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Sammanfattning 
Antalet människor som drabbas av smittsamma sjukdomar som HIV/AIDS, MRSA och 
Hepatit C är ett växande problem över hela världen, bara i Sverige lever idag omkring 
59 000 med någon av de ovan nämnda sjukdomarna, av dem står Hepatit C för den 
största delen som utgör närmare 85 %. Personer med smittsamma sjukdomar 
förekommer i hela samhället och kan finnas inom alla avdelningar på sjukhus eller 
vårdcentraler.  Till följd av okunskap och rädsla kan många som lever med en smittsam 
sjukdom uppleva sig stigmatiserade och bli dåligt bemötta av familj, vänner och 
vårdpersonal. Det kan resultera i att de känner sig isolerade från gemenskap som kan 
orsaka ett stort lidande. Syftet är att undersöka patientens upplevelse av att leva med en 
smittsam sjukdom. En kvalitativ litteraturstudie har gjorts där tio kvalitativa artiklar och 
två kvalitativa/kvantitativa artiklar analyserats. I resultatet framkom tre teman, att vara 
smittsam, att vara patient och kunskapsbrist. Till dem framställdes tio subteman, 
upplevelsen av att utgöra ett hot, upplevelsen av att bli bortvald, upplevelsen av skuld 
och skam, upplevelsen av att bli främmandegjord, upplevelsen av att bli diskriminerad, 
upplevelsen av att bli exponerad, upplevelsen av det tysta språket, upplevelsen av att bli 
bemött med fördomar, upplevelsen av vårdpersonalens bristande kompetens och 
upplevelsen av informationsbehov. Resultatet visar att många patienter som lever med 
en smittsam sjukdom upplever sig pestsmittade och skamfyllda då de möts av fördomar, 
diskriminering, rädsla och avståndstagande både bland familj och vänner, men lika ofta 
från vårdpersonal. I diskussionen belyses det lidande som orsakats patienterna och 
vikten av att som sjuksköterska vara professionell och stödjande för att inte öka den 
stigmatisering som patienterna redan upplever.  
 
 
Nyckelord: Smittsamma sjukdomar, Patient, Upplevelse, Erfarenhet, Bemötande, 
Litteraturstudie. 
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INLEDNING 
På verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbetsplatser har vi varit med om att 
patienter behandlats annorlunda på grund utav att hon/han haft smittsamma sjukdomar. 
Under ett och samma vårdtillfälle kan en patient som kommer in på akutmottagningen 
bli bemött som vem som helst, för att sedan komma upp på avdelning och bli behandlad 
som en ”pestsmittad”. Personalen tar på sig både förkläde, handskar och ibland 
munskydd, bara för att hjälpa patienten på med en tröja. Inställningen är olika för olika 
personer, en del nonchalerar riskerna med den smittsamma sjukdomen, medan andra 
överdriver. Vi har valt att studera patienter som lever med en smittsam sjukdom, för att 
öka förståelsen för hur patienterna kan uppfatta vårdarnas och anhörigas bemötande, 
samt öka medvetenheten kring dessa aspekter. De patienter som arbetet handlar om 
lever med en smittsam sjukdom i form av HIV/AIDS, Hepatit C eller MRSA. Andreas 
Lundstedt berättar i sin självbiografi om bemötandet från läkaren i samband med att han 
fick sin HIV diagnos:   

”Först kommer du märka att du får dålig syn. Ganska snabbt blir du sämre och 
inom kort kommer du vara helt blind. Tandlossning är en annan sak du måste 
räkna med, tillsammans med viktnedgång och Kaposis sarkom, en besvärlig typ 
av cancer som ger svåra utslag i ansiktet. Ja, och till slut dör du. Det lilla hopp 
jag lyckats pressa fram sedan jag fått beskedet två veckor tidigare spolades 
bort… Jag var så chockad och rädd att jag inte förmådde att ställa några 
följdfrågor. Vågade inte ifrågasätta… Jag hade bara så svårt att se mig själv 
som hiv-smittad. Det kändes så smutsigt. Så besudlat och skitigt.” 

(Lundstedt 2012 s. 95-96) 

BAKGRUND 
Antalet människor som drabbas av smittsamma sjukdomar som HIV/AIDS, MRSA och 
Hepatit C är ett växande problem över hela världen, bara i Sverige idag lever drygt 
59 000 med någon av de ovan nämnda sjukdomarna, av dem står Hepatit C för den 
största delen som utgör närmare 85 %. Personer med smittsamma sjukdomar 
förekommer i hela samhället och kan finnas inom alla avdelningar på sjukhus eller 
vårdcentraler (Berglund, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2013c; Lagerqvist, 2013; WHO, 
2013a; WHO, 2013b).   

HIV/AIDS 
I slutet av 2012 levde runt 35,3 miljoner människor i världen med HIV eller AIDS, 
varav 6500 lever i Sverige (Lagerqvist, 2013; WHO, 2013b). Det första AIDS-fallet 
diagnostiserades 1981, och sedan dess beräknas över 25 miljoner människor ha dött till 
följ av sjukdomen (HIV.se).  

HIV står för Humant ImmunbristVirus, vilket angriper cellerna, främst immun-
försvarets T-lymfocyter och omvandlar virusets RNA till DNA. Viruset som blir en del 
av cellernas arvsmassa sprids vidare vid celldelning av infekterade celler (Ericson & 
Ericson, 2009, s. 261-262). I början av infektionen kan symtom som feber, frossa, 
halsont, diarré, lymfkörtelsvullnad, muskel- och ledvärk visa sig, vilka dock snart går 
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över då sjukdomen går in i ett latensstadium. Latensstadiet innebär att viruset är dolt för 
kroppens immunförsvar vilket gör det möjligt för det att bryta ner kroppens T-
lymfocyter obemärkt. Då denna fas kan vara en lång tid utan att symtom syns är faran 
att den som är smittad omedvetet för sjukdomen vidare till andra människor (Ericson & 
Ericson, 2010, s. 262; Lagerqvist, 2013). 

Det tar i genomsnitt ca 10 år för HIV att utvecklas till AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome). Immunförsvaret är här extremt nedsatt vilket får till följd att 
enklare infektioner som det i vanliga fall klarar att bryta ner blir farliga och i vissa fall 
livshotande. Exempel på infektioner som kan uppstå vid AIDS är: Herpes, svamp i mun 
och svalg, mjälleksem i ansiktet, tumörer, pneumonier och Tuberkulos (Ericson & 
Ericson, 2010, s. 164, 264; Lagerqvist, 2013).  

HIV-viruset finns i blod, slidsekret, sädesvätska, liqvor och bröstmjölk (Ericson & 
Ericson, 2010, s. 263; Fredrik Lagerqvist, 2013). Smitta kan därmed överföras via 
samlag, drogmissbruk med kanyler, blodtransfusioner samt mellan mor och spädbarn. 
Kondom är ett bra sätt att skydda sig mot smitta vid samlag, vilket gör att förekomsten 
är högre i fattiga länder där preventivmedel inte används i samma utsträckning (Fredrik 
Lagerqvist, 2013). Cirka 50 % av smittspridningen sker via heterosexuella kontakter 
och endast 30 % genom homosexualitet (infcare HIV). HIV smittar inte genom 
beröring, kramar och pussar, och inte heller genom husgeråd, mat och dryck, luft, 
insekter eller andra djur. Smitta kan inte heller ske genom delande av bassäng, toalett 
eller säng (Fredrik Lagerqvist, 2013; Noaks Ark, hur smittar hiv?).  

Sedan 1996 finns det bromsmediciner för HIV, vilka hindrar viruset från att utvecklas 
till AIDS och minskar smittsamheten. Tack vare dessa läkemedel anses HIV inte längre 
vara en dödlig sjukdom (Noaks Ark, behandling av hiv).  

Patienten är skyldig att rapportera till vård och tandläkare om han/hon skulle ha denna 
smitta (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

Hepatit C 
Uppskattningsvis är ca 150 miljoner av jordens befolkning smittade av kronisk hepatit 
C, varav ca 50 000 finns i Sverige (Johan Berglund, 2014; WHO, 2013a). Årligen dör 
cirka 350 000 personer till följd av de leverskador som orsakas av hepatit C (WHO, 
2013a). 

Hepatit C är ett virus som orsakar inflammation i levern. Det överförs genom blod och 
sexuella kontakter med kroppsvätskor. Den vanligaste smittvägen i Sverige är genom 
användandet av orena kanyler vid drogmissbruk. Efter smittotillfället kan det ta flera 
månader innan infektionen bryter ut, men inkubationstiden är i regel sex till åtta veckor 
(Ericsson & Ericsson, 2010, s.248; Berglund, 2013). Oftast är hepatit C symtomlös, 
vilket gör att den smittade personen kan gå med sjukdomen i flera år innan den 
upptäcks, vilket liksom för HIV ökar risken att föra smittan vidare. Symtom som kan 
uppstå är trötthet, illamående och gulsot. Sjukdomen klassas som kronisk om den inte 
läkt ut spontant inom ett år (Johan Berglund, 2013). Hepatit som vid kroniskt stadie inte 
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går att bota kan efter många års sjukdom leda till levercirros och levercancer (Ericsson 
& Ericsson, 2010, s.248).  

