Sökord  Avgränsning  Antal 
träffar  

Antal valda 
artiklar 

Cinahl Hiv-related stigma AND 
Experience AND health care 
AND patient 

År: 2005- framåt 
Peer- Reviewed 
English language  

13 5 

Cinahl (MH"Stigma") AND Sweden 
AND Hiv 

År: 2005- framåt 
Peer- Reviewed 
English language 

3 1 

Cinahl 
 
 
 

HIV AND stigma AND health 
care AND Settings AND 
discrimination 

År: 2005- framåt 
Peer- Reviewed 
English language 

18 
 
 
 

2 

Cinahl HIV-positive AND health care 
provider AND settings AND 
stigma 

År: 2005- framåt 
Peer- Reviewed 
English language 

13 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Bilaga 2. Sammanställning av analyserade artiklar 

Författare: 
Gagnon, M. 
 
Årtal: 2015 
 
Titel: 
Re-thinking 
HIV-Related 
Stigma in Health 
Care Settings: A 
Qualitative 
Study 
 
Tidskrift: 
The Journal of 
the Association 
of Nurses in 
AIDS Care 

Syfte: 
Syftet är att beskriva 
hiv- positivas 
upplevelser av 
stigmatisering och 
diskriminering i 
sjukvården. Samt 
undersöka både 
symbolisk och 
strukturell 
stigmatisering utifrån 
hiv- positiva 
patienters perspektiv.  
 

Metod och urval: 
Kvalitativ studie 
med 21 
semistrukturerade 
djupintervjuer. 15 
män och 6 kvinnor. 
Deltagarna var 
födda mellan år 
1940-1979. 
 
För att få delta i 
studien skulle 
deltagarna tala 
franska eller 
engelska, vara 18 år 
eller äldre, själva 
identifiera sig som 
en person som lever 
med hiv och ha 
varit med om minst 
en stigmatiserande 
händelse från hälso- 
och sjukvården.  
 
Data analyserades 
med hjälp av 
tematisk analys.  

Resultat: 
Utifrån intervjuerna 
framkom tre teman 
som var: 
1. Episodisk stigma 
som bland annat 
handlar om att 
deltagarna kände sig 
respekterade, säkra 
och välkomna när de 
sökte vård inom sitt 
”hiv nätverk” och så 
fort de sökte vård 
utanför nätverket 
kände sig deltagarna 
sårbara och oroliga.  
 
2. Symbolisk stigma 
Deltagarna berättade 
om upplevelsen av att 
bli märkt på grund av 
sin hiv diagnos och att 
personal hade 
stereotypa tankar om 
dem.  
 
3. Strukturell stigma 
Personal förväntade 
sig att patienter med 
hiv ska berätta att de 
är hiv- positiva så att 
de kan ta till de 
resurser som krävs. 

Författare:  
Ion, A. & 
Elston, D. 
 
Årtal: 2015 
 
Titel: 
Examining the 
Health Care 
Experiences of 
Women Living 
with Human 

Syfte: 
Syftet är att ta reda 
på hur hiv- positiva 
kvinnors erfarenheter 
är av sjukvården på 
en lokal 
öppenvårdsklinik i 
Ontario, Kanada.   

Metod och urval: 
Kvalitativ studie 
med  
semistrukturerade 
intervjuer med 17 
kvinnor som har hiv 
och 12 
djupintervjuer med 
personal som 
arbetade på 
kliniken.  
 

Resultat: 
Hiv- relaterad stigma 
upplevde kvinnorna 
när personal saknade 
den grundläggande 
kunskap om hiv och 
när personal 
misslyckades med att 
förhålla sig etiskt rätt 
mot dem. Vilket gör 
att kvinnor drar sig 
undan hälso- och 
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Immunodeficien
cy Virus (HIV) 
and Perceived 
HIV-Related 
Stigma 
 
Tidskrift: 
Women´s health 
issues 

Kriterierna var att 
deltagarna skulle 
vara hiv- positiva 
kvinnor och vara 18 
år eller äldre. 
Kvinnorna var 
mellan 32-74 år.   
 
Data analyserades 
med hjälp av 
tematisk analys.  

sjukvården.   

Författare: 
Karamouzian, 
M., Akbari, M., 
Haghdoost, A., 
Setayesh, H. & 
Zolala, F. 
 
Årtal: 2015 
 
Titel: 
I am dead to 
them": HIV-
related stigma 
experienced by 
people living 
with HIV in 
Kerman, Iran 
 
Tidsskrift:  
The Journal of 
the Association 
of Nurses in 
AIDS Care 

Syfte: 
Syftet är att 
undersöka faktorer 
som kan leda till 
stigmatiserande 
beteenden och 
attityder mot 
personer som lever 
med hiv i Iran.  

Metod och urval: 
En kvalitativ studie 
med 25 stycken 
semi- strukturerade 
djupintervjuer. Med 
personer från en 
hiv- klinik i 
Kerman. 19 män 
och 6 kvinnor. 
Ålder 18-60 år.  
 
