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Sammanfattning    

 

Trettio år efter att HIV/AIDS bröt ut lever idag cirka 34 miljoner människor som Hiv-

positiva. Trots att forskningen och förståelsen för sjukdom gått framåt så existerar det 

fortfarande fördomar och diskriminerande beteende gentemot människor med HIV. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur HIV smittade patienter upplever bemötandet 

inom vården. Vi har gjort en litteraturöversikt över 8 artiklar som varit både kvalitativa 

och kvantitativa. Fribergs analysmodell valdes till analysarbetet. Fokus lades på 

kvalitativa artiklar för att skildra personers upplevelser, känslor och erfarenheter. 

Deltagare i de studier vi granskat uppger alla att de på något sätt blivit diskriminerade 

eller annorlunda behandlade, exempel på detta är att deltagarna blev nekade 

behandlingar, avvisade, blev fördomsfullt bemötta, skuldbelagda samt stämplade inom 

vården. Det visade sig även att sättet personen blivit smittad på spelade roll. Hiv-

positiva som smittats via homosexuellt samlag blev bättre bemötta än de som fått 

sjukdomen på grund av sitt injektionsmissbruk. Människor som är Hiv-positiva bemöts 

fortfarande som på 1980-talet då sjukdomen bröt ut. Större kunskap krävs hos 

vårdpersonal angående bemötandet och vårdandet av människor med blodsmittor. Detta 

kan resultera i minskat vårdlidande, irrationell rädsla och fördomar gentemot Hiv-

positiva människor. Alla människor har rätt till samma vård på lika villkor.  

 

 

 

 

Nyckelord: HIV/AIDS, stigma, sjukvård, patientupplevelser, diskriminering.  
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INLEDNING 

Det har gått cirka 30 år sedan sjukdomen AIDS och viruset HIV debuterade. När 

sjukdomen kom spred den chock, rädsla och fördomar världen över, då det saknades 

kunskap och medicinsk behandling. Människor med HIV utsattes dagligen för 

diskriminering, från många olika instanser i samhället. Media målade upp en bild av 

vilka egenskaper en Hiv-positiv människa skulle besitta. Dessa individer var farliga, 

homosexuella män som enligt dem bar skulden till epidemin. Allt på grund av att de 

levde ett enligt samhället vårdslöst liv.  

Trots att alla dessa år som gått sedan sjukdomens utbrott, så finns fortfarande starka 

fördomar mot människor som lever med HIV. De blir fortfarande diskriminerade och 

stigmatiserade av samhället. Detta är något vi vill ändra på och sprida kunskap så gott vi 

kan, för att motverka dessa felaktiga uppfattningar om sjukdomen och de drabbade. Vi 

har själva träffat på dessa människor inom vården, som har skämts för sin HIV diagnos 

och upplevt sig illa bemötta och diskriminerade. 

En ökad kunskap hos vårdpersonalen kan enligt oss påverka deras förförståelse och på 

så sätt minska vårdlidandet för de människor som lever med HIV. 

 

 

BAKGRUND 

Sjukdomens utbredning 

År 2010 så var cirka 34 miljoner människor i världen HIV-positiva. Antalet människor 

med sjukdomen har sedan sent 90-tal minskat, men har fortfarande en oacceptabel hög 

siffra då 2.5 till 3 miljoner människor har insjuknat årligen mellan åren 2006 och 2011 

(WHO, 2011). Bland de 34 miljoner människor som lever med sjukdomen, så låg 

prevalensen på 1 % eller lägre, av populationen i västra/mittersta Europa, Nordamerika 

samt Sydamerikas länder . Trots att siffrorna på antalet smittade går ner varje år så är 

sjukdomen fortfarande ett faktum och dagligen kämpar miljoner människor med sin 

sjukdom och försöker även tackla förekommande fördomar och dåligt bemötande, bland 

annat inom sjukvården (ibid.).  

 

Sjukdomens debut 

I Kalifornien, Los Angeles 1980, träffade doktor Michael Gottlieb på något avvikande. 

En ung man hade drabbats av en svår jästsvampsinfektion i munhålan. Efter några dagar 

fick mannen även hosta och andningsbesvär, den trettioåriga mannen hade fått en 

ovanlig lunginflammation på grund av mikroorganismen Pneumocystit. Denna 

mikroorganism var mycket ovanlig och många läkare hade tidigare aldrig hört talas om 

den. Efter att Dr. Gottlieb utrett patienten visade det sig att patientens leukocyter var 

kraftigt reducerade, detta resulterade i en svår immunbrist. Patientens anamnes gav 

ingen ledtråd till hur detta tillstånd kan ha uppstått, i förbigående nämnde patienten att 

han var homosexuell. Den trettioåriga mannen skulle sedan visa sig bli en av många 

patienter med samma symtom (Kallings, 2005, ss.30-39). 
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Allt fler män insjuknade, till en början fanns inga nyckelfynd till dessa symtom. År 

1981 i juli, kom nya rapporter till Journal of Medicin, ”Kaposi’s Sacroma and 

Pneumocystit Pneumonia Among Homosexual Men – New York City and California”. 

Tjugosex homosexuella män hade alla drabbats av denna immunbrist och visat samma 

symtom. Det var oroväckande, sjukdomen gick inte att bromsa eller att bota, endast att 

symtomatiskt behandla, vilket ledde till att många av de insjuknade männen dog. 

Sjukdomen skulle först kallas för GRID (Gay Related Immuno Deficiency) innan den 

senare fick betäckningen AIDS. Det var först sommaren 1981 allmänheten fick ta del av 

informationen, efter att journalisten David Perlman vid San Francisco Chronicle skrev 

den första nyhetsartikeln. Nyheten spreds globalt. Information skakade omvärlden, 

samtidigt som sjukdomen spreds vidare (ibid.).  

 

Under 1970-talet skedde den sexuella frigörelsen hos homosexuella, speciellt i New 

York, Los Angeles och San Francisco. Under frigörelsen blev de homosexuella allt mer 

”frisinnade” sexuellt. Sexuella aktiviteter skedde på badhusen och klubbarna. 

Användandet av kondom var ovanligt och könssjukdomarna kunde lätt spridas då en 

individ kunde ha multipla partners per kväll. Dessa badhus skulle sedan leda till en 

sexindustri, männen stod ofta i kö innan klubbarna öppnat. De riskabla sexakterna, 

många partners och mycket utbyte av kroppsvätskor gjorde att sjukdomar som syfilis, 

gonorré, herpes, klamydia och HIV/AIDS spreds. Dessa klubbar blev populära och med 

tiden fanns de världen över i storstäderna. Män med liknande livsstil spred på så vis 

sjukdomen globalt. Smittan spreds även från dessa kretsar till andra grupper i samhället. 

Homosexuella kan givetvis inte beskyllas för all smittspridning, de utgör bara några få 

procent av befolkningen och givetvis lever inte alla homosexuella män promiskuöst 

(ibid.).  

 

Chock, rädsla och fördömanden 

 
På grund av att sjukdomen först uppmärksammades i samband med homosexuella män, 

bröt panik ut och sjukdomen kallades för ”Bög pesten”. De homosexuella männen blev 

diskriminerade och stigmatiserade dagligen, privat, på arbetet och även öppet i media. 

Det visade sig även att narkomaner som injicerade insjuknade och de som i media 

kallades oskyldiga offer, nämligen heterosexuella. Hysteri bröt ut, människor var rädda 

och i chocktillstånd, detta på grund av att så många insjuknade och dog, det fanns heller 

inget botemedel. På den tiden visste de inte lika mycket som vi gör idag, hur sjukdomen 

smittas, att den går att behandla med bromsmediciner och att det går att leva ett 

”normalt” liv som Hiv-smittad (ibid.). 

 

Sjukdomens patofysiologi 

Humant immunbristvirus (HIV) är av typen retrovirus. Denna typ av virus lagras i 

kroppens arvsmassa, läks inte ut spontant vilket medför att den smittande personen bär 

på viruset resten av sitt liv. Viruset angriper celler i kroppen, där det med hjälp av ett 

eget enzym omvandlar sin RNA-molekyl till DNA. Efter detta kan viruset börja 

överföra sina gener till den angripna cellens DNA-molekyl. När sedan celler nybildas 

kommer HIV-anlaget följa med och på så sätt sprida sig inuti kroppen. Två olika typer 
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av viruset finns, typ-1 och typ-2. Båda kan om obehandlade ge upphov till det dödliga 

sjukdomstillståndet förvärvat immunbristsyndrom (AIDS, acquired immunodeficiency 

syndrome) (Smittskyddsinstitutet, 2012). Tillståndet AIDS är ett resultat av den skada 

som HIV gjort på kroppens immunförsvar, vilket kan resultera i tumörsjukdomar samt 

infektioner. Det är dessa följdsjukdomar som kan leda till att den smittade personen 

insjuknar kraftigt för att sedan avlida (Moberg, 2006). Om en person inte genomgår 

behandling är genomsnittstiden till det att en person utvecklar AIDS cirka tio år efter 

smittillfället av HIV. En smittad person kan gå helt symptomfri under denna tidsperiod, 

och det är inte ovanligt att bäraren av viruset inte känner till att denne har det.  