Vid hepatit C bör patienten tänka på att undvika medicin och alkohol som metaboliseras 
i levern samt att förhindra smittspridning. Patienten är skyldig att rapportera till vård 
och tandläkare om han/hon skulle ha denna smitta (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

MRSA 

MRSA står för Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus, vilket är en typ av 
antibiotika-resistenta bakterier. Antalet fall av MRSA ökar i genomsnitt med ca 200 nya 
fall varje år, 2013 bar 2453 personer på bakterien i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 
2013c). Risken att smittas är som störst för barn och unga vuxna. Tidigare kallades 
MRSA för sjukhussjukan därför att den förr oftast förvärvades inom sjukvårdsmiljön. 
Idag ser det annorlunda ut då den största delen av de som smittas i Sverige har fått 
bakterien ute i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2013b).  

MRSA är en ovanlig bakterie som kan finnas på huden, i näsan, i svalget, perineum och 
i ven- och urinkatetrar (Hagberg, 2014; Blomstrand, 2011). Normalt sett ger inte 
bakterien några besvär men vid infektioner som kräver betalaktamantibiotika, ex. 
penicillin, kan de bli långvariga och besvärliga till följd av att de inte kan bekämpas 
med antibiotika (Åhren, 2014; Blomstrand, 2011). Bakterien som kan överleva i 
talgkörtlar i huden kan efter många år orsaka infektion vid eksem eller sår. Den kan 
även bäras temporärt av friska individer för att sedan försvinna. Hos de allra sjukaste 
innebär resistensproblematiken kritiska följder då bakterien kan orsaka svåra infektioner 
som sepsis, endokardit, pneumonier, meningit, abscesser samt svåra protesinfektioner 
(Hagberg, 2014; SMI, 2012). MRSA smittar genom både direkt och indirekt 
kontaktsmitta. Vid direktsmitta sker överföringen av bakterierna från ex. ett infekterat 
sår direkt till ett annat sår. Indirekt smittväg innebär att bakterierna förs från smittkällan 
via föremål såsom dörrhandtag, medicinska apparater etc. Den vanligaste smittvägen 
inom vården är från patient via personalens händer till patient (Ericson & Ericson, 2010, 
s 130).  

Patienten är skyldig att rapportera till vård och tandläkare om han/hon skulle ha denna 
smitta (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

Vårdvetenskapliga utgångspunkter 
Wiklund (2006, s. 49) skriver i sin bok att när en människa blir sjuk förändras dennes 
syn på sig själv och sin kropp. Sättet att leva på kan förändras och begränsningar uppstå 
till följd av såväl fysiska som psykiska hinder, vilket kan göra det svårt att fortsätta leva 
som vanligt. Begränsningarna kan dock lika ofta bero på andras bemötanden och 
restriktioner om hur man bör agera och leva som smittbärare. Utifrån de artiklar som 
ingår i vår studie om personer med smittsamma sjukdomar, framträder några centrala 
vårdvetenskapliga begrepp och värden som kan sättas på spel för patienten. 
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Ensamhet 
Dahlberg och Segersten (2010, s. 92-94) skriver om hur ensamhet kan påverka en 
person som drabbats av en sjukdom. Den kan skapa en känsla av att vara bortvald, 
ovald, bortglömd, utesluten eller utestängd om de människor som betyder något för 
patienten inte är närvarande eller inte vill vara där. Ensamheten är påtvingad, den kan 
inte kontrolleras utan man blir ensam. Vidare beskrivs att ensamhet präglas av saknad 
och längtan, över att dela livet och delar av det med någon annan, att vara med andra 
och att göra något med andra.  
Ensamhet kan medföra att personen känner sig annorlunda, inte hör till, inte hör 
samman med andra människor. Är man ensam är man fel eller konstig, ensamhet är 
skamfyllt, som att ha ett handikapp (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 95, 98). 

Hälsa/Ohälsa 
Kroppslig och själslig hälsa är tätt sammanflätade och kan inte separeras, om en 
sjukdom drabbar kroppen, ändras även hur vi känner inför oss själva (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 53). Personer som smittas av en sjukdom kan till följd av sjukdomen 
få en förändrad självbild vilket kan resultera i att han/hon känner sig smutsig och farlig.  
Hälsa är en subjektiv upplevelse som rör hela människan och kan vid en obotlig 
sjukdom hotas.  

Levd kropp 
Kroppen bär på människans livshistoria, mening och identitet och den rymmer våra 
känslor och är det medel med vilken vi upplever oss själva och vår omvärld. En 
människas kropp är ständigt närvarande och kan inte lämnas efter, vi är vår kropp, vilket 
kan göra det svårt att hantera det faktum att kroppen nu är ”nedsmutsad” i och med 
sjukdomen. Sjukdom kan skapa en känsla av en otäck eller kuslig hemlöshet som kan få 
tillvaron att svikta och existensen att kännas osäker och främmande (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 131-135; Wiklund, 2003, s.46-49).  

Madjar skriver i Wiklunds (2003, s. 49) bok om hur sjukdomen förändrat bilden av 
kroppen, att det är en känsla av att ha förlorat något, en del av sig själv. Det är inte bara 
bemötandet av andra människor som ändras, utan även hur man känner inför sig själv, 
sinnet, självbilden och villkoren för existensen.   

Lidande 
Lidande berör hela människan och uppstår till följd av att människan upplever en förlust 
av kontroll eller att synen på sig själv som en helhet hotas. Det kan bero på att personen 
inte kan leva upp till sina egna och andras förväntningar på grund utav sjukdomen, eller 
att människan hindras från att leva med andra människor på det sätt hon önskar 
(Wiklund, 2003, s. 98-102). Trots att patienten förstår att det kan vara nödvändigt med 
isolering kan den upplevas som ett lidande, och få till följd att livet känns meningslöst 
(Dahlberg & Segesten, s. 142). Lidande kan hota hela existensen om människan inte 
kan se hur hon ska kunna fungera i det nya tillståndet (Wiklund, 2003, s. 102).  
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Skam/skuld  
Skam kan uppstå om vi förlorar eller riskerar att förlora kontakten med de människor 
som är viktiga för oss. Den kan uppstå om personen inte kan vara den han/hon är till 
följd av sin sjukdom och kan få hen att dra sig undan från andra människor, vilket kan 
göra att den lidande människan tillslut blir ensam och isolerad (Wiklund, 2003, s.111-
113).  

PROBLEMFORMULERING 
Personer med smittsamma sjukdomar finns över allt; inom vården såväl som i 
samhället. Många patienter som behandlas inom vården har smittsamma sjukdomar, och 
dessa patienter kan förekomma på alla avdelningar. Personal kan komma i kontakt med 
patienter med MRSA, HIV/AIDS och Hepatit C även där specialiseringen har ett helt 
annat fokus. På grund av bristande kunskap kan det vara lätt att vårdpersonal låter 
personliga fördomar lysa igenom i yrkesutövandet. Till följd av detta kan den orimliga 
rädslan för att bli smittad yttra sig i överdrivna hygienrutiner. Orimliga skyddsåtgärder 
kan få patienterna att känna sig smutsiga, diskriminerade och alienerade. Förvirring kan 
uppstå om de blir annorlunda behandlade på olika avdelningar och vårdgivarna beter sig 
inkonsekvent. Patienterna kan ha svårt att förstå personalens hygienrutiner om de saknar 
information om sjukdomen, smittvägar och hur man förhindrar smittspridning.  

Rädsla hos vårdpersonal och anhöriga kan få patienten att känna sig som ett hot mot 
andra och att han/hon därför behöver isoleras. Det kan medföra att personen hamnar 
utanför gemenskapen och andra sociala sammanhang. En patient som lever med en 
smittsam sjukdom är som vilken annan patient som helst och förtjänar därför vård på 
samma villkor. En patient ska kunna förvänta sig att bli bemött med mer förståelse och 
kunskap än ute i samhället, vilket gör det viktigt för vårdare att tänka på hur patienter 
med stigmatiserande sjukdomar kan uppleva bemötandet, för att på så vis undvika att 
orsaka ytterligare lidande hos patienten.  

SYFTE 
Syftet är att undersöka patienters upplevelse av att leva med en smittsam sjukdom.   

METOD 
Enligt Friberg (2006, s. 87) är en litteraturstudie ett bra tillvägagångssätt för att skapa en 
överblick av kunskapsläget inom ett forskningsområde. Genom att söka litteratur i form 
av artiklar utförda med kvalitativ- och/eller kvantitativ metod, avhandlingar och 
rapporter skapas sedan en bild av aktuell forskning. 