Data analyserades 
med hjälp av 
tematisk analys.  

Resultat: 
Två huvudteman 
framkom av hiv- 
relaterad stigma, 
intern och extern 
stigma. Deltagarna 
upplevde en ilska och 
undvikande hos 
personalen samt att det 
upplevde att 
personalen var rädda 
för att bli smittade. 

Författare: 
Kinsler, J.J., 
Wong, M.D., 
Sayles, J.N., 
Davis, C. & 
Cunningham, 
W.E.  
 
Årtal: 2007  
 
Titel:  
The effect of 

Syfte:  
Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera sambandet 
mellan upplevd 
stigma från en 
vårdgivare och 
tillgång till vård 
bland 223 låg 
inkomst individer 
som är hiv-
infekterade i Los 

Metod och urval:  
Kvantitativ studie.  
223 stycken 
deltagare.  
Inklusionskriterier: 
över 18 år, hiv-
positiv, engelsk- 
eller spansktalande 
och personen ska 
kunna ge 
informerat 
samtycke baserat på 

Resultat:  
25 % utav deltagarna 
rapporterade att de 
hade upplevt stigma i 
vården. 20 % utav 
deltagarna uppgav att 
vårdpersonal kände sig 
obekväma med dem. 
19 % utav deltagarna 
uppgav även att 
vårdpersonal undvek 
dem och vägrade 
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perceived stigma 
from a health 
care provider on 
access to care 
among a low-
income HIV-
positive 
population 
 
Tidskrift:  
AIDS patient 
care and STD  

Angeles County. 
 
 
 

medicinska och 
forskningspersonale
ns observationer. 
 
Ett strukturerat 
frågeformulär 
besvarade 
deltagarna. 
 
Data analyserades 
med hjälp av 
multipel logistisk 
regressionsanalys.    

vårda dem.    

Författare: 
Rintamaki, L.S., 
Scott, A.M., 
Kosenko, K.A. 
& Jensen, R.E. 
 
Årtal: 2007 
 
Titel: 
Male patient 
perceptions of 
HIV stigma in 
health care 
contexts 
 
Tidskrift: 
AIDS patient 
care and STDs 

Syfte: 
Denna studie 
undersöker 
erfarenheter av 50 
manliga amerikanska 
militärveteraner som 
lever med hiv och 
undersöker deras 
uppfattningar om 
HIV stigma inom 
vårdsammanhang. 

Metod och urval: 
Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 50 
Amerikanska hiv- 
positiva 
militärveteraner 
från 
infektionskliniker. 
Ålder 24-70 år.  
 
Dataanalysen 
grundar sig i en 
grounded theory 
metod.  
 
 
 

Resultat: 
Undersökningsdeltaga
rna beskrev deras syn 
på 
sjukvårdspersonalens 
beteende och dess 
koppling till 
stigmatisering. De 
som dem uppfattade 
som stigmatiserande 
var allt från icke 
verbala signalen som 
undvikande av 
ögonkontakt till 
misshandel. 

Författare: 
Rydström, L., 
Ygge, B., 
Tingberg, B., 
Navèr, L. & 
Eriksson, L.E 
 
Årtal: 2013 
 
Titel:            
Experiences of 
young adults 
growing up with 
innate or early 
acquired 

Syfte: 
Utforska unga 
vuxnas upplevelser 
av att växa upp och 
leva med hiv i 
Sverige. 

Metod och urval 
En kvalitativ studie 
med semi- 
strukturerade 
intervjuer. 10 hiv- 
positiva unga vuxna 
medverkade i 
studien. 5 män och 
5 kvinnor i åldrarna 
15-21 deltog. 
 
Data analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat:      
Deltagarna kände ett 
förtroende mot 
sjukvårdspersonalen 
och upplevde att det 
var endast dem de 
kunde prata öppet med 
om sin sjukdom. 
Personalen spelade en 
viktig roll i 
patienternas liv. En 
vård av hög kvalitet 
och kontinuitet är av 
betydelse för unga 
vuxna med hiv- 
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HIV infection – 
a qualitative 
study 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

infektion. 

Författare:  
Stutterheim, 
S.E., Sicking, 
L., Brands, R., 
Baas, I., 
Roberts, H., van 
Brakel, W.H., 
Lechner, L., 
Kok, G. & Bos, 
A.E.R. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: 
Patient and 
Providers 
Perspectives on 
HIV and HIV-
Related Stigma 
in Dutch Health 
care Settings 
 
Tidskrift: 
AIDS PATIENT 
CARE and 
STDs 

Syfte: 
Att undersöka hiv- 
positiva patienters 
erfarenheter om 
interaktionen med 
vårdgivare samt 
undersöka 
vårdgivares 
perspektiv på hiv och 
deras professionella 
interaktion med hiv- 
positiva patienter.  
 

Metod och urval:   
Mixad metod med 
både kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
 
Kvantitativ del: 
262 personer som 
har hiv svarade på 
en enkät. 238 män 
och 30 kvinnor i 
åldrarna 23-74 år. 
 