Viruset kan överföras från person till person på olika sätt. Att få in HIV smittat blod i 

sitt blodomlopp vid till exempel injektioner eller blodtransfusioner är ett sätt men inte 

det som är vanligast. Den mest förekommande smittvägen är oskyddat sexuellt 

umgänge, genom att penis förs in i slida eller ändtarm. Viruset kan återfinnas i både 

sädesvätska och slidvätska. Det är sedan genom våra slemhinnor som viruset smittar, 

detta trots att hinnorna är intakta (Moberg, 2006). Själva viruset har en ganska låg 

smittsamhet med undantag från de första veckorna då viruset har en hög smittsamhet 

efter att en person fått det i kroppen. Det är också efter några veckor som en del av de 

som blivit smittade uppvisar symtom på en akut virussjukdom. De symtom som kan ses 

är lika de vid en mononukleosinfektion (körtelfeber), där feber, frossa, halsont, 

aptitlöshet, lymfkörtelsvullnad, muskel och ledvärk samt i vissa fall hudutslag kan visa 

sig (Ericson & Ericson, 2009, s. 263).  

 

Anti-retroviral terapi och symtomatisk behandling 

Ingen botande medicinsk terapi finns i nuläget. Istället inriktas den behandling som ges 

på att bromsa sjukdomens förlopp, förlänga de symtomfria perioderna, lindra symtomen 

samt förlänga överlevnadstiden för patienten. Behandling av de sekundärinfektioner och 

sjukdomar som uppträder är också ett av målen med den medicinska terapin (Ericson & 

Ericson, 2009, s. 265).  

 

Vid en nyupptäckt HIV-infektion hos en person behandlas denne oftast med anti 

retroviral terapi i form av läkemedel ur gruppen proteashämmare. Dessa läkemedel 

kommer att hämma nybildningen av virus inne i värdcellen, samtidigt som 

viruspartiklarnas mognad också hämmas. Resultatet av sådan farmakologisk behandling 

blir att det istället för mogna produceras omogna viruspartiklar, som inte kan sprida 

infektionen vidare i kroppen (Ericson & Ericson, 2009, s. 315).  Symtomatisk 

behandling i form av kost berikad med extra kalorier, proteiner, vitaminer och mineraler 

understöder infektionsförsvaret i kroppen vid sidan av den antiretrovirala terapin. God 

motions och sömnvanor samt avhållsamhet från tobak och narkotika bidrar också till att 

insjuknandet i AIDS kan fördröjas. Råd om att inte byta sexpartner eller att utsätta sig 

för situationer där eventuellt blodsmitta kan uppstå ges till patienter som en 

infektionsprofylax (Ericson & Ericson, 2009, s. 266).  

 

Vårdlidande 

Brister eller ofullkomligheter i den vård och behandling som ges till patienter kan 

resultera i ett ökat lidande för den person som blir vårdad. Detta lidande bär begreppet 

vårdlidande, och är ett direkt resultat av en vård som inte följer riktlinjer/bestämmelser, 
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och där konsekvenser av misstag som görs går ut över patienten (Eriksson 1994 se 

Wiklund 2003, s. 104).  Patientens upplevelse av brist på kontroll i sin egen vård eller 

att en kränkande känsla infinner sig hos patienten är vad som mynnar ut i ett 

vårdlidande. Den nya situation som patienten ställts inför på grund av sjukdom tas inte 

alltid på allvar av vårdpersonal. Smärtor, upplevelse av brist på kontroll samt nya 

begränsningar som ett resultat av ett sjukdomstillstånd är utmaningar patienten ställs 

inför. En felaktigt utförd vård eller att åtgärder uteblir kan upplevas från patienten som 

kränkande. Själva sjukdomsförloppet eller symtomen kan också förvärras av uteblivna 

åtgärder eller medicinering (Wiklund 2003, s. 105).  

 

Stigma 

Termen stigma går tillbaka till de antika grekerna som använde sig av denna för att 

beteckna kroppsliga tecken. Detta i sin tur var avsett för att påvisa något ovanligt eller 

nedsättande i den moraliska statusen hos en person (Goffman, 2011, s. 9). 

Goffman (2011, ss. 9-10) menar att varje samhälle avgör vilka medel som ska användas 

till att dela in människor i kategorier. Inom dessa kategorier avgörs sedan vilka 

egenheter hos individen som ska uppfattas som normala och naturliga. Främlingen som 

vi möter för första gången kommer kategoriseras in i de fack som samhället har skapat, 

och hans sociala identitet är då redan fastställd innan vi på riktigt har lärt känna honom 

eller henne. Det är när främlingen befinner sig i vår närvaro som det kan framgå att 

denne besitter en eller flera egenskaper som skiljer sig från vad övriga personer i 

omgivningen besitter. Utifrån denna kunskap placeras sedan personen i en kategori där 

mindre önskvärda egenskaper finns. Till följd av detta reduceras personen från en 

fullständig, vanlig människa till en utstött, kastmärkt människa. Denna form av 

stämpling innebär att personen bär på ett stigma där den vanhedrande effekten är 

omfattande. Det finns en avvikelse mellan den virtuella och faktiska identiteten.  

 

ICN:s etiska kod 

Riktlinjer för sjuksköterskor att på ett bra sätt kunna utföra god omvårdnad på goda 

etiska grunder är ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. I denna står det klart och tydligt 

att vården ska bedrivas på ett sätt där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor, 

trosuppfattningar hos individen samt integritet ska respekteras och vara en självklarhet i 

vårdandet av en patient (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007, ss. 3-4). Eftersom 

dessa riktlinjer ska vara en självklarhet för sjuksköterskor tycker vi att det vore 

intressant att titta närmare på hur dessa följs utifrån ett patientperspektiv.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Många människor lever idag som Hiv-positiva. Sjuksköterskor på vårdavdelningar 

träffar inte i stor utsträckning patienter som är HIV smittade, därav saknas erfarenhet 

och kunskap angående lämpligt förhållningsätt till både sjukdomen och vårdandet av 

individen. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur patienten upplever 

bemötandet inom vården, så att vårdpersonal blir mer medveten om hur de ska 

interagera med dessa patienter och därmed minska på den osäkerhet som finns i mötet 

med dessa patienter. Ett bra bemötande utan reflekterande förförståelse och 
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diskriminering ger förutsättningar till en bättre vård. En bättre vård skapar förtroende 

samt trygghet för patienten där välbefinnandet ligger i fokus. Alla människor förtjänar 

ett gott bemötande, baserat på respekt för personens integritet och värdighet, oavsett 

handikapp, sjukdom och utseende. Genom att arbeta på detta sätt skulle vårdlidandet 

kunna minskas eller elimineras. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur HIV smittade patienter upplever bemötandet inom vården. 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt enligt Fribergs modell (Friberg, 2006, s. 115). 

Modellen valdes då denna är ett bra verktyg vid analysarbetet av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Data bygger främst på artiklar genomförda med kvalitativ metod 

men kommer att kompletteras med kvantitativa artiklar. 

 

Datainsamling 

Artklarna som används i arbetet har sökts fram i databasen CINAHL.  Sökord användes 

i olika kombinationer med AND och resulterade i varierande sökresultat beroende på 

hur kombinationerna skett. Vid användandet av ämnesord som finns i CINAHL blev 

sökresultatet för stort och gav mellan 1000–52000 träffar. Ämnesorder som användes i 

olika kombinationer var: Stigma, Health Facilities, Hospitals, Life Experiences, HIV-

AIDS Nursing, HIV-Infected Patients, Qualitative. Specifika sökord valdes istället för 

att smalna av sökresultatet. Dessa sökord valdes ut som synonymer till de tidigare 

ämnesorden. De valda sökorden kombinerades och gav ett mer specifikt sökresultat som 

svarade på syftet. I tabell 1 visas de slutgiltiga sökningarna där sökorden användes i 

olika kombinationer för att ge ett smalare spektrum. Sökord som användes var: HIV-

infected patients, discrimination, stigma, qualitative, Hiv-positive, patient, experiences, 

HIV/AIDS, Health personnel, HIV-related, health care samt avoidance Totalt användes 

fem kombinationer av sökorden. Dessa fem individuella sökningar resulterade 

tillsammans i 175 sökträffar. Av dessa lästes 15 artiklar och åtta av dessa valdes ut till 

resultatet.  

 

Inklusionskriterier  

 

Deltagarna i studierna skall vara av vuxen ålder där nedre gränsen går vid åldern 18 år 

samt ha någon av diagnoserna HIV eller AIDS. Dessa personer måste någon gång varit i 

kontakt med vården där alla yrkeskategorier inkluderas. Både mäns och kvinnors 

upplevelser studeras. Målet är att sammanställa upplevelser från patientens perspektiv 

för att öka förståelsen och förbättra vårdandet för alla individer. Studier som innefattas i 

uppsatsen är genomförda i de utvecklade, industrialiserade länderna i världen. 

Vetenskapliga artiklar skall vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. 

Artiklarnas publiceringsår skall inte gå mer än 13 år tillbaka i tiden.  
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Exklusionskriterier 

 

Studier från så kallade utvecklingsländerna kommer inte inkluderas i arbetet. Detta på 

grund av Hiv smittan i dessa länder innefattar en helt annan problematik.  

Uppsatsen baseras på vuxna individer på grund av att barn med hiv i världen väcker 

andra frågeställningar och ger inte den vinkeln på arbetet som vi söker. Ingen jämförelse 

mellan könen kommer att ske. 

 

 

Dataanalys  

I resultatet inkluderades både kvalitativa artiklar och kvantitativa. Fokuset ligger på de 

fem kvalitativa artiklarna, då vi vill belysa individernas upplevelser och känslor. Detta 

kompletterades med två kvantitativa artiklar men även en artikel med blandade metoder. 