Datainsamling 
De vetenskapliga artiklarna söktes ur databaserna Cinahl och PubMed. Inledningsvis 
söktes artiklar osystematiskt på sjukdomarna, för att på så sätt få uppslag till ytterligare 
söktermer. Utifrån den osystematiska sökningen identifierades sökordet experiences, 
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men vi lade även till andra sökord som framkom genom syftet. Med hjälp av dessa 
sökord gjordes sedan en systematisk sökning för att få fram artiklar som var lämpliga. 
Sökorden som användes var: Experiences, stigma, Hepatitis, MRSA, HIV, HIV/AIDS, 
attitudes och patient. Trunkeringar har även använts, se sökmatris, tabell 1. För att få 
fram den senaste forskningen om vårt område valde vi att begränsa sökningen med 
artiklar från 2000 och framåt. Vi valde att i första hand använda oss av artiklar som 
utgick från kvalitativ metod då det är patienternas upplevelse som ska belysas, men 
även kvantitativa studier inkluderades för att få en mer omfattande bild av hur många 
det är som upplever problem med bemötande. 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle ha ett patientperspektiv, 
röra antingen MRSA, Hepatit C eller HIV/AIDS och ta upp patienters upplevelse av att 
leva med någon av nämnda sjukdomar. Vidare var artiklarna tvungna att vara 
vetenskapliga originalartiklar. Vid sökningen inkluderades även andra verk som 
litteraturstudier och avhandlingar, vilka sedan har använts i bakgrund och diskussion. 
Sökningen begränsades inte till något geografiskt område, utan alla artiklar som svarade 
an på syftet inkluderades.   
De vetenskapliga artiklarna valdes ut genom att rubrikerna lästes. Om dessa var 
relevanta lästes även abstractet och slutligen resultatet, för att kunna avgöra om artikeln 
skulle inkluderas eller exkluderas. Resultatet i de artiklar som framkommit lästes sedan 
utförligt av båda författarna för att kunna urskilja de artiklar som var lämpliga för vår 
studie.  

Tabell1. Sökmatris 
DATABAS SÖKTERMER TRÄFFAR ARTIKEL NR. 
Cinahl Experiences AND MRSA 19 Nr. 1, 2, 7 & 8 

Experiences AND HIV 1372  
Experiences AND HIV AND  
Patient 

303  

Experiences AND HIV AND  
patient AND stigma 

68 Nr. 12, 19 & 23 

Patients AND HIV/AIDS AND  
stigma AND attitudes 

69 Nr. 18 

Experiences AND Hepatitis C 105  
Experiences AND Hepatitis C  
AND patient* 

56 Nr. 2 

PubMed Experience* AND HIV/AIDS 2484  
Experience* AND HIV/AIDS  
AND stigma 

263  

Experience* AND attitude  
AND HIV/AIDS AND stigma 

100 Nr. 89 

experience AND hepatitis C 1325  
experience AND hepatitis C  
AND stigma 

26 Nr. 25 

hepatitis C AND stigma*  
AND patient* 

39 Nr. 36 
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Material 
Till resultatet valdes tolv originalartiklar, tio var kvalitativa och två var både kvalitativa 
och kvantitativa. Alla artiklarna har ett patientperspektiv och resultatet har förvärvats 
genom intervjuer. Av artiklarna var fem amerikanska, fyra svenska, en irländsk, en 
australiensk och en Puertoricansk.  

Dataanalys 
De artiklar som inkluderades lästes igenom och granskades enligt Willman & Stoltz 
(2011, s. 108) modell för kvalitetsgranskning, för att bedöma om artiklarna höll hög 
vetenskaplig kvalitet. Dataanalysen har följt Fribergs (2006, s. 121-122) modell över 
analys av vetenskapliga studier. Inledningsvis lästes och granskades de utvalda 
artiklarna enskilt, för att få en opartisk tolkning av artiklarna och ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt. Vidare diskuterades hur vi hade uppfattat artiklarna, för att sedan 
observera likheter och skillnader i resultatet. Artiklarna kategoriserades genom att 
markera stycken i olika färger, för att på så sätt underlätta sammanställningen av 
gemensamma drag. Utifrån indelningen togs preliminära teman fram, vilka sedan 
delades upp i subteman. Analysen resulterade i tre huvudteman: Att vara smittsam, Att 
vara patient och Kunskapsbrist, samt tio subteman.  

RESULTAT 
I analysen av resultatet framkom tre teman och tio subteman. Huvudtemana är; Att vara 
smittsam, Att vara patient och Kunskapsbrist. Genomsyrande för alla teman var 
stigmatiseringen patienterna fick utstå.    
 
Tabell 2. Översikt över teman och subteman. 
TEMAN SUBTEMAN 
Att vara smittsam Upplevelsen av att utgöra ett hot 

Upplevelsen av att bli bortvald 
 Upplevelsen av skuld och skam 
Att vara patient Upplevelsen av att bli främmandegjord 

Upplevelsen av att bli diskriminerad 
Upplevelsen av att bli exponerad 
Upplevelsen av det tysta språket 

Kunskapsbrist Upplevelsen av att bli bemött med fördomar 
Upplevelsen av vårdpersonalens bristande kompetens 

 Upplevelsen av informationsbehov 

Att vara smittsam 
Upplevelsen av att utgöra ett hot 
Självbilden hos patienter som drabbats av en smittsam sjukdom ändrades. Sjukdomen 
upptog tankarna morgon som kväll och överskuggade den tidigare identiteten oavsett 
vad den varit tidigare, personerna blev sin sjukdom, sin diagnos (Barratt et.al, 2010; 
Carr & Gremling, 2004; Lindberg et.al, 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). Många 
patienter beskrev hur det var svårt att förhålla sig positivt inför framtiden då de inte 
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visste hur livet skulle påverkas av sjukdomen (Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 
2010; Mattsson et.al, 2013; Zukoski & Thorburn, 2009).  
 
Patienterna upplevde att de drabbats av något diffust, vilket medförde att de kände sig 
kränkta, smutsiga och orena. Många liknade det med att vara smittade av pesten eller 
spetälska vilket upplevdes som traumatiskt och skrämmande. Upplevelsen av att vara 
infekterade och smittsamma skapade en känsla av att utgöra ett hot mot familj, vänner 
och samhälle (Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Lindberg et.al, 2009; Mattson 
et.al, 2013; Skyman et.al, 2010). Personer med MRSA beskrev att upplevelsen av att 
känna sig farlig och hotfull skapade en förståelse för hur det skulle vara att ha HIV 
(Lindberg et.al, 2009). 

 
Rädslan för att smitta andra medförde begränsningar i vardagslivet i mångt och mycket. 
Smittan upplevdes som ett hinder för en så naturlig sak som att pussa eller krama sina 
barnbarn, göra sina barn redo för sängen eller låta dem sova hos dem. Många vågade 
inte heller träna på offentliga gym, bada, shoppa eller att ta en fika med en vän 
(Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Lindberg et.al, 2009; Skyman et.al, 2010; 
Zukoski & Thorburn, 2009). Mattsson (2013) beskriver hur en taxichaufför inte vågat 
jobba kvar på sitt jobb, utifall att han skulle vara med om en trafikolycka och Lindberg 
(2009) berättar om hur en patient brukade desinfektera hela badrummet när hon väntade 
besök. Patienterna upplevde att sjukdomen gjorde livet svårare, de kunde inte leva sina 
egna liv, utan fick anpassa sig efter sjukdomen (Lindberg et.al, 2009).   
 
Till följd utav att patienterna kände sig så smittsamma och farliga trodde många att de 
behövde vara isolerade, vilket genererade känslor som ledsamhet, sorg, frustration och 
skuld (Barratt et.al, 2010; Skyman et.al, 2010; Zukoski & Thorburn, 2009). Andersson 
(2011) berättar om en patient som fått höra av sin läkare att hon inte borde skaka hand 
med någon, inte åka buss eller spårvagn eller ha något att göra med andra människor, 
vilket medförde att hon blev så rädd för att smitta andra att hon inte gick utanför dörren 
på flera dagar. Rädslan gjorde att patienter undvek folkmassor och isolerade sig själva 
både fysiskt och psykiskt för att skydda andra (Lindberg et.al, 2009). 
 
Flera av patienterna hade förhållanden som efter diagnosen tog slut och sjukdomen 
medförde att många gav upp tanken på att någonsin ha sex igen. Personer utan partner 
vågade inte inleda nya förhållanden, dels på grund utav smittorisken, men även av 
rädsla för att bli avvisade, sårade och övergivna då det var dags att berätta om sin 
sjukdom. Patienterna lyfte fram rädslan som fanns över att behöva åldras ensam till 
följd av smittan (Mattsson et.al, 2013; Varas-Diaz et.al, 2005; Zukoski & Thorburn, 
2009). 