Kvalitativ del: 
semistrukturerade 
intervjuer med 22 
personer med hiv 
(17 män och 5 
kvinnor i åldrarna 
27-66) och 14 
personer som 
arbetar inom vården 
(10 kvinnor och 4 
män i åldrarna 24-
66). 
 
Inklusionskriterier 
för 
patientdeltagarna: 
Vara hiv- positiv 
och blivit vårdad på 
sjukhus. 
 
Inklusionskriterier 
för vårdpersonal:  
Arbeta inom den 
Holländska 
sjukvården och inte 
vara specialiserad 
på hiv.  

Resultat: 
Personerna med hiv 
berättade om negativa 
händelser med 
personal inom vården. 
Vissa berättade om 
positiva upplevelser. 
 
Vårdpersonalen ansåg 
att de hade lite 
erfarenhet av att vårda 
patienter som lever 
med hiv. De påstod att 
hiv patienter inte 
stigmatiseras och att 
de får samma vård 
som andra patienter. 
De berättade om 
rädslan att bli smittad 
och att de är 
anledningen till att de 
använder extra 
försiktighetsåtgärder.  
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Data analyserades 
med hjälp av 
tematisk 
dataanalys. 

Författare: 
Surlis, S. & 
Hyde, A. 
 
Årtal: 2001 
 
Titel: 
HIV-Positive 
Patients' 
Experiences of 
Stigma During 
Hospitalization. 
 
Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
Nurses in AIDS 
Care. 
 

Syfte:  
Syftet med studien 
var att undersöka 
hiv-positiva 
patienters 
upplevelser av 
sjukhusvistelsen och 
deras erfarenheter av 
omvårdnad i ett 
irländskt 
sammanhang.   

Metod och urval: 
Kvalitativ studie 
med djupintervjuer.  
7 män och 3 
kvinnor i åldrarna 
29-50 år deltog i 
studien.      
 
Inklusionskriterier: 
Vara hiv positiv 
och varit 
inneliggande på ett 
sjukhus i Irland 
någon gång sedan 
de fick diagnosen.  
 
Data analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 

Resultat:  
Av intervjuerna 
framkom fyra teman:  
1. Hur deltagarna 
upplevde 
sjuksköterskornas 
attityd till deras hiv 
diagnos.  
 
2. Skiktning av 
stigma. 
  
3. Företräde för 
segregerad vård. 
  
4. Vikten av sekretess 
i sjukvården.  
 

Författare:  
Zhou, Y.R.  
 
Årtal: 2009 
 
Titel:  
Help-seeking in 
a context of 
AIDS stigma: 
understanding 
the healthcare 
needs of people 
with HIV/AIDS 
in China 
 
Tidskrift:  
Health & Social 
Care in the 
Community 
 
 

Syfte:  
Syftet är att 
undersöka hiv 
positiva individers 
erfarenheter av 
hälso- och 
sjukvården i Kina.  
 

Metod och urval: 
Kvalitativ studie 
med 21 
djupintervjuer. 15 
män och 6 kvinnor i 
åldrarna mellan 21-
46 år. 
 
Framkommer inte 
hur data 
analyserades.      

Resultat:  
Vården är en av få 
platser där hiv-  
infekterade personer är 
villiga att avslöja sin 
hiv- infektion. 
Deltagarna såg hälso- 
och sjukvården som 
ett viktigt socialt stöd 
som de kunde räkna 
med.   
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Författare: 
Zukoski, A.P. & 
Thorburn, S. 
 
Årtal: 2009 
 
Titel:  
Experiences of 
Stigma and 
Discrimination 
among Adults 
Living with HIV 
in a Low HIV-
Prevalence 
Context: 
A Qualitative 
Analysis 
 
Tidskrift:  
AIDS PATIENT 
CARE and 
STDs 

Syfte: 
Syftet med studien är 
att kontextualisera 
och beskriva hur 
människor som lever 
med hiv i ett 
övervägande lantligt 
område med låga 
HIV/AIDS 
erfarenheter. Samt 
svara på upplevda 
handlingar av 
stigmatisering och 
diskriminering i 
deras dagliga liv och 
inom hälso- och 
sjukvårdsinställninga
r.   

Metod och urval: 
En kvalitativ studie 
med djupgående 
intervjuer med 16 
personer. 7 kvinnor 
och 9 män.    
 
För att få delta 
skulle deltagarna bo 
i någon utav de tre 
områdena som 
studerades. 
Deltagarna skulle 
själva berätta att de 
var hiv- positiva 
samt vara över 18 
år.   
 
Materialet 
analyserades med 
innehållsanalys.  

Resultat: 
Upplevelser av 
diskriminering och 
stigmatisering inom 
hälso- och sjukvården 
beskrev deltagarna i 
form av att personal 
betedde sig och 
bemötte patienterna 
som att de var rädda 
för dem. Samt att 
personal vägrade att 
behandla dem och att 
deltagarna upplevde 
att de behandlades 
annorlunda utav 
personalen. 

         
 