Ett första urval gjordes baserat på endast rubrik, årtal samt sammanfattning. Detta 

gjordes för att få en första uppfattning om var artikelns fokus låg och om det kunde 

svara på vårt syfte. Vid datainsamlingen kunde många artiklar sållas bort utifrån dess 

rubriker, exempel på detta var rubriker som inte levde upp till våra inklusionskriterier. 

Artiklarna lästes flera gånger och huvuddragen i resultatet sammanfattades som 

kategorier i en mindmap. Dessa bildade tillsammans en ny helhet i resultatet. På så vis 

kunde artiklarna överskådligt jämföras och likheter-olikheter kunde identifieras. De 

artiklar som hade någon kategori gemensam parades ihop för att bilda en del i resultatet, 

även olikheter och mer specifika, enskilda fynd lyftes fram. Tre stora huvudkategorier 

valdes och de har tillsammans totalt nio subkategorier. Denna uppdelning var inte 

självklar. Från början valdes flera huvudkategorier, sedan ansågs det att många av 

huvudkategorierna skulle passa bättre som subkategorier. Valet av kategorier var därför 

svårt och krävde ett omfattande analys arbete. 

 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i de huvudkategorier som presenteras i tabell 1. 

Huvudkategorierna kunde identifieras i flera av artiklarna där dessa var de mest centrala 

fynden i resultaten. Artiklarna innehöll dessutom ytterligare närliggande fynd som 

sedan kunde delas in i subkategorier, under de mer centrala kategorierna.  

 

Tabell 1 

Översikt av kategorier 

 

Huvudkategorier Subkategorier 

Stigmatisering i olika sammanhang 

Att få en stämpel 

En skyddande barriär 

Att bli skuldbelagd 

Dilemmat inför att avslöja sin sjukdom 

Att inte vara önskvärd 

Avvisande 

Nekad behandling 

Brist på stöd 

Att inte bli sedd 

Undvikande beteende/attityd 

Kroppsspråk 
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Stigmatisering i olika sammanhang  

Att få en stämpel 

Deltagare i studier gjorda av Surlis och Hyde (2001, s. 74), Emlet (2007, s. 747), Thi et 

al (2008, s. 566) samt Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen (2007, s. 962) uppger att 

de på något sätt känt sig stämplade som bara en sjukdom när de varit patient inom 

vården.  

 

Personer som ställde upp i studien gjord av Surlis och Hyde (2001, s. 74) hade vid flera 

tillfällen känt sig stämplade på grund av de röda klistermärken som används i sjukhusets 

journalsystem. Dessa användes till att uppmärksamma personal att patienten bär på en 

smittsam blodsjukdom. Deltagarna säger sig förstå att detta är en del av det rutinarbete 

som gäller på sjukhuset, men att de röda klistermärkena ändå gav en obekväm, 

stämplande känsla. Många av deltagarna i studien säger att sekretessen blev bruten på 

grund av det system som gällde på sjukhuset vad gällande blodsjukdomar. Flera av 

deltagarna hade inte berättat om sin diagnos för sin familj, och var då rädda att de skulle 

se de stora röda märkena i journalen och på så sätt få insikt i personens Hiv-diagnos.  

 

I studier gjorda av Emlet (2007, s. 747) samt Rintakami et al (2007, s. 962) uppger 

deltagarna liknande upplevelser från sin tid i vården. Att genom stora markerade 

märken i sina journaler upplevde de sig som stämplade att bara vara en Hiv-diagnos. En 

deltagare som besökt en vårdcentral säger sig få bära runt på en lapp där det är tydligt 

indikerat att han är Hiv-positiv. Detta efter att först ha fått träffa distriktssköterska för 

att sedan gå till blodprovstagning. Känslan som infann sig hos personen i studien var att 

han lika gärna kunde ha fått en tatuering i pannan där hans Hiv-diagnos avslöjas (Emlet, 

2007, s. 747).  Deltagare i studien gjord av Rintamaki et al (2007, s. 962) gav exempel 

på stämplande metoder inom vården som de tros bero på rädsla och ignorans från 

vårdpersonalens sida. Ett exempel är då en person kom in blödandes till akuten där han 

säger till personalen att de måste ha handskar på sig eftersom att han är Hiv-positiv. När 

personen senare blev inlagd och fick sitt egna rum så fanns det lappar uppsatta på 

dörren med texten Biological fluid och Caution. Detta fick personen att känna sig 

smutsig, och att en rädsla bland vårdpersonalen låg till grund för beslutet om att sätt upp 

lapparna.  

Markeringar eller lappar uppsatta utanför patientrum var också något som en kvinnlig 

deltagare upplevde som kränkande då hon var hos gynekologen. Att de fick ligga i ett 

speciellt rum där enbart Hiv-positiva patienter fick vara gav en känsla av diskriminering 

(Thi et al, 2008, s. 566).  

 

En vilja bland personalen att placera patienter i olika grupper beroende på om de var 

högriskpatienter vad gällande smittgrad och så vidare, upplevdes som ett stämplande 

beteende från deltagare. En deltagare uppger att en sjuksköterska var mer än ivrig på att 

få reda på hur han fått smittan, och på så sätt kunna placera honom i rätt riskkategori. 

Beteende från sjuksköterskan upplevdes som stämplande då han själv inte ansåg sig 

höra hemma i någon av kategorierna (Rintamaki et al, 2007,s 962).  

Deltagare som ställt upp i studier av Zukoski och Thorburn (2008, s. 271), Emlet (2007, 

s. 748) och Rintamaki et al, 2007, s. 962-963) upplevde stämpling eller diskriminerande 

beteende från vårdpersonal på ett annat sätt. De uppgav att vid besök inom vården så 
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fick de ofta frågan om hur de blivit smittade med HIV. En av deltagarna i Zukoski och 

Thorburns (2008, s. 271) studie berättar om att vid hennes vårdbesök så var en ur 

vårdpersonalen väldigt frågande om hur hon hade fått smittan. Då hon uppgav att det 

var från hennes man kom andra frågor gällande hans sexualitet, men även om han 

möjligtvis använde sig av droger.  

 

En skyddande barriär 

 

Flera av de Hiv-positiva deltagarna i studien av Zukoski och Thorburn (2009, s. 271) 

menar på att vårdpersonalen tog onödiga åtgärder för att skydda sig själva mot smittan 

då personerna sökte vård, något som upplevdes som kränkande. En kvinna i studien 

menar på att det är okunskap om sjukdomens smittvägar bland personalen som kan 

förklara beteendet. Deltagaren beskriver hur vårdpersonalen är rädda inför att beröra 

patienter som är Hiv-positiva, samt att de vid kontakt med deras hud tar på sig handskar 

direkt.  

Deltagare i studien av Rintamaki et al (2007, s. 962) rapporterade liknande bemötande 

från vårdpersonalen. Ett onödigt användande av säkerhetsutrustning, till exempel 

handskar eller skyddsglasögon upplevdes av patienten som ett avståndstagande från 

personalens sida. Vidare rapporterar personer i studien att en bristande kontinuitet i 

användandet av skyddsutrustning från vårdpersonalen upplevdes som diskriminerande. 

Detta yttrade sig i att vid ett moment som blodprovstagning kunde personal först utföra 

momenten på en person som inte var Hiv-positiv utan skyddshandskar, för att direkt 

efter ta på sig handskar då personen som skulle bli stucken härnäst bar på smittan. 

 

Att bli skuldbelagd 

I artikeln HIV-positive patient's experiences of stigma during hospitalization (Surlis & 

Hyde, 2001, ss.72-73) upplever deltagarna att de blivit olika behandlade och bemötta 

beroende på hur de smittats med sin HIV-infektion. En man blev bemött med attityden 

”du får skylla dig själv” av sköterskan, då han fått sin HIV på grund av en smittad kanyl 

vid droginjektion. 

 

Andra deltagare som blivit smittade via sexuell kontakt upplevde att de blev 

bemötta med mer omtänksamhet: 

 

”There is still a little tendency, and it can come across, 

comments you know, that if someone is using drugs it's their own 

fault. That wouldn't be stated but it would be” Oh you poor 

thing, you got it from sexual contact, ah God that's different.” 

(Surlis & Hyde, 2001, s. 73). 

 

Bemötandet skiftade beroende på hur du blivit smittad enligt patienterna. En patient 

som även var missbrukare upplevde att de patienterna som var homosexuella fick 

behandling först (Surlis & Hyde, 2001, s. 72). 

 

Även i artikeln Male patient perceptions of HIV stigma in health care contexts 

(Rinthamaki, Scott, Kosenko och Jensen, 2007, s. 963) uppgav patienterna att de öppet 
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blev beskyllda av vårdpersonalen för sin HIV-infektion. Denna sorts bemötande fick 

patienterna att känna en stor skam inför sin sjukdom, och att de blivit smittade, som om 

de fick skylla sig själva. En manlig deltagare blev beskylld för sin sjukdom under ett 

blodprov. Sköterskan hade svårt att få blodet, och tillslut påpekade patienten att det 

faktiskt gjorde ont, då sköterskan letade efter venen med kanylen. Detta var svaret som 

han fick: 

 

”If you hadn't done this to yourself, we wouldn’t have to be 

going through this!”. (Rintamaki et al, 2007, s. 963). 

En deltagare uppgav att han var nöjd med hur vårdpersonalen bemötte honom och att de 

talade till honom med budskapet; Du kan inte skylla detta på dig själv. Detta var deras 

försök att få upp hoppet och livsgnistan hos patienten. Deltagarna tyckte att det var 

mycket jobbigt att ligga på sjukhus, inte nog med att de redan var sjuka, svaga och 

befann sig i underläge gentemot vårdarna, de skulle också dömas och kritiseras på grund 

av sin sjukdomshistoria (Surlis & Hyde, 2001, s 72). 