Upplevelsen av att bli bortvald 
De allra flesta patienter upplevde att de blev avvisade och uteslutna av familj och 
vänner i och med att det blev känt att de hade en smittsam sjukdom (Andersson et.al, 
2011; Carr & Gramling, 2004; Lindberg et.al, 2009; Zickmund et.al, 2003; Zukoski & 
Thorburn, 2009; Varas-Diaz et.al, 2005). En patient var med om att han mötte en 
gammal kompis som han inte hade sett på några år. När han berättade för henne att han 
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fått HIV, möttes han av avsky, han kände det som att hon tänkte ”Eeewww, och du står 
så nära mig?” (Zukoski & Thorburn, 2009). 
 
Patienter upplevde att den särbehandling och de restriktioner de fick utstå påverkade 
relationerna till familj och vänner. De fick inte äta med samma tallrikar och bestick, 
träffa barn och barnbarn eller komma och hälsa på. De blev ombedda att inte närvara 
vid familjehögtider, då ingen ville äta mat som en person med en smittsam sjukdom 
hjälpt till att laga. En patient berättar om hur han bjudits med att åka och campa, men att 
han var tvungen att skaffa ett eget tält då ingen ville sova bredvid honom (Carr & 
Gramling, 2004; Lindberg et.al, 2009; Mattsson et.al, 2013; Zickmund et.al, 2003; 
Zukoski & Thorburn, 2009; Varas-Diaz et.al, 2005). Patienterna kände sig sårade och 
övergivna då de blev exkluderade av de anhöriga på grund utav deras rädsla för att bli 
smittade (Barratt et.al, 2010).  
 
Några blev totalt förvisade från hemmet, familj och vänner sade upp kontakten (Varas-
Diaz et.al, 2005). Patienterna blev förkrossade över de reaktioner av ilska och avsky 
som de kunde mötas av (Carr & Gramling, 2004). Varas-Diaz (2005) skriver om en 
patient vars partner bestämt sig för att flytta till en annan del av landet för att undvika 
henne. Partnern lämnade varken telefonnummer eller adress och klargjorde att hon inte 
ville ha mer med patienten att göra.  
 
Rädslan för avvisande gjorde att många patienter upplevde en kamp om huruvida de 
skulle berätta om sin diagnos eller inte, vilket orsakade mardrömmar där de drömde om 
andra personers reaktioner på avslöjandet (Andersson et.al, 2011; Carr & Gramling, 
2004; Lindberg et.al, 2009; Varas-Diaz et.al, 2005; Zukoski & Thorburn, 2005). En 
patient berättar om hur han drömt att han sänts till en öde ö, och en annan om hur hon 
blev stenad till döds. Oron över att inte våga berätta för familjerna förstärktes av att 
läkare uppmanade dem att hålla tyst om sin sjukdom, då det enligt dem skulle medföra 
att patienterna blev avvisade och avskydda (Carr & Gramling, 2004). 

Upplevelsen av skuld och skam 
Det fanns mycket känslor av skuld och skam gällande att ha en smittsam sjukdom. 
Patienterna kände att andra personer skuldbelagde dem för att de hade förvärvat den 
smittsamma sjukdomen, trots att de inte gjort något speciellt för att drabbas av den 
(Andersson et.al, 2011; Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010). Patienterna fick 
höra att det var deras eget fel att de fått den, då de trots att de visste om att sjukdomen 
fanns levt på ett riskfyllt sätt (Surlis & Hyde, 2001). Till följd av de bemötanden de 
möttes av kände patienterna sig skuldtyngda och upplevde skam, vilket genererade 
känslor som ilska, utanförskap och missmod (Carr & Gramling, 2004; Zukoski & 
Thorburn, 2009).  
 
De förändrade relationerna till de närstående genererade oro och rädsla. En patient 
beskriver det som en skammens sjukdom och en annan jämförde det med att ha drabbats 
av pesten och att känna sig så smittsam och oren skapade en känsla av skuld. 
Patienterna tyckte att det var egoistiskt av dem att drabbas av sjukdomen, eftersom det 
utsatte deras nära och kära för en ökad risk att bli smittade och för att deras familj blev 
lidande (Lindberg et.al, 2009; Skyman et.al, 2010; Zukoski & Thorburn, 2009). En 
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patients bror hade förstärkt skamkänslorna genom att be henne hemlighålla sin sjukdom 
för att inte genera familjen (Carr & Gramling, 2004).    

Att vara patient 
Upplevelsen av att bli främmandegjord 
Patienterna kände sig stigmatiserade, nedvärderade, främmandegjorda och farliga till 
följd av vårdpersonalens agerande och överdrivna skyddsåtgärder. De upplevdes 
använda orimligt mycket skyddsutrustning, vilket skapade en barriär som komplicerade 
mötet. De upplevde det som att personalen var livrädda för att bli smittade och därför 
inte ville röra vid dem, och att det var orsaken till de paranoida försiktighetsåtgärderna 
som vidtogs. Patienter upplevde att de blev mötta med avsmak, förakt och rädsla och 
beskriver hur vårdpersonal såg ut som mångubbar redo för en tur till yttre rymden och 
gladiatorer klädda för strid (Barratt et.al, 2010; Carr & Gramling, 2004; Lindberg et.al, 
2009; Mattsson et.al, 2013; Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010; Zukoski & 
Thorburn, 2009).  
 
Det var först efter det att den smittsamma sjukdomen blev känd som skyddsutrustning 
började användas (Andersson et.al, 2011). Patienter upplevde att läkare inte ville skaka 
deras händer eller komma in på rummet, utan hellre stod kvar utanför dörren och 
pratade än att ta på sig skyddsutrustning (Barratt et.al, 2010). Överkonsumtionen av 
skydd skapade en förvirring hos patienterna då de ville bli behandlade som normala, 
och inte visste om säkerhetsrutinerna var en standardåtgärd (Rintamaki et.al, 2007; 
Surlis & Hyde, 2001). Rintamaki (2007) berättar om en patient som skulle ta blodprov. 
Vid personen före hade provtagaren inte handskar på sig, men när patienten kom tog 
hon på sig det. Patienten kände sig diskriminerad då han ansåg att samma rutiner borde 
gälla för alla.  
 
Patienterna kände sig särbehandlade till följd av flertalet restriktioner som de tvingades 
följa. De fick inte hälsa på släktingar på sjukhus eller gå till vårdcentralen, utan 
hemsjukvården fick vid vårdbehov komma hem till dem. Om det var något som inte 
kunde åtgärdas i hemmet fick patienterna via bakvägen komma in i ett tomt rum på 
vårdcentralen (Lindberg et.al, 2009). Patienterna upplevde sig isolerade och instängda 
då de på grund utav sin sjukdom begränsades i mötet med andra. Vårdpersonal undvek 
att gå in på rummet eller göra spontana besök, utan kom bara in om det var något som 
skulle utföras (Skyman et.al, 2010). Ord som ”undanstoppad”, ”instängd” och 
”undanhållen” användes för att beskriva hur patienterna kände sig, vilket skapade en 
frustration över maktlösheten då de kände att de inte hade kontroll över sin situation 
(Barratt et.al, 2010).    

Upplevelsen av att bli diskriminerad 
Patienterna var rädda för att bli nekade vård eller ges sämre vård än personer utan 
smittan (Andersson et.al, 2011; Rintamaki et.al, 2007). Många av de patienter som blev 
nekade vård hänvisades till andra ställen. Patienterna upplevde att vårdgivarna var rädda 
för att bli smittade och därför inte ville behandla dem, utan skickade dem vidare 
(Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Carr & Gramling, 2004; Rintamaki et.al, 
2007; Skyman et.al, 2010; Varas-Diaz et.al, 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). En 
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patient med astma brukade få behandling för sin astma i form av akupunktur. När 
akupunktören fick reda på blodsmittan sa han att de inte behandlade astma med 
akupunktur där, trots att det stod i annonsen över tjänster de erbjöd (Zukoski & 
Thorburn, 2009). En annan patient berättar om hur han blivit nekad provrörsbefruktning 
på grund utav sin sjukdom (Mattsson et.al, 2013). Patienterna upplevde även att 
kallelser till återbesök och uppföljning uteblev (Skyman et.al, 2010; Zukoski & 
Thorburn, 2009). 
 
Vårdkvaliteten sattes på spel genom respektlöst bemötande, diskriminering, fördomar, 
längre väntetider och bristfälliga behandlingar (Andersson et.al, 2011; Carr & 
Gramling, 2004; Barratt et.al, 2010; Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010; Surlis & 
Hyde, 2001; Varas-Diaz et.al, 2005; Zickmund et.al, 2003; Zickmund et.al, 2004; 
Zukoski & Thorburn, 2009). Patienterna upplevde att behandlingar hindrades eller 
fördröjdes med flit, vilket fick dem att känna sig nedgraderade (Rintamaki et.al, 2007; 
Surlis & Hyde, 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). De kände även att de inte blev 
erbjudna aktuella behandlingar då läkare antingen förminskade sjukdomen och inte såg 
den som allvarlig eller sa att den var för svår och att det därför inte var någon idé att 
sätta in behandling, då den ändå inte skulle hjälpa. Många läkare motiverade den 
uteblivna behandlingen med att patienterna ändå skulle dö (Carr & Gramling, 2004; 
Zickmund et.al, 2004). 
 
Under sjukvårdsvistelsen upplevde flertalet patienter att de blev ignorerade, även då de 
var i stort behov av vård. Läkarna kunde komma in på rummet utan att låtsas om och 
fullständigt strunta i patienten, trots att hon försökte prata med läkaren. En patient 
berättar om hur hon blivit ignorerad när hon kom in på akuten, och när hon försökte få 
hjälp frågade personalen vad hon ville, utan att hjälpa henne (Rintamaki et.al, 2007; 
Varas-Diaz et.al, 2005). Zukoski (2009) berättar om en nyförlöst fyrbarnsmamma som 
blivit ignorerad av personalen. Hon hade gjort ett kejsarsnitt och hade erfarenhet av hur 
ofta man bör få tillsyn, men ingen kom och tittade till henne. Under lång tid försökte 
hon att ringa på larmknappen innan det tillslut kom en sjuksköterska och undrade vad 
hon ville. Kvinnan låg då i en pöl av blod, vilket hon hade gjort i timmar och behövde 
hjälp med att byta och tvätta sig. Sjuksköterskan som precis gått på sitt skift hjälpte 
patienten då ingen av de andra hjälpt henne. En annan patient beskriver hur hon skulle 
ta ett blodprov då provtagaren inte fick ut något blod. Vårdpersonalen fortsätter att 
försöka trots att patienten upprepade gånger påtalade att det gjorde ont, patienten får då 
höra ”Om du inte hade gjort det här mot dig själv så skulle du inte behövt gå igenom det 
här” (Rintamaki et.al, 2007). Till följd av bemötandet de möttes av valde några patienter 
därför att inte berätta för vårdpersonalen om sin sjukdom, för att på så vis undvika att få 
sämre vård (Varas-Diaz et.al, 2005). 
 
Patienterna upplevde att de blev annorlunda behandlade än personer utan smitta och att 
vårdpersonalen inte visade något känslomässigt engagemang. De blev inte lyssnade på, 
gjorda till åtlöje, påskyndade och ovänligt behandlade och kände sig missförstådda och 
oönskade (Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010; Zickmund et.al, 2004; Zukoski & 
Thorburn, 2009; Varas-Diaz et.al, 2005). Erfarenheterna av diskrimineringen 
patienterna upplevde i mötet med sjukvården gjorde att patienterna drog sig för att söka 
vård, såvida det inte var mycket allvarligt (Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010; 
Surlis & Hyde, 2001; Varas-Diaz et.al, 2005). 
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Upplevelsen av att bli exponerad 
Många patienter kände sig uthängda när de skulle söka vård. Trots att andra patienter 
satt i närheten tvingades patienterna berätta om sin sjukdom i receptionerna, vilket fick 
dem känna sig stigmatiserade, pestsmittade och märkta. Efter det att sjukdomen 
uppdagats kom personal som såg ut att vara redo för en ”rymdfärd” och fraktade ut 
patienterna, där de sedan fick vänta på sin tur, då de inte fick sitta bland de andra 
patienterna. Vid vård i hemmet tog personal på sig skyddsutrustning utanför ytterdörren, 
vilket gjorde att grannar kunde börja undra då de såg åtgärderna personalen tog till för 
att undvika att bli smittade (Lindberg et.al, 2009; Skyman et.al, 2010). 
 
På sjukhuset var många patienter med om att personalen uppträdde oprofessionellt och 
inte respekterade sekretessen i närheten av andra personer. Lindberg (2009) berättar om 
en patient som varit med om att vårdpersonalen stått i korridoren utanför rummet och 
viskat om patienten. Andra patienter beskriver hur de legat på flerbäddssal när 
vårdpersonalen pratat med dem om deras sjukdom så högt att andra patienter kunnat 
höra. Bemötanden som dessa kan få patienterna att känna sig uthängda och vanhedrade, 
vilket kan försvåra mötet med andra personer (Lindberg et.al, 2009; Rintamaki et.al, 
2007; Skyman et.al, 2010; Surlis & Hyde, 2001). 
  
Patienter som inledningsvis glömt att berätta om sin smitta och sedan nämnt detta för 
personalen beskriver hur bemötandet förändrats och orsakat panik. Patienterna uppger 
hur dem till följd av detta blivit utskällda, då det var deras skyldighet att berätta, och 
sedan förpassats till separata rum där varningsskyltar hängts på dörren (Mattsson et.al, 
2013; Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010; Surlis & Hyde, 2001). En patient 
beskriver hur hon skulle föda barn och hade en snabb förlossning. Barnmorskan var 
tvungen att klippa och hade inte uppfattat att personen hade en smittsam sjukdom, vilket 
genererade panik hos henne när hon upptäckte det. Barnmorskan hade fått både blod 
och fostervatten över hela sig och började gapa om att patienten nu smittat henne, vilket 
fick till följd att det spred sig över hela sjukhuset (Surlis & Hyde, 2001).  Rintamaki 
(2007) berättar om en annan patient vars bror med HIV hade skadat sig och hur 
ambulansföraren, när hon får reda på det, blir förbannad på patienten och kastar ut de 
blodiga handskarna på gatan.  

Upplevelsen av det tysta språket 
Ordlös kommunikation som speciella blickar, kroppsspråk, tonfall, undvikande och 
dubbeltydiga meningar lyftes fram som bekräftelse på stigmatisering och vad 
vårdpersonalen egentligen tyckte om patienten (Rintamaki et.al, 2007; Varas-Diaz et.al, 
2005; Zukoski & Thorburn, 2009).   
 
Undvikande av ögonkontakt lyftes speciellt fram som ett sätt för vårdpersonalen att ta 
avstånd från patienterna då det upplevdes som kallt och ovänligt. Tonfallet kunde även 
det indikera ogillande, obehag eller förakt, genom att vara kort, platt eller bryskt, vilket 
skapade en känsla av alienering hos patienten. Patienter berättar om personal som 
distanserat sig genom att de stått på andra sidan rummet och fört ett samtal med dem. 
Stigmatiseringen var inte alltid uppenbar, utan subtil och tolkades som att 
vårdpersonalen kände sig obekväma med att behöva jobba med personer med en 
smittsam sjukdom (Rintamaki et.al, 2007). Patienterna upplevde stigmatiseringen som 
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en känsla, en stämning, som fanns där fastän ingen sa något (Rintamaki et.al, 2007; 
Varas-Diaz et.al, 2005; Zukoski & Thorburn, 2009). Reaktioner som irritation, ilska, 
rädsla eller obekvämhet var inte ovanligt hos personalen, vilket patienterna upplevde 
som ett bevis på att dem inte ville jobba med dem och var rädda för att bli smittade 
(Lindberg et.al, 2009; Rintamaki et.al, 2007).  

Kunskapsbrist 
Upplevelsen av att bli bemött med fördomar 
Patienter med Hepatit C och HIV/AIDS var dem som i störst utsträckning möttes av 
fördomar. Sjukdomarna ansågs vara förvärvade genom en riskfylld livsstil, där de flesta 
förutfattade meningarna riktade sig mot drogmissbruk, homosexualitet eller 
promiskuösitet (Carr & Gramling, 2004; Zickmund et.al, 2003; Zickmund et.al, 2004; 
Zukoski & Thorburn, 2009). Personerna med sjukdomen hade tidigare, innan de fått sin 
diagnos delat dessa fördomar, vilket gav en känsla av skuld. Att de fick diagnosen trots 
att de inte tillhörde någon av riskgrupperna fick dem att ändra sina fördomar och 
skapade en förståelse för stigmatiseringen (Carr & Gramling, 2004).  
 
Oavsett om personerna fått sin sjukdom genom riskabelt leverne eller av andra orsaker, 
exempelvis genom blodinfusioner eller samlag, ansågs sjukdomen vara självförvållad 
(Surlis & Hyde, 2001). Patienterna ”stämplades” av vården som en högriskgrupp, även 
då de inte tillhörde någon (Rintamaki et.al, 2007; Surlis & Hyde, 2001). I Rintamakis 
(2007) studie fick en patient förklarat för sig att han tillhörde en riskgrupp eftersom han 
hade HIV och vårdpersonalen fortsatte hävda detta trots att patienten upprepande gånger 
förnekade det. En patient med HIV hade kroniska smärtor och gick till läkaren för att få 
sitt recept på Metadon förnyat. Läkaren trodde att hon var en drogmissbrukare på grund 
utav hennes sjukdom, och vägrade då hjälpa henne eftersom Metadon är ett 
morfinpreparat (Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter fick också intima frågor om 
sexualitet då läkarna ansåg att de manliga patienterna måste vara homosexuella på 
grund utav att de fått sjukdomen (Rintamaki et.al, 2007; Zickmund et.al, 2004; Zukoski 
& Thorburn, 2009). 