Dilemmat inför att avslöja sin diagnos 

Deltagarna i Studien av Carr och Gramling (2004, s. 37) tvekade ofta inför att avslöja 

sin Hiv-positiva status för andra. Deltagarna var rädda att de skulle bli avvisade och 

stigmatiserade på grund av sin sjukdom. Detta gällde både inom familjen, mellan 

vännerna, på jobbet och inom hälso-sjukvården. Deltagarna valde exempelvis att inte ta 

sina mediciner på arbetsplatsen, om de ville dölja sin Hiv-positiva status bland 

medarbetarna. 

Deltagarna upplevde verbala och affektiva attitydförändringar hos vårdpersonalen då de 

fått reda på att patienten var hiv-positiv (Rintamaki et al, 2007, s. 961). Många personer 

valde att inte avslöja sin Hiv-positiva status. Oron över hur andra skulle reagera och 

bemöta den nyvunna informationen var stor. En kvinnlig deltagare i studien av Carr och 

Gramling (2004, s. 32) uttrycker sig så här: 

 

”It’s hard ’cause you’ll be wanting to tell somebody but you say 

no, you can’t let them know ’cause what will they think?” (Carr 

& Gramling, 2004, s. 32). 

 

I artikeln HIV-positive patient's experiences of stigma during hospitalization (Surlis & 

Hyde, 2001, s. 747) uppgav hela 60 procent av deltagarna att de inte avslöjar sin Hiv-

positiva status för att skydda sig själva från stigmatisering och diskriminering, 32 

procent berättade om rädslan som fanns inför att berätta om sin status, samtidigt som de 

kände att det fanns ett visst behov. Då avslöjandet till exempelvis vänner och familj 

kunde leda till ett socialt stöd, eller resultera i något icke önskevärt, såsom 

stigmatisering. 
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Att inte vara önskvärd  

Avvisande 

 

I artikeln Experiences of stigma in older adults living with HIV/AIDS: a mixed-

methods analysis (Emlet, 2007, s. 746) uppgav hela 56 procent av individerna att de 

någon gång känt sig avvisade. Människorna upplevt sig avvisade pågrund av sin HIV-

status, på arbetsplatsen, av sina vänner, familj, partner, kyrkan, och service personal. 

Känslan att bli avvisad fanns alltså påtagligt i vardagen, inom alla instanser i livet, inte 

bara inom hälso-sjukvården. Individerna uppgav att många relationer både privat och 

inom arbetet avslutades, då de avslöjat sin Hiv-positiva status. (Emlet, 2007, s. 746) 

(Zukoski & Thorburn, 2009, s.270) (Thi, Brickley, Vinh, Colby, Sohn, Trung, Giang and 

Mandel, 2008, s. 67). Att berätta om sin sjukdom påverkade ibland inte bara den Hiv-

positiva personen, utan även deras familj. Då glopord och andra dumma kommentarer 

blev till vardag för dem alla, grannar vägrade hälsa på eller ta i hand med dem (Thi et al, 

2008, ss. 67-68). En deltagare berättade i studien Experiences of stigma and 

dicrimination among adults living with HIV in a low HIV-prevalaence context: a 

qualitative analys (Zukoski & Thorburn, 2009, s.270) om mötet med en gammal bekant. 

Deltagaren och den bekanta stötte på varandra ute på staden. När deltagaren avslöjade 

sin Hiv-positiva status, tog den bekanta avstånd från deltagaren och visade tydliga 

tecken på förakt, rädsla och äckel gentemot deltagaren. 

 

Nekad behandling 

 

Många patienter uppgav att de inte fick hjälp med sitt hälsotillstånd som de sökt vård 

för. (Carr & Gramling, 2004, ss. 34-35) (Rintamaki et al, 2007, s. 964). Vårdpersonalen 

kopplade alla symtom och obekvämligheter såsom exempelvis smärta och utslag, till 

sjukdomstillståndet HIV.  Detta gjorde att patienterna inte fick vård för det de faktiskt 

sökte för. En ung kvinna som inte fått hjälp då hon sökte vård, blev efteråt svårt sjuk, 

detta ledde till komplikationer, kvinnan fick gallblåseinflammation och fick sedan 

behandlas med antibiotika intravenöst och genomgick en operation (Carr & Gramling, 

2004, ss. 34-35) En annan kvinna i studien gick till gynekologen för att ta ett cellprov. 

Efter det tagna cellprovet upplyser läkaren patienten om att detta provsvar är det minsta 

hon behöver oroa sig för, då hon är hiv-positiv. 

 

Upplevelsen av att inte bli sedd som en människa, utan som sin sjukdom, fanns hos en 

deltagare. Hon uttrycker sig såhär: 

 

/.../”they didn't see me as a human being, they saw me as an 

HIV patient” (Zukoski & Thorburn, 2009, s.273). 

 

Patienterna uppger i artikeln Experiences of stigma and dicrimination among adults 

living with HIV in a low HIV-prevalaence context: a qualitative analys (Zukoski & 

Thorburn, 2009, s.271) att de inte bara blev nekade vård, patienterna blev heller inte 

refererade till någon annan instans.  
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Det var vanligt att vårdpersonalen uppgav att de inte kunde hjälpa patienterna, efter att 

de fått reda på att patienterna var Hiv-positiva. Vårdarna uppgav att de inte hanterar 

sådana problem. Trots att det kunde vara rutinundersökningar och behandlingar som 

efterfrågades. Vårdpersonalen utförde heller inte rutinuppgifter som att byta lakan eller 

undersökningsdukar. Detta tvingades de Hiv-positiva patienterna att göra själv. En 

kvinna uppgav att hon förlöste utan hjälp. När barnet förlöst, först då kom 

barnmorskorna in. Den 18 åriga kvinnan fick varken hjälp med att bli tvättad efteråt 

eller att ta sig upp (Thi et al, 2008, s. 66). En annan kvinna på förlossningen hade i flera 

timmar väntat på hjälp och ringt på klockan till sköterskan. Kvinnan låg under dessa 

timmar på golvet i sitt eget blod. Tillslut kom sjuksköterskan för att hjälpa henne. Den 

39-åriga kvinnan tror att sköterskan tillslut kom för att hon var tvungen, då hon var 

ensam på skiftet. Ingen annan sköterska hade kommit (Zukoski & Thorburn, 2009, 

s.272). 

 

Brist på stöd 

Det visade sig tydligt att deltagare inte kände att de hade tillräckligt stöd från 

sjukvården. I en artikel sågs ett tydligt mönster på vad relationen till läkaren har för 

betydelse. Patienterna kände sig mer utsatta vid en ny läkarkontakt. De upplevde att de 

nya läkarna bemötte dem med undvikande beteende och attityd. Deltagarna uppgav 

även att de kände en brist av stöd från läkarna och sjukvården. Studien utspelar sig 

under ett år och under denna period förändrades resultaten. Allt eftersom läkaren och 

patienten träffades och byggde på sin relation så upplevde deltagarna sig bättre bemötta 

och fick en större upplevelse av stöd från vårdpersonalen (Li et al, 2013, ss. 287-290). 

Patienterna fick inget stöd inför fortsatt symtomatisk behandling. De bemöttes ofta med 

korta svar som skapade existentiella livsfrågor och oro. En deltagare frågade sin doktor 

vad som skulle hända framöver, till svars fick han; Du kommer att dö. Flera deltagare 

upplevde att det inte fanns något stöd hos vårdpersonalen. Allt de fick reda på var att de 

skulle dö, detta var något de fick hantera själva (Rintamaki et al, 2007, s. 962). 

Att inte bli sedd 

Undvikande beteende och attityd 

 

Patienterna upplevde att de blev ignorerade, både verbalt och kroppsligt (Zukoski & 

Thorburn, 2009, s.271), (Rintamaki et al, 2007, s. 964). Patienterna blev inte uppringda 

med provsvar, fick ingen påminnelse inför besök eller kallelser inför årliga besök. De 

svarade inte heller alltid på patienternas telefonsamtal (Zukoski & Thorburn, 2009, 

s.271). Studier av Rintamaki et al (2007, s. 960) samt Zukoski och Thorburn (2009, s. 

271) visar på att personer som är HIV-positiva ofta känner av ett ovänligt eller konstigt 

kroppsspråk från vårdpersonal. I studien gjord av Zukoski och Thorburn (2009, s. 271) 

uppgav flera av de Hiv-positiva personer som sökt vård att bemötandet från personalen 

varit bristfällig. Ett avståndstagande från personalen sida var märkbart för patienten då 

de inte ville röra vid den sökandes kropp, detta efter att de fått reda på att personen i 

fråga är Hiv-positiv. 
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Patienter upplevde att då personal skulle utföra moment gällande omvårdnad placerade 

sig de gärna på ett sätt där maximal distans mellan patient och vårdgivare uppnåddes. 

Deltagare i studierna uppgav att kommunikation till patient från vårdgivare ibland gavs 

från korridoren. Något som upplevdes kränkande. En del patienter kände av att läkarna 

och annan vårdpersonal hade en undvikande attityd gentemot dem, mycket berodde på 

rädslan av att bli smittad och på grund av okunskap (Emlet, 2007, s. 746). Patienterna 

uppgav att vårdarna tog avstånd, de lutade sig gärna inte över patienterna och de märkte 

att personalen kände sig obekväma vid att behandla dem. Exempel på denna upplevelse 

fanns hos en deltagare som varit hos tandläkaren. Vid besöket tittade inte ens 

tandläkaren i patientens munhåla, utan endast på röntgen bilderna. Detta upplevdes som 

ett distanserat beteende och en ovilja till att behandla patienten (Zukoski & Thorburn, 

2009, s.271). 