Upplevelsen av vårdpersonalens bristande kompetens 
Patienterna upplevde att personal inom hälso- och sjukvård verkade sakna förståelse och 
kunskap om sjukdomen, smittvägar och gällande riktlinjer. Förväntningarna om att 
vårdpersonalen skulle vara mer kompetenta och mer accepterande motbevisades då 
patienterna möttes av avsmak, förakt och rädsla (Andersson et.al, 2011; Carr & 
Gramling, 2004; Lindberg et.al, 2009; Rintamaki et.al, 2007; Surlis & Hyde, 2001; 
Zickmund et.al, 2003). Av den anledningen föredrog patienter att söka sig till 
specialiserade enheter där de upplevde att de i större utsträckning möttes av acceptans 
och medkänsla från personalen, då de antingen delade stigmat själva eller hade 
erfarenhet av att jobba med personer med stigmatiserande sjukdomar (Surlis & Hyde, 
2001).  

Många patienter kände att det fanns en stor brist på kompetens hos läkare och 
sjuksköterskor. Patienterna upplevde att läkarna inte kunde diagnostisera eller behandla 
deras sjukdom och att vårdpersonal saknade kunskap nog att svara på frågor kring 
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dessa. En patient blev satt i karantän i en veckas tid innan läkaren kom på att han satt fel 
diagnos på patienten. Bristen på kompetens betraktades som ett hinder då patienterna 
kände att de inte fick den vägledning de behövde för att kunna hantera sin sjukdom 
(Andersson et.al, 2011; Lindberg et.al, 2009; Zickmund et.al, 2004). Det identifierades 
en brist på kommunikationsförmåga hos vårdgivarna, vilket orsakade en vanmakt med 
starka känslor som gråt, oro och nedstämdhet som följd (Varas-Diaz et.al, 2005; 
Zickmund et.al, 2004). Mattson (2013) skriver om patienter som fått sin sjukdom 
diagnostiserad via brev, vilket upplevdes som mycket traumatiskt av patienterna. 

Patienter möttes av olika personal i liknande vårdsituationer som genom sitt sätt att 
hantera hygienen sände dubbla budskap. Vissa visade irrationell rädsla för att bli 
smittade och skyddade sig därefter medan andra uppträdde ignorant och slarvigt. Detta 
orsakade rädsla hos patienterna då de oroade sig för att personalen skulle föra deras 
smitta vidare till andra personer (Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Lindberg 
et.al, 2009; Rintamaki et.al, 2007; Skyman et.al, 2010). 

Upplevelsen av informationsbehov 
Patienterna identifierade en stor brist på information, då erfarenheterna kring sjukdomen 
och smittvägarna varierade (Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Lindberg et.al, 
2009; Mattsson et.al, 2013; Skyman et.al, 2010). Kunskaperna varierade då 
informationen kom från många olika håll såsom internet och media, tidigare 
erfarenheter, samt olika vårdpersonal, vilket gav dubbla budskap till patienterna 
(Andersson et.al, 2011; Barratt et.al, 2010; Lindberg et.al, 2009; Skyman et.al, 2010). 
Andersson (2011) berättar om en patient med MRSA som fått många motsägande 
förklaringar om vad MRSA innebär. Förklaringarna varierade mellan att det är ett virus 
som finns i kroppen förmodligen för resten av livet, det är en bakterie i blodet som kan 
överföras till andra och det är en dödlig sjukdom. Patienterna upplevde att 
vårdpersonalen inte ansträngde sig för att ta reda på patientens kunskapsnivå om 
sjukdomen och ej heller om att förmedla ny kunskap. De patienter som tidigare fått 
information av sjukvården ansåg att det gavs för mycket information på en och samma 
gång, och tyckte att det kunde delats upp på fler tillfällen. Några patienter fick både 
skriftlig och muntlig information, vilken upplevdes som adekvat men ytlig (Lindberg 
et.al, 2009; Skyman et.al, 2010).   
 
Patienterna kände ett stort behov av att få veta mer om sin sjukdom, inte bara om 
smittspridning utan även sjukdomens fysiologi, vad den innebär och vilka konsekvenser 
den kan få för livet (Barratt et.al, 2010; Lindberg et.al, 2009).  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturöversikt som innebär att publicerade vetenskapliga artiklar 
analyserades. För att få en bred och världsomfattande överblick av forskningsläget 
gällande upplevelsen av att leva med en smittsam sjukdom använde vi en litteraturstudie 
som metod. Den övergripande bilden som eftersträvades hade varit svår att förvärva 
genom empiriska studier då det globala perspektivet hade gått förlorat, samt att tid och 
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resurser var begränsade. Eftersom vi ville grunda vårt arbete på aktuell forskning var det 
inte heller aktuellt att endast använda sig av skönlittelära verk.   
 
I början av arbetets gång upplevde vi det svårt att hitta lämpliga artiklar som beskrev 
patienternas upplevelse av att leva med någon av sjukdomarna HIV/AIDS, MRSA, 
Hepatit C och Tuberkulos. Efter en osystematisk sökning fann vi sökordet experiences 
och började få mer träffar. Senare förfinades sökningen och vi lade till sökorden 
attitudes, patient, stigma tillsammans med hepatitis, MRSA, Tuberculosis och 
HIV/AIDS. Antalet träffar begränsades då till en rimlig nivå varpå vi valde de artiklar 
som svarade an på syftet. Många bra artiklar hittades som rörde patienters erfarenhet av 
att ha sjukdomarna HIV/AIDS, MRSA och Hepatit C, det visade sig dock svårt att få 
samma träffar när det gällde sjukdomen Tuberkulos.  
 
Vi ansåg att de vetenskapliga artiklar vi hittade stämde bra överens med studiens syfte. 
Vi ville främst fokusera på kvalitativa studier då det var upplevelsen hos patienterna 
som vi ville fånga, men var också öppna för att titta på artiklar med kvantitativ metod 
för att få en förståelse för hur ofta patienterna exempelvis upplevt sig stigmatiserade. Vi 
fann två artiklar som innehöll båda metoderna och som uppfyllde kriterierna vi satt upp. 
För att skapa ett så tillförlitligt resultat som möjligt granskades alla artiklarna av bägge 
författarna enskilt. Artiklarna diskuterades sedan för att se om vi tolkat resultaten på 
samma sätt. Därefter valde vi att leta efter likheter i artiklarna för att kunna plocka fram 
huvudteman och subteman. Det var ibland svårt att särskilja kategorierna åt då de på 
många sätt var sammanflätade med varandra. 
 
Rent geografiskt hade vi inte satt upp några begränsningar vilket resulterade i att 
artiklarna som inkluderades kom från fem olika länder spridda över världen. Dock så 
anser vi att länderna som studierna är gjorda i representerar en ”västerländsk” kultur 
vilket kan ses som en svaghet då det är möjligt att det finns kulturella och religiösa 
skillnader som kan påverka resultatet. När vi sökte artiklar hittade vi en kvalitativ 
litteraturöversikt (Juniarti & Evans, 2011) som rörde Tuberkulos, vilken byggde på 
trettio studier där några är utförda i bland annat Asien, Afrika och Sydamerika. 
Eftersom vi hade som inklusionskriterie att artiklarna skulle vara primärkällor valde vi 
därför att spara litteratursammanställningen till diskussionen. Vi fann många likheter i 
Juniartis och Evans (2011) resultat med det som framkom i vår litteraturstudie, därför 
anser vi att det kan stärka tillförlitligheten i vårt resultat. 

Resultatdiskussion 
Genom litteraturstudien framkom tre olika teman, och tio olika subteman som visar på 
en mångfasetterad problematik över hur patienterna upplever det att ha en smittsam 
sjukdom. Det mest centrala som framkommer i resultatet är stigmatiseringen som i stor 
utsträckning färgar patienternas upplevelse över hur det är att leva med en smittsam 
sjukdom. Bemötande, vård och privatliv påverkas vilket får till följd att de känner sig 
kränkta, farliga, oönskade och isolerade.   