 

Deltagare i studien Stigma: A health barrier for women with HIV/AIDS (Carr & 

Gramling, 2004, s. 34) uppgav att de förväntade sig att personalen inom vården skulle 

vara accepterande mot patienter med HIV, då de är utbildade inom vård och omsorg. 

Deltagarna upptäckte att detta inte stämde. Deltagarna kunde ena dagen bli bemötta med 

acceptans, andra dagar med en undvikande beteende och attityd. Det fanns alltså ingen 

kontinuitet i bemötandet. En stor skillnad märktes i vårdpersonalens attityd, då de fått 

reda på att patienten var Hiv-positiva (Rintamaki et al, 2007, s. 964). 

 

Kroppsspråk  

 

Deltagarna i studien av Rintamaki et al. (2007, ss. 959-960) påpekade att en av de saker 

som gjorde att deras besök i vården kändes diskriminerande eller stigmatiserande, var 

vårdpersonalens kroppsspråk. Undvikande eller ingen ögonkontakt alls gav patienten en 

känsla av att vara illa omtyckt eller illa till mods. Detta även fast deltagarna i studien 

inte kunde specificera hur mycket ögonkontakt som skulle vara tillräcklig eller 

nödvändig för att det skulle kännas naturligt. Upplevelsen från de möten med 

vårdpersonal gav dem ändå en känsla av att den givna ögonkontakten var mindre än vad 

som förväntas i en social situation. En deltagare uttrycker känslan av att bli ovänligt 

bemött av en läkare som inte gav honom någon ögonkontakt. Deltagaren upplevde detta 

som ett kallt beteende med signaler som visade på icke vänlig attityd (Rintamaki et al, 

2007, s. 960).  

 

Ordvalet eller tonen i rösten hos vårdpersonalen var också något deltagarna reagerade 

på då de hade sökt sig till vården. Detta kunde yttra sig i att personalen hade en mer 

brysk, platt ton i talet till de Hiv-positiva patienterna än mot de patienter som inte var 

sjuka i HIV. Förändringen i talet kunde identifieras av personerna i studien som en 

potentiell oro, ett ogillande eller förakt gentemot personer med HIV (Rintamaki et al, 

2007, s. 960).  

 

 

Patienternas upplevelse var att vårdarna tyckte det var obehagligt att vårda de Hiv-

positiva patienterna. Patienterna antog att det berodde på den irrationella rädslan för att 

bli smittad och eller den ofullständig förståelse för hur HIV sjukdomen sprids 
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(Rintamaki et al, 2007, s. 961). I artikeln Experiences of stigma in older adults living 

with HIV/AIDS: a mixed-methods analysis (Emlet, 2007, s. 746) uppgav 40 procent av 

de medverkande att de känt av rädslan relaterat till smittan, från vårdgivarna. Om 

vårdpersonal stod inom armlängst avstånd, tolkades detta som om att personalen inte 

var rädd för patienten och dess sjukdom. Istället för att bemöta patienten vid sidan av 

sängen valde dock en del läkare att stå på andra sidan rummet. Det var ett tydligt tecken 

på att läkaren försökte maximera avståndet mellan han/henne själv och den Hiv-

smittade patienten (Rintamaki et al, 2007, s. 960). 

 

Det var inte bara rädslan som deltagarna blev bemötta med, utan även nervositet. Såhär 

beskriver en deltagande mötet med sin tandläkare: 

 

”The dentist that was acually going to work on me, I felt like, the 

vibe that I got from him, the energy that i got from him, or at 

least, the demeanor that I got from him, was that he really didn't 

want to work on me or he wasn't comfortable working on me. 

And that was real disconcerting because I thought, ”Where am I 

going to go to be able to get this done?”. (Rintamaki et al, 2007, 

s. 961). 

 

Nervositeten tros även här bygga på en irrationell rädsla för att bli smittad och 

okunskap. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde att lägga fokus på kvalitativa artiklar då dessa gav en bättre inblick i hur 

patienterna upplevde bemötandet inom vården. En kvantitativ metod hade inte fångat 

personers egna uttryckta upplevelser och känslor på det sätt som vi önskade. Två 

kvantitativa artiklar valdes trots detta att tas med i resultatet. Dessa tyckte vi fungerade 

väl och de svarade även bra mot vårt syfte med arbetet. I den kvantitativa artikeln 

skriven av Li et al (2011, ss. 105-112) visar resultatet att vårdgivarnas attityder 

gentemot patienter påverkar patientens upplevelse av vårdtillfället. Denna studie 

fokuserade på bemötandet och hur det påverkade de bemötta individerna. Detta tyckte 

vi var relevant information som visar på att bemötandet är viktigt och kan skapa ett 

eventuellt vårdlidande. Den andra kvantitativa artikeln är skriven av Li et al (2013, ss. 

286-292) och visade åter att bemötandet är viktigt. Studiens resultat visar signifikant 

förbättring gällande fördomsfull attityd och reducerat avståndstagande från vårdgivarna 

över tid. Detta skedde i takt med att patienten under behandlingsperioden byggde upp 

en relation till vårdgivaren. Bemötandet upplevdes då som bättre och patienterna kände 

även ett ökat stöd från sjukhuset. Missnöjet vid första mötet tror vi bland annat kan bero 

på att patienten inte känner sig välkommen, trygg, sedd eller lyssnad på. Detta kan dock 

byggas upp till en bra vårdrelation under behandlingsperioden om vårdpersonalen ger 

ett bättre andra intryck.  
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Ett av våra exklusionskriterier var att inte inkludera artiklar som var från så kallade 

utvecklingsländer. Anledningen till detta är då Hiv smittan i dessa länder innefattar en 

helt annan problematik. Befolkningen föds i större grad med hiv, något som är 

ovanligare i så kallade I-länder. Smittvägarna i de så kallade U-länderna är heller inte 

representativt för resterande länder i världen. Tillgången till kondom är begränsad, 

samtidigt som resurser till att få ut nödvändig information till hur man skyddar sig mot 

smittan saknas (Röda korset, 2012).  Resultat av undersökningar i tio så kallade 

utvecklingsländer visar på att 60 % av Hiv-positiva personer inte visste om sin sjukdom 

till följd av bristande information (WHO, 2010). Sexuellt våld mot kvinnor och barn en 

vanlig smittväg i länder i Afrika. Vården är också ofta mer bristfällig och sker på andra 

villkor på grund av bristande resurser samt strukturer (Röda korset, 2012). Bara 48 % av 

de blodtransfusionerna som gavs 2009 i låginkomstländer var screenade för att 

säkerställa att blodet inte var kontaminerat med smittan (WHO, 2010).  

 

Alla använda artiklar i resultatet har föregåtts av en litteratursökning i databasen 

CINAHL, som vi fått tillgång till via högskolans server. Våra inklusions – och 

exklusionskriterier var redan innan påbörjad litteratursökning fastställda. På det sättet 

kunde vi lättare anpassa och välja ut de sökord vi till slut kom att använda. Ett till stort 

plus med att vi redan hade klart för oss vilka kriterier som artiklarna skulle uppfylla, var 

att vi då genom första anblicken på artiklarnas titlar kunde sålla bort dem som inte 

uppfyllde våra krav. Dock har vi valt att ta med två artiklar i vårt resultat som inte 

uppfyller inklusionskriterier. Detta beror dels på att det var svårt att hitta tillräckligt 

med artiklar som uppfyllde våra inklusionskriterier, samt att dessa två artiklar svarade 

väl mot vårt syfte och kunde bidra till arbetets resultat. Valet att inte ha med artiklar 

från världens alla länder motiverar vi med att tid inte fanns att sammanställa alla dessa 

till ett bra resultat. Ett intresse fanns även hos oss som författare att se på problematiken 

utifrån ett mer västerländskt perspektiv eftersom vi själva kommer att vara verksamma 

inom sjukvården där.  

 

Resultatdiskussion 

Valet av huvudkategorier och subkategorier var inte helt enkelt eller självklart, då 

många utav dem innehåller liknande information som gör dem svåra att hålla isär. Efter 

vårt analysarbete och sammanställningen av subkategorier valdes huvudkategorier ut 

som enligt oss representerade resultatet. Vi anser ändå att den uppdelning som gjorts på 

ett välgrundat sätt representerar de fynd vi kommit fram till.   

 

Uppsatsens resultat visar på att många av de Hiv-positiva personerna som varit patienter 

inom sjukvården någon gång känt sig kränkta, diskriminerade eller stigmatiserade av 

vårdpersonal på ett eller annat sätt. Detta beror på faktiska fel gjorda av just 

vårdpersonal som haft hand om patienten. Det har förekommit attityder av 

diskriminerande eller stigmatiserande natur gentemot patienten som blivit vårdad. 

Deltagare rapporterar att vårdpersonal tagit på sig handskar innan de vidrört vid 

patientens hud. Ett beteende som inte är försvarbart från vårdpersonalens sida då 

riktlinjer säger att handskar ska användas vid kontakt eller risk för kontakt med 

kroppsvätskor och utsöndringar (Vårdhandboken, 2012). Känslor av att vara sedd som 

en sjukdom snarare än en person som infunnit sig hos patienten på grund av detta och är 

mycket berättigad, tycker vi. Samtidigt som mycket i vårt resultat pekar på att 
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vårdpersonal betett sig illa eller gjort uppenbara fel i sitt arbete, så kan det också vara så 

att den Hiv-positiva patienten på något sätt missförstått vårdgivaren eller inte riktigt 

varit insatt i vårdens dagliga rutiner vad gällande patienter som bär på blodsmittor. Ett 

sådant missförstånd kan ha lett till att patienten känt sig annorlunda behandlad. Flera av 

deltagarna i studierna som är inkluderade i arbetet uppger att de känt sig särskilt kränkta 

eller stigmatiserade då det funnits tydliga uppgifter i journaler om deras blodsmitta. 

Många tyckte detta var konstigt beteende från vårdpersonalens sida då detta kändes 

onödigt och överdrivet av en del patienter (Surlis & Hyde, 2001, ss. 74-75), (Thi et al, 

2008, s. 66), (Rintamaki et al, 2007, s. 962). De röda märkena i journaler och på 

blodprovsremisser är dock inget ovanligt beteende eller på något sätt konstiga rutiner 

inom sjukvården. Bestämmelser finns om att det klart och tydligt ska framgå i 

dokumentationen om patienten bär på en vårdhygienisk smitta för att på så sätt 

förhindra att denna sprids vidare (Vårdhandboken, 2012). Vetskap om att det är så här 

rutinerna ser ut skulle kanske inte ta bort känslan av att bli stämplad för deltagarna i 

studierna, men ge en förståelse för att de inte blir annorlunda behandlade. Att det inte är 

vårdpersonalen som markerar i dokumentation eller på remisser att patienten bär på en 

blodsmitta för att på något sätt sätta en stämpel på personen Tydligare information och 

större delaktighet i sin egen vård kan motverka sådana känslor hos patienten.  

 

Att stigmatiseringen skulle skilja sig mellan olika grupperingar i samhället var inget 

oväntat och kom inte som en nyhet för oss. Dock blev vi förbryllade av vilken grupp i 

samhället som stigmatiserades mest. Vi förväntade oss att de homosexuella skulle visa 

sig vara mest stigmatiserade, vilket de inte var. Det är intressant att få fram ett oväntat 

resultat i uppsatsen. Det är även intressant att försöka förstå varför vi hade den 

förförståelsen från början. I artiklarna skrivna av Zukoski och Thorburn (2009, ss. 270-

271) samt Emlet (2007, ss. 747-748) visar resultaten att den grupp i samhället som blir 

mest stigmatiserade är injektionsmissbrukarna. Detta styrks ytterligare i en artikel 

skriven av Chan och Reidpath (2007, ss. 769-771), deras resultat visar även att 

injektionsmissbrukarna stigmatiseras mest, mer än prostituerade. Forskarna tar dock upp 

i artikeln att den är skriven i Thailand och där är sexindustrin mer accepterad än i många 

andra länder. Detta kan alltså påverka resultatet och förklara varför de prostituerade i 

samhället inte stigmatiseras lika starkt. Frågan är om det verkligen påverkar utfallet av 

narkomanernas stigmatisering. Faktum är att det finns väldigt mycket stigmatiserande 

attityder gentemot narkomaner, de kopplas ofta ihop med kriminalitet och 

ansvarslöshet. Narkomaner som är Hiv-positiva har då två stigman som påverkar 

attityden gentemot dem. Vi tror inte att den skulle minska på grund av en annan 

inställning till sexindustrin. Detta fick oss att fundera över dessa kulturella skillnader 

och hur det påverkar oss, skiljer sig resultaten på grund av detta, påverkar det även vår 

förförståelse som författare? De två artiklarna i resultatet som påvisar dessa fynd är 

skrivna i Washington och Oregon, vi som författare är två svenska individer. Rondahl et 

al. (2003) se Pickles, King och Belan (2009, s. 2269) är en svensk forskare som valt att 

fokusera på varför Hiv-positiva homosexuella män i Sverige är stigmatiserade. 

Forskaren tar i artikeln upp att AIDS har framställts i svensk media som ”bög-pesten” 

vilken länkar homosexuella män till sjukdomen och skuldbelägger dem. Enligt 

Rondahls studie påverkar detta svenska sjuksköterske-studenters attityd gentemot Hiv-

positiva homosexuella patienter. Detta förklarar även varför vi ansåg resultatet som 

oväntat, då vi är uppväxta i ett samhälle där de homosexuella tidigare har skuldbelagds 

för smittan. I studien skriver av Chan och Reidpath (2007, ss. 769-771) visade det sig 
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att hela 44 % av de sammanställda studierna innehöll fynd som påvisar att 

homosexuella män är stigmatiserade, dock väljer forskarna inte att jämföra detta resultat 

med andra grupper i samhället, så det går inte att urskilja om dessa 44 % ansågs mest 

eller minst stigmatiserade ur ett perspektiv utifrån alla grupper i samhället. Trotts att 

dessa kulturella skillnader finns, vad gäller exempelvis sexindustrin, så har ändå de 

homosexuella männen skuldbelagds världen över för Hiv-epedimins utbrott 

1981 (Kallings, 2005, ss.30-39) något som ändå måste påverka utfallet och ge en dubbel 

stigmatisering mot dessa individer. Trots detta visar alltså många artiklar att 

narkomaner ändå stigmatiseras mest. En artikel hittades där de homosexuella männen 

ansågs vara mest stigmatiserade (Swendeman, Rotheram-Borus, Comulada, Weiss & 

Ramos, 2006, s. 506) denna var skriven i Kalifornien.  

 

Beroende på vilken av dessa grupper i samhället du tillhör, så stigmatiserad du där efter. 

Enligt vårt resultat var alltså de mest stigmatiserade personerna, nämligen 

narkomanerna, och därefter de homosexuella. Dessa grupper i samhället ansågs få 

skylla sig själva för att de ådragit sig sjukdomen, medan andra som fått den via kärlek 

(alltså blivit smittad av sin man/kvinna) eller via blodtransfusion sågs som oskyldiga 

offer. Detta är intressant om vi skall jämföra med andra sjukdomsgrupper i samhället, 

exempelvis hjärtsjuka. Dessa patienter får ofta sin diagnos på grund av en ohälsosam 

livsstil med dåliga kostvanor och brist på vardaglig motion samt rökning (Hjärt-

lungfonden, 2012). Dessa patienter skulle egentligen enligt oss också passa in i 

kategorin ”skyll dig själv”, något som de dock oftast inte gör i samhällets ögon utan 

placeras i ”oskyldiga offer” kategorin. Människor tycker mer synd om dessa patienter 

istället för att ha en mer beskyllande attityd. Alla har vi ett ansvar att bevara vår egen 

hälsa men vi anser inte att det är okej att börja beskylla patienter för deras diagnoser. 

Det är dock förunderligt att detta anses okej i samhällets ögon vid vissa sjukdomar så 

som exempelvis HIV men inte vid andra.  

 

I artiklarnas resultat framkommer det att patienter med HIV blivit illa bemötta, nekade 

behandlingar, avvisade och kränkta. Vi anser båda att det är bedrövligt att människor 

som är Hiv-positiva fortfarande bemöts som på 80-talet då sjukdomen bröt ut. Vid den 

tiden låg okunskap och rädsla till grund för den diskriminering som individerna 

dagligen möttes av. Detta är nu över trettio år sedan och vi tycker att utvecklingen borde 

kommit längre än vad den gjort. Tänk bara på hur långt mänskligheten har utvecklats 

vad gällande teknik, industri och sjukvård under dessa år. Trots all denna utveckling av 

samhället så existerar fortfarande diskriminering, stigmatisering samt rädsla gentemot 

personer som är Hiv-positiva. Forskningen har fått mer kunskap och information om hur 

själva viruset beter sig och fungerar, bra bromsmedicinering och symtomatisk 

behandling finns vilket gör att dessa individer kan leva ett relativt gott liv. 

Informationen har dock inte nått samhället och till gemene man, utan det existerar 

fortfarande en okunskap om sjukdomen. Okunskapen ligger också till grund för den 

orimliga rädslan över att bli smittad, tror vi. Viruset sprids ofta genom delning av 

kanyler, men främst via sexuellt samlag där risken varierar beroende på vilken sexuell 

aktivitet som utförs, exempel på smittrisken är; heterosexuellt vaginalt samlag 0.05 - 

0.1%, analsex 0.06 - 0.19%, delning av kanyler 0.7 - 0.8%, stickskada inom vården 

0.5% (Public Health Agency, 2013). Rädslan för att bli smittad är orimlig och i 

överdrivna proportioner anser vi. Två andra vanligt förekommande blodsmittor är 

Hepatit B och C som båda är mer smittsamma än HIV. Hepatit har dock inte fått lika 
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stor uppmärksamhet i samhället. Hepatit B orsakar en inflammation i levern och huden 

kan få en gul ton. Hepatit C inflammerar även den levern och kan leda till skrumplever, 

båda dessa sjukdomar kan bli kroniska och kan leda till cancer och andra 

senkomplikationer (Smittskyddsinstitutet, 2012). Vi har tyvärr inte hittat någon 

trovärdig statistik för smittrisken av Hepatit B och C genom samlag. Smittrisken vid 

stickskador inom vården från en positiv patient till en person som inte är vaccinerad för 

Hepatit B är 15 – 40% och för Hepatit C 5%. Vi anser att all uppmärksamhet kring HIV 

har fått alldeles för stora proportioner, vilket förmodligen beror på sjukdomens debut 

och hur den framställs i media, den existerande homofobin och bristande kunskap kring 

patofysiologin (ibid.).  