Att vara smittsam 
Första temat tog upp hur det är att vara smittsam. Här beskrivs patienternas livsvärld 
och hur den förändras i samband med diagnosen, vilket kan få till följd att världen som 
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tidigare setts som en trygg plats nu upplevs som främmande, overklig och hotfull 
(Dahlberg & Segesten, 2011, s. 61). Identiteten hotas då många upplever att de blir sin 
sjukdom, oavsett karriär eller andra framgångar överskuggar i många fall sjukdomen 
den tidigare identiteten. Personen blir ”kvinnan med AIDS” eller ”mannen med MRSA” 
vilket även Lundstedt (2012, s. 215) identifierar sig med. En människas självbild och 
identitet hänger ihop med kroppen. Om den förändras, ändras även uppfattningen om 
kroppen och tillgången till världen (Dahlberg & Segesten, 2011, s. 132-133; Wiklund, 
2003, s. 49). I resultatet framkom, vilket även bekräftas av Juniarti och Evans (2011) 
och Lundstedt (2012, s.155), att patienterna upplevde sig som smutsiga och 
pestsmittade vilket ändrade deras kroppsbild, försämrade livskvaliteten och genererade 
känslor av skuld och skam. På grund utav skam, för att inte riskera att smitta andra och 
skydda sig själva från avvisande undvek patienterna fysisk kontakt och isolerade sig, 
vilket påverkade relationerna till de närstående (Wiklund, 2003, s. 111). Många gav upp 
tanken på att någonsin ha ett förhållande igen och föräldrar vågade inte längre krama 
och pussa sina barn. Rädslan och osäkerheten gjorde det svårt att förhålla sig positiv 
inför framtiden. Andreas Lundstedt beskriver hur han, samma dag som han fått sin HIV 
diagnos, sitter på köksgolvet och är skräckslagen över tanken på att få tillbringa resten 
av sitt liv i ensamhet. Han trodde inte att han skulle kunna överleva om de som betydde 
något för honom inte skulle älska honom längre (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 92, 
211). Lidandet som orsakas av sjukdomen kan hota hela existensen om människan inte 
kan se hur hon ska kunna fungera i det nya tillståndet (Wiklund, 2003, s. 102). 
Patienterna upplevde sig ensamma och övergivna till följd av sjukdomen, både när de 
blev uteslutna eller särbehandlade av familjen, vilket även Lundstedt (2012, s. 88) och 
Juniarti och Evans (2011) bekräftar. Vidare skriver han hur patienterna skäms och ser 
sig som en vanära för familjen, vilket gör det viktigt att som vårdpersonal inte 
skuldbelägga patienten ytterligare än vad han/hon redan gör själv. Patienterna är redan 
sårbara och utsatta, vilket inte bör förstärkas genom ett dömande bemötande.  
Sjuksköterskan har enligt oss här en viktig roll i att stödja och inge patienten hopp i 
lidandet som uppstår till följd av sjukdomen. Genom att tillgodose information kan 
många missförstånd förhindras angående hur smittan sprids, och därmed förhindra 
mycket av det ”onödiga” avståndstagandet som patienterna tar av hänsyn till andra.  
 
Lundstedt (2012, s. 21, 93) skriver i sin bok om hur han inte vill berätta om sin 
sjukdom, om hur hans HIV är hans ”mörka medpassagerare”, hans tysta fiende som 
finns i hans kropp som ett tjärlager av skam. Övertygelsen om att han skulle bli utstött 
och att ingen skulle våga komma nära om de fick reda på hur det låg till fick honom att 
svära på att inte en enda själ skulle få veta. Motståndet för att berätta om sjukdomen 
visade sig även i resultatet och bekräftades också av Juniarti och Evans (2011). 
Avvisande var den största orsaken till att patienterna inte ville att deras sjukdom skulle 
bli känd av andra personer. Rädslan bekräftades i flera fall då många deltagare i 
studierna berättar om hur de möttes med avsky från familj och vänner, vilken ledde till 
att det sattes upp regler för det sociala umgänget och/eller totalt avståndstagande. 
Juniarti och Evans (2011) och resultatet beskriver hur patienterna inte längre fick 
närvara vid familjehögtider, äta med samma tallrikar och bestick som de övriga i 
familjen, sova i samma tält, komma in i huset eller träffa barn och barnbarn. Några var 
med om att de blev exkluderade och inte längre var välkomna då familj och vänner helt 
sade upp kontakten. Att vara bortvald av människor av betydelse skapar enligt Dahlberg 
och Segesten (2011, s. 92) en ensamhet som är påtvingad. Ensamheten drabbar hela 



 17 

existensen och kan skapa en känsla av hemlöshet där personen inte känner sig hemma 
någonstans. Ensamhet är något skamfyllt och ses som något fel och konstigt, som ett 
slags handikapp (Dahlberg & Segesten, 2011, s. 61, 98). Vi anser att det är patientens 
eget val huruvida han/hon vill berätta för de närstående om sin sjukdom eller inte. Om 
personen väljer att inte berätta om smittan direkt är det vår uppgift att stödja patienten i 
valet, men även att upplysa patienten om att denne har ett ansvar att inte sprida smittan 
vidare. Vi ska inte döma patienten för det beslut som fattas, men vi kan ändå uppmuntra 
honom/henne till att berätta för eventuell partner och familj då de utöver risken att bli 
smittade även kan vara ett stöd och en hälsoresurs för patienten.  

Att vara patient 
Det andra temat som framkom var hur känns att vara patient, där det beskrivs hur 
bemötandet från sjukvården kan få patienterna att känna sig ”alienerade”, 
diskriminerade, och utsatta genom såväl direkta handlingar som mer subtila. När vi i 
uppsatsens linda pratade om tänkbara känslor som patienten kunde uppleva i och med 
att han/hon bar på en smittsam sjukdom spekulerade vi om alienering. För oss 
symboliserar ordet hur patienten betraktas som en alien och därigenom blir 
främmandegjord och sedd som något farligt och okänt. Vi drog paralleller till 
rymdvarelsen från filmen E.T. som sågs som ett så stort okänt hot mot mänskligheten 
att han blev bemött av människor klädda som inför rymdfärd, vilket också patienterna i 
studiens resultat upplevde. Patienterna betraktades som något så farligt och smittsamt 
att när de skulle till vårdcentralen var tvungna att gå in bakvägen till ett tomt rum. 
Bemötandet förändrades efter att de fått sin sjukdom och personalen verkade nu vara 
livrädda för dem. Rädslan för att smittas gjorde att personalen inte gjorde några 
spontana besök utan kom bara in på rummet när de hade ett specifikt ärende. Känslan av 
isolering förstärktes av att de var begränsade till sina rum för att undvika smittspridning, 
vilket påverkade det mellanmänskliga mötet med såväl andra patienter som 
vårdpersonal. Nightingale (1954, s. 72) beskriver hur lidande kan uppstå till följd av att 
sjuklingen är begränsad till sitt rum då hon bara ser samma väggar och samma tak. 
Trots att patienten har en förståelse för att isolering kan vara nödvändigt kan ett lidande 
uppstå (Dahlberg & Segesten, s. 142).  
 
I resultatet beskriver patienterna hur de tydligt såg inkonsekvensen i hygienrutinerna 
hos vårdpersonalen. På vårdcentralen kunde en patient se hur personalen först 
behandlade en person utan handskar, för att sedan ta emot patienten i full mundering. På 
grund utav smittan undvek vårdpersonal så långt som möjligt fysisk kontakt med 
patienterna och när detta ej längre var möjligt använde många av personalen överdrivet 
mycket skyddsutrustning. Patienter var även med om motsatsen där personalen istället 
agerade ignorant och slarvigt gällande hygienrutiner, vilket skapade en rädsla hos 
patienterna för att personalen skulle föra deras smitta vidare till någon annan. De 
inkonsekventa hygienrutinerna sände dubbla budskap till patienterna, vilket skapade en 
förvirring. Vi menar att det är vårdpersonals ansvar att inte föra en smitta vidare till en 
annan patient. Det ska inte slarvas med de basala hygienrutinerna, och självklart ska 
förkläde och handskar användas när det är befogat. Vi anser att hygienrutinerna oavsett 
situation borde följa riktlinjer, oberoende om personen har en känd smitta eller inte. 
Bara för att en person med en smittsam sjukdom fått den diagnostiserad betyder det inte 
att andra människor inte kan ha smittan fast den inte upptäckts ännu. Hygienrutiner är 
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till för att skydda andra patienter och bör därför efterföljas fastän patienten inte har 
någon fastställd smitta, vilket även bekräftas av Socialstyrelsen (SOFS 2007:19) i 
föreskrifterna för de basala hygienrutinerna. Socialstyrelsen skriver att förkläde alltid 
ska användas då arbetskläderna kan komma i kontakt med patienten och handskar vid 
risk för kontakt med kroppsvätskor eller biologiska material (SOFS 2007:19). Likväl 
borde man inte överkonsumera skyddsutrustning. Kostnaderna för vården ökar vid 
överanvändning, dubbla handskar hjälper inte bättre mot ett nålstick samt att det 
vårdande mötet kan försvåras av de barriärer som för mycket skydd utgör.    
 