 

De flesta artiklarna i vårt resultat återspeglar inte riktigt situationen i Sverige. Mycket 

av resultatet kan implementeras i det svenska samhället men kanske inte i övriga Europa 

eller USA då våra lagstiftningar skiljer sig åt. En annan viktig aspekt är de kulturella 

skillnaderna mellan länder som kan komma att spela in i bemötandet inom sjukvården. 

Resultatet visade bland annat att många Hiv-positiva patienter blev nekade vård, vilket 

enligt svensk lagstiftning är olagligt. Det står klart och tydligt i Hälso - och 

sjukvårdslagen att alla vårdgivare har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla tjänster 

till medborgarna (Socialstyrelsen, 2013).  Det skall inte behövas finnas någon sådan lag 

egentligen anser vi, det skall vara en självklarhet att alla människor har rätt till vård, 

dock ser tyvärr inte verkligheten ut så. Trotts dessa lagar och föreskrifter så får inte alla 

patienter den vård de behöver och har rätt till, världen över. För oss känns det 

främmande att vårdpersonal som på eget initiativ sökt sig till och vill jobba inom 

vården, behandlar vissa patientgrupper annorlunda. Som sjuksköterska träffar du 

dagligen nya individer med varierande problematik och diagnos. Det är ett mångsidigt 

yrke och tiden för patientkontakt varierar med enstaka kortare möten samt längre. 

Oberoende av vilket av dessa möten som infinner sig skall sjuksköterskan ge en bra 

vård och främja god patientkontakt. Enligt oss bör en sjuksköterska vara en social, 

empatisk och öppen individ, detta ger bra förutsättningar i mötet med patienten. Därför 

undrar vi varför den sjukvårdspersonal som beskrivs i resultatet har behandlat 

patienterna som de gjort, och om de verkligen är lämpade till att arbeta inom vården. 

 

SLUTSATSER 

Hiv-positiva människor ställs inför vardagliga hinder så som diskriminering och 

stigmatisering. Många kämpar dagligen mot fördomar och för att få acceptans från 

samhället. Att inte berätta om sin diagnos för personer i sin närhet innebär att individen 

får stå själv, utan stöd inför sin sjukdom. Avslöjandet av sin sjukdom kan leda till 

många positiva effekter men även utanförskap på grund av de fördomar som fortfarande 

existerar mot Hiv-positiva. Livet för många Hiv-positiva innebär att de ställs inför 

alternativet att berätta om sin sjukdom eller att inte göra det.  

 

I kontakt med sjukvården ställs Hiv-positiva personer även här inför konsekvenserna av 

att bära på en blodsmitta. När personalen fått kännedom om diagnosen har det 

rapporterats om att fördomar och avvikande attityder, bristande eller ingen behandling 

alls.  Sjukvården är en instans där alla har rätt till vård på lika villkor och där sådant 

beteende inte får äga rum. 
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Implikationer i vården 

 

 Vårdpersonal ska jobba enligt de lagar, riktlinjer och föreskrifter som finns. 

Några exempel på detta i Sverige är: HSL, SOL, ICNs etiska kod. Dessa ska 

efterföljas för att säkerställa att alla får det stöd och den vård de behöver. 

 Det ska inte spela någon roll hur en person fått sin diagnos. Personal bör jobba 

mer på att bearbeta och åsidosätta sin förförståelse i arbetet.  

 Utbildning till vårdpersonal inom alla kategorier ska ges för att minska 

irrationell rädsla gällande personer med blodsmittor. Mer kunskap om 

sjukdomen kan resultera i en större förståelse och en bättre vård. Arbetsgivaren 

bör även fokusera på att ge utbildning till personal inom vårdhygien för att 

exempelvis lära sig när handskar och förkläde bör användes och när det är 

överflödigt.  

 Relationen mellan vårdgivare och patient bör utvecklas. Större delaktighet i sin 

egen vård möjliggör för patienten att bli mer införstådd i de beslut tas och de 

åtgärder som utförs. Vårdgivarna bör även bli bättre på att informera patienten 

om varför de arbetar som de gör, för att på så sätt minska på känslan av att få en 

stämpel.  

 

Förslag på ytterligare forskning 

 

Under datainsamlingen till arbetet insåg vi snabbt att forskning inom ämnet med 

västvärldsperspektiv är begränsad. Många av de artiklar vi fått fram i sökresultatet har 

varit från Afrika eller Asien. Vi anser att ytterligare forskning krävs inom Europa och 

de så kalla industrialiserade länderna. Sjukdomen är fortfarande relativt nyupptäckt och 

effektiv bromsmedicinering gör att vi som vårdpersonal inte träffar Hiv-positiva 

personer i samma utsträckning som när sjukdomen upptäcktes på 1980-talet. Inom en 

snar framtid kommer många av de Hiv-positiva personerna som medicineras med 

bromsmediciner insjukna i AIDS och vårdpersonalen behöver då ökad kunskap gällande 

bemötandet och vårdandet. 
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Bilaga 1 

Översikt av litteratursökning 

 

 

Databas Sökord Antal 

sökträffar 
Antalet lästa 

artiklar 

Antalet valda 

artiklar 

CINAHL HIV-infected patients 

Discrimination 

Stigma 

Qualitative 

15 6 2 

CINAHL Health personnel 

Attitude  

HIV-related 

Avoidance 

4 4 2 

CINAHL HIV-positive 

Stigma 

Patient 

Experiences 

24 2 2 

CINAHL HIV/AIDS 

Experiences 

Health care 

Stigma 

37 2 1 

CINAHL HIV/AIDS 

Experiences 

Stigma 

95 1 1 
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Bilaga 2 

Översikt av litteraturanalys 

 

Författare: Carr, R. 

L. & Gramling, L. F.  

Årtal: 2004  

Titel: Stigma: a health 

barrier for women 

with HIV/AIDS. 

Tidskrift: JANAC: 

Journal of the 

Association of Nurses 

in AIDS Care 

Problem och 

syfte: 

Forskning visar 

att kvinnor som 

lever med 

HIV/AIDS ökar 

i samhället. 

Dessa kvinnor 

förblir dock 

gömda för 

samhället då de 

väljer att inte 

avslöja att de 

har sjukdomen. 

Syftet är att 

bestämma vilka 

beteenden, eller 

tro europeiska-

amerikanska 

kvinnor 

använder sig av 

för att förbättra 

livskvalitén 

efter att ha fått 

diagnosen 

HIV/AIDS. 

Metod: 

Etnografisk 

metodologi. 

Upprepade 

djupintervjuer med 

de 9 deltagarna, 

under en två års 

period.  Målet var 3 

intervjuer per 

deltagare. Totalt 22 

intervjuer 

genomfördes.  

Deltagarna 

rekryterades genom 

internet där de 

frivilligt fick anmäla 

sig. 

Urval: 

Europeiska-

amerikanska 

kvinnor med 

diagnosen 

HIV/AIDS. 

Resultat: 

Visar på att 

deltagarna känner sig 

stigmatiserade i 

många olika 

kontexter. Inom 

familj, kyrkan, 

arbetsplatsen samt 

vårdinstanser.  

Svårigheter till att 

berätta om sjukdomen 

pga. eventuell 

stigmatisering. 

Deltagarna blev 

nekade vård och 

dåligt bemötta. 

Författare: Emlet, 

C.A. Årtal: 2007 

Titel:Experiences of 

stigma in older adults 

living with 

HIV/AIDS: a mixed-

methods analysis. 

Tidsskrift: AIDS 

Patient Care & STDs,  

Problem och 

syfte: 

Många äldre 

med HIV/AIDS 

upplever att de 

inte blir bemötta 

på sina villkor. I 

takt med att 

antalet äldre 

med HIV/AIDS 

ökar krävs det 

mer forskning. 

Syftet är att ge 

en inblick i 

äldres 

upplevelser av 

att leva med 

HIV/AIDS. 

Metod: 

Mixed-methods 

analys.  

25 personer deltog i 

studien från 

nordvästra 

stillahavsområdet. 

En kvalitativ metod 

med djupintervjuer. 

Varje deltagare blev 

intervjuvad en gång 

under 1-2 timmars 

tid. Både kvalitativ 

och kvantitativ data 

samlades in under 

intervjuen.  

Semistrukturerade 

intervjufrågor. Hölls 

Urval: 

Deltagarna skulle 

vara >50 år. Ha 

diagnosen HIV 

eller AIDS. 

Resultat: 

Resultatet delades 

upp i 11 teman. 

Personligt stigma, 

människors rädsla för 

att bli smittade, 

ensamhet, negativ 

självbild samt 

homofobi togs upp. 
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nov 2003 – dec 2004. 

Författare: Li, L., 

Comulada, W. S., Wu, 

Z., Ding, Y. & Zhu, W 

Årtal:  2013  

Titel: Providers' HIV-

related avoidance 

attitude and patient 

satisfaction. 

Tidsskrift: Health 

Expectations. 

 

Problem och 

syfte: 

Stigma och 

diskriminering 

gentemot 

HIV/AIDS 

patienter 

kvarstår inom 

vården. Allt 

eftersom AIDS 

pandemin sprids 

i Kina söker fler 

folk sig till 

vården. 

Forskning visar 

på att minskad 

stigmatisering 

inom vården ger 

bättre resultat i 

behandlingen. 

Syftet är att 

utforska 

kopplingen 

mellan nöjda 

Hiv-positiva 

patienter och 

vårdgivarnas 

attityd mot dem. 

Metod: 

Kvantitativ analys 

metod. 

40 sjukhus i Kina. 

1760 vårdgivare samt 

1000 av deras 

patienter deltog. 

Vårdgivare 

rekryterades 

slumpmässigt genom 

ett standardiserat 

manus för att 

försäkra sig om att 

alla etiska problem 

var förebyggda. 

Individuella 

intervjuer gjordes på 

egen hand mellan 

vårdgivare och 

vårdtagare.  

Randomiserade 

regressionsmodeller 

användes för att 

sammanställa 

resultatet. 

Urval: 

Deltagarna skulle 

vara >18 år. 

Jobba inom 

vården eller vara 

patient. 

Resultat: 

Om vårdgivarnas 

attityder gentemot 

patienterna var 

negativa avspeglades 

sig detta i missnöjda 

patienter. 

Författare: Li, 

Zunyou, W., Li-Jung, 

L., Chunqing, L., 

Jihui, G., Manhong, J., 

Keming, R. & Zhihua, 

Y.  

Årtal: 2013. 

Titel: Reducing HIV-

Related Stigma in 

Health Care Settings: 

A Randomized 

Controlled Trial in 

China.  

Tidsskrift: American 

Journal of Public 

Health. 

 

Problem och 

syfte: 

Hiv-relaterat 

stigma, 

diskriminering 

har visat sig 

vara en 

stoppande 

barriär för god 

vård.  

Syftet är att 

minska 

vårdgivares 

stigmatiserande 

attityder och 

beteende 

gentemot 

personer som 

lever med HIV. 

Metod: 

Kvantitativ 

analysmetod. 

Randomiserad 

kontrollstudie på 40 

sjukhus. 44 

vårdgivare valdes 

slumpmässigt ut från 

vardera sjukhus i 

Kina. De delades in i 

en kontrollgrupp och 

en 

interventionsgrupp.  

Totalt 1760 

deltagare. Deltagarna 

i 

interventionsgruppen 

fick nominera 3 

inflytningsrika 

Urval: 

Endast vårdgivare 

som hade 

regelbunden 

kontakt med HIV 

smittade 

patienter, och 

övrig 

vårdpersonal. 

Deltagarna skulle 

vara >18år. 

Resultat: 
Signifikant 

förbättring kunde 

observeras i 

intervention gruppen 

gällande fördomsfull 

attityd, reducerat 

avståndstagare 

gentemot människor 

med HIV, samt ökat 

stöd från sjukhusen. 
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deltagare till att delta 

i grupp 

möten/utbildningar 

om att förbättra 

arbetssättet och 

attityden gentemot 

patienter. Dessa 

möten skedde inte i 

kontrollgruppen. 

Sjukhusen valdes 

också ut 

slumpmässigt. 

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.  

Tidsskrift: AIDS 

Patient Care & STDs.  

 

Problem och 

syfte: 

Det finns lite 

forskning kring 

sambandet 

mellan HIV 

stigmatisering 

och kvalitén 

inom vården. 

HIV smittade 

patienter har en 

ökad känslighet 

för att tolka 

signaler hos 

vårdpersonalen 

negativt. 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

patienters levda 

erfarenheter och 

upplevelser av 

stigma inom 

hälso-sjukvård. 

Metod: 

Grounded theory 

studie. 50 deltagare 

rekryterades vid 

infektionsavdelningar 

vid tre olika sjukhus 

för krigsveteraner i 

västra USA. 

Informationsblad 

lades ut på dessa 

kliniker för att 

rekrytera deltagare. 

Först hölls 

semistrukturerade 

intervjuer (120min) 

för att sedan ha 

individuella 

intervjuer (mellan 

45-230min).                                                                                                                                                                           

Urval:  

Deltagarna ska 

vara Hiv-positiva, 

samt 

krigsveteraner. 

Resultat: 

Deltagarna i studien 

beskrev olika 

negativa beteenden 

från personalen. Detta 

kunde vara 

undvikande attityder i 

kroppspråket, 

ögonkontakten samt 

ilska riktat mot 

patienterna. 

Författare:Surlis, S.  

& Hyde, A.  

Årtal: 2001.  

Titel: HIV-positive 

patients' experiences 

of stigma during 

hospitalization.  

Tidsskrift: J Assoc 

 Nurses AIDS Care. 

 

Problem och 

syfte: 

Även fast mer 

kunskap har 

getts till 

vårdpersonal 

gällande 

HIV/AIDS sen 

sjukdomen 

upptäcktes på 

1980-talet 

rapporteras det 

Metod:  

Data analyserades 

genom en kvalitativ 

kontextanalys. 

Brev med studiens 

mål blev postat till 

åtta sjukhus i Irland 

som kunde erbjuda 

HIV/AIDS vård. 

Personal blev till 

förfrågad att förklara 

för vårdtagare om 

Urval: 

Hiv-positiva 

patienter, med 

erfarenheter av 

vård på ett 

Irländskt sjukhus, 

någon gång sedan 

de fick sin 

diagnos. 

De första tio 

frivilliga som 

anmälde sig till 

Resultat: 

Hiv-positiva 

patienters upplevelse 

av stigma under 

sjukhusvistelsen var 

påtaglig. Den 

personal kategori som 

ansågs mest 

stigmatiserande var 

sjuksköterkorna. De 

deltagare som 

upplevde mest 
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om att rädsla, 

ignorans samt 

fördomar 

fortfarande 

lever kvar bland 

vårdpersonal 

som vårdar Hiv-

patienter. 

Syftet med 

studien var att 

utforska Hiv-

patienter 

erfarenheter av 

främst 

sjuksköterske 

given vård. 

Upplevelsen av 

stigma under 

vårdtiden. 

studiens mål. 

Intresserade 

deltagare fick 

forskarens 

telefonnummer för 

att delta i den 

anonyma studien. De 

tio första som ville 

ställa upp valdes ut. 

Djupintervjuer 

mellan april och maj 

1998 utfördes.  

 

studien valdes ut. stigmatisering var 

narkotikamissbrukare. 

Författre: Thi, M. D. 

A., Brickley, D. B., 

Vinh, D. T. N.,  

Colby, D. J., Sohn, A. 

H., Trung, N. Q., 

Giang, L. T. & 

Mandel, J. S. 

Årtal: 2008. 

Titel: A qualitative 

study of stigma and 

discrimination against 

people living with 

HIV in Ho Chi Minh 

City.  

Tidsskrift: AIDS & 

Behavior. 

 

Problem och 

syfte: 

Vid studiens 

början 2004 

fanns det 

väldigt få 

stödprogram för 

människor som 

lever med HIV. 

De första åren 

av HIV 

epidemin i 

Vietnam 

förstärktes 

stigmatiseringen 

av människor 

som lever med 

HIV, de ansågs 

alla vara 

narkomaner och 

prostituerade, så 

kallade ”social 

evils”. 

Syftet med 

studien var att 

mer ingående 

identifiera 

problemen som 

Hiv-smittade 

Metod:  

Kvalitativ 

forskningsmetod 

användes. Studien 

ufördes 2004 i Kina. 

Deltagare blev 

rekryterade av 

personal vid en 

anonym teststation 

för HIV. Deltagarna 

delades upp i sju 

grupper, utefter kön, 

ålder och risk 

beteenden. 

Gruppdiskussioner 

hölls i varje 

fokusgrupp och 

leddes av två 

intervjuare som 

använde sig av 

semistrukturerade 

intervjuerguider. 

Urval: 

Intervjudeltagarna 

valdes ut genom 

målmedvetet 

urval för få ut så 

mycket 

information som 

möjligt till 

resultatet. 

Resultat:  

Fokus riktades på att 

belysa stigma och 

diskriminering inom 

olika instanser i 

vardagen/samhället. 

Dessa är b.la. inom 

vården, på 

arbetsplatsen, inom 

familjen samt i 

samhället. Citat från 

deltagarna 

kompletteras med 

beskrivande text. 
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ställs inför i 

samhället vad 

gällande stigma 

och 

diskriminering. 

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.  

Tidsskrift: AIDS 

Patient Care & STDs. 

Problem och 

syfte: 

Det finns lite 

forskning gjord 

på hur 

människor som 

lever med HIV, 

tacklar de 

utmaningar av 

stigma och 

diskriminering 

de kan uppleva. 

Syftet är belysa 

hur människor 

med HIV som 

lever på 

landsbygden 

upplever och 

tacklar 

stigmatisering 

och 

diskriminering i 

vardagen samt 

inom vården. 

Metod: 

Studien utfördes i tre 

län i Orgeon, USA. 

Den huvudsakliga 

rekryteraren till 

studien skedde via 

den medicinskt 

ansvarige läkaren 

inom alla tre län som 

har hand om HIV 

/AIDS patienter. 

Andra rekryterades 

genom reklamblad 

hos den lokala 

läkaren. Sexton 

individuella 

intervjuer mellan 

oktober 2005 och 

juni 2006 utfördes på 

60 minuter vardera.  

Fyra av de sexton 

deltagarna valdes ut 

till att bli 

nyckelinformanter. 

Dessa intervjuas och 

ger därefter feedback 

för att kunna 

förbättra 

intervjuguiden.  

Intervjun  hade 

öppna frågor. 

Urval: 

Länet fick inte ha 

mer än 60000 

invånare. 

Deltagarna skulle 

vara >18 år och 

Hiv-positiva. 

Resultat: 

Deltagarna visar på 

att de upplever 

stigmatisering och 

diskriminering i olika 

instanser.  De kände 

sig socialt avvisade i 

vardagen. Inom 

vården upplevde de 

att personalen var 

rädda för dem. De 

fick inte tillgång till 

rätt vård och blev 

annorlunda 

bemötta/behandlade 

på grund av sin Hiv-

status. 