I utbildningen till sjuksköterska har vi fått lära oss att alla patienter är lika mycket värda 
och därför förtjänar vård på lika villkor. Det spelar ingen roll hur gammal patienten är, 
vad patienten har för kön, läggning, tro, etnicitet eller vilken samhällsklass patienten 
tillhör. Människa som människa, alla förtjänar samma respektfulla bemötande och vård 
på lika villkor, vilket även stärks av Hälso- och sjukvårdslagen (Riksdagen, SFS 
1982:763, 2§). Detta ser vi som en självklarhet, men resultatet från litteraturstudien 
visar en annan verklighet. 
Resultatet visade att patienterna utsattes för vårdlidande då de blev bemötta orättvist, 
diskriminerade och respektlöst behandlade, vilket även äventyrade vårdkvaliteten 
(Eriksson, 1994, s.86-87). Patienter beskriver hur de blivit ignorerade under läkarronder 
eller när de exempelvis suttit i en pöl av blod. Väntetiderna var längre, behandlingar 
fördröjdes eller förhindrades med flit, och de behandlingar som patienterna fick var 
bristfälliga. Läkarna erbjöd inte patienterna alternativ då de antingen förminskade 
sjukdomen eller förklarade för patienten att det inte fanns något han kunde göra då 
patienten ändå skulle dö. Andreas Lundstedt berättar om hur hans hopp om att överleva 
grusades av hans läkare då läkaren berättade om de följdsjukdomar som skulle uppstå 
för att sedan avsluta med ”Ja, och tillslut dör du” (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 96). 
Patienterna var även med om att de blev nekade vård, att de visades vidare till andra 
vårdgivare och kallelser för återbesök uteblev. Eriksson (1994, s. 86-87) skriver att 
lidande för patienten kan uppstå då vården uteblir och värdigheten kränks. Vi anser att 
det är av stor vikt att vara medveten om det lidande som kan uppstå till följd av ett 
sådant bemötande för att kunna minska patientens vårdlidande. 
 
Det var inte bara det som öppet sades och gjordes som patienterna upplevde som 
stigmatiserande, utan det tysta, subtila, bemötandet visade sig också ha stor vikt för 
upplevelsen av mötet med vården. Undvikande av ögonkontakt, kroppsspråk, 
avståndstagande och tonfallet personalen hade kunde skapa en känsla av alienering hos 
patienten. Vid undvikande av ögonkontakt sätts trovärdigheten på spel, det skapar en 
osäkerhet hos patienten och upplevs som kallt och oengagerat. Det är som vårdpersonal 
viktigt att tänka på bemötandet vi ger patienten, ett öppet och vänligt ansikte ger 
patienten en trygghet som inte ett slutet, bortvänt eller ovänligt ansikte ger (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 192-193). Vi är väl medvetna om att rynkande på näsan kan uppfattas 
som ogillande av patienterna, men det är inte ofta vi tänker på att det även kan visas på 
andra sätt. Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) skriver att ansiktet såväl som resten av 
kroppen kan spegla en människas inre, upplevelser, känslor och reaktioner. Det subtila, 
ibland omedvetna för vårdaren kan vara minst lika tydligt för patienten som rynkade på 
näsan eller tydligt avståndstagande. Det är därför viktigt att reflektera över eventuella 
motstånd mot att jobba med en person med en smittsam sjukdom, för att på så sätt 
kunna medvetandegöra sig om motståndet och därigenom förhindra att patienten känner 
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sig oönskad och ogillad. För att kunna skapa ett vårdande möte som stärker patienternas 
hälsa behöver det vara både inbjudande och berörande. Vidare krävs det att mötet är 
äkta, närvarande och att vårdaren inte är rädd för att vara sig själv och bli berörd 
(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 209).  
 
Till följd av personalens bemötanden drog sig patienter för att söka vård såvida det inte 
var något allvarligt medan och en del valde att inte berätta om sin sjukdom för 
vårdgivarna, trots att det är en skyldighet. Patienterna kände till följd av anmälnings-
plikten sig uthängda, märkta och pestsmittade när de tvingades stå i receptionen inför 
andra patienter och berätta om sin sjukdom. Efter att sjukdomen uppdagats blev de 
sedan eskorterade ut av ”mångubbar”, eftersom de inte fick sitta i väntrummet med de 
andra patienterna. Bemötandet från vårdpersonal lämnade övrigt att önska då en del stod 
utanför i korridorerna och viskade om patienten eller pratade i flerbäddssalar högt om 
patientens smitta så att andra patienter kunde höra.  
Patienter som glömt berätta om sin sjukdom och sedan kommit ihåg det blev utskällda 
efter noter och sedan förpassade till rum med varningsskyltar. Rintamaki (2007) skriver 
om en patient med blodsmitta som råkat ut för en olycka och inte berättar om sin 
sjukdom direkt när ambulansen kommer. Personalen blir då rasande och sliter av sig de 
blodiga handskarna och kastar ut dem på gatan.   
Vi anser att vi kan förstå att patienterna inte ville berätta om sin sjukdom på grund utav 
det vårdlidande som uppstod till följd av att de blev behandlade på det sätt de faktiskt 
blev, men vi hade samtidigt velat veta om patienten vi behandlar har en smittsam 
sjukdom. Inte för att det skulle påverka bemötandet nämnvärt eftersom vi anser, som 
tidigare nämnt, att alla patienter förtjänar vård på lika villkor och borde bemötas på 
samma sätt, vilket även är lagstadgat (Riksdagen, SFS 1982:763, 2§). En förbättrad 
förståelse för smittsamma sjukdomar kan medföra en ökad medvetenhet om hur man 
hanterar smittan på ett så optimalt sätt som möjligt, i övrigt borde patienten bli 
behandlad som vem som helst, vilket resultatet bekräftade att de också önskade. Om en 
person glömmer att berätta om sin smitta behöver det inte betyda att han/hon gör det 
med flit, utan att patienten kanske har andra saker i tankarna. Låt oss säga att en patient 
skadat sig svårt i en bilolycka, blöder mycket och är svårt chockad. Första tanken som 
poppar upp i huvudet är nog inte: ”just det ja.. jag borde nog säga att jag har en 
blodsmitta”. Personen kanske sitter och oroar sig för de andra som var involverade i 
trafikolyckan, eller så är han/hon kanske alltför uppslukad av smärtan för att kunna 
tänka på något annat. Visst, patienten har en skyldighet att berätta om sin sjukdom, och 
ja, det hade kanske vart bra att veta, men alla patienter borde alltid behandlas utifrån 
samma riktlinjer och med samma medmänsklighet (Socialstyrelsen, SOFS 2007:19). Vi 
anser att det är fel att patienterna ska behöva stå inför massa andra människor och 
berätta om sin sjukdom, då det finns så mycket fördomar och stigmatisering kopplat till 
vissa sjukdomar. Att sedan bli eskorterad ut ur väntrummet av personer klädda i hel 
”sanitetsdräkt” är otroligt stämplande. Om någon får reda på att patienten bär på en 
smitta kan patienternas liv påverkas drastiskt genom att han/hon blir uteslutna ur 
gemenskapen eller till och med hotade. Patienten kanske inte har tagit mod till sig att 
berätta för sin familj om smittan och om en bekant skulle höra det och säga något kan 
det sluta med att patienten blir övergiven och förvisad från den trygghet som kontakten 
med närstående ger. Att bli utesluten från familjen och andra sociala sammanhang kan 
enligt Eriksson (1994, s. 93) skapa ett livslidande om patienten inte längre tillåts vara 
människa bland de människor hon/han älskar. Vidare beskriver hon att den största 
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formen av livslidande uppstår vid kärlekslöshet som kan förinta människan. Därför är 
det av största vikt att sjuksköterskan månar om patientens integritet och värdighet för att 
patienten inte skall bli exponerad för utomstående. 

Kunskapsbrist 
Det tredje och sista temat tog upp kunskapsbristen inom vården, där fördomar, 
vårdpersonalens kompetens och patienternas informationsbehov lyftes fram. 
Okunskapen och fördomarna patienterna bemöts av kan öka deras lidande. Vi anser att 
fördomar är något alla har i större eller mindre utsträckning, men det viktiga är att inte 
låta dem påverka det vårdande mötet. Fördomar bygger på okunskap och rädsla för det 
okända. De baseras inte på verkligheten och fakta utan på ett motstånd av något slag. 
Även om det finns forskning som motbevisar fördomarna är det svårt att bli kvitt dessa, 
då alla inte har tillgång till eller inte är öppna för hur det verkligen ligger till. Många 
kan ha svårt att distansera sig från sina fördomar och är därför inte medvetna om att de 
har några. Om en människa tror sig veta ”sanningen” söker den ofta bekräftelse på att 
han/hon har rätt. Man generaliserar och kategoriserar människor efter till exempel 
läggning, etnicitet och personens sätt att vara. Därifrån dras slutsatser om hur grupperna 
är och beter sig utifrån enskilda individers agerande. Det kan vara krävande att behöva 
ändra sin inställning till något då det kräver reflektion och att man rannsakar sig själv, 
det är lättare att lägga skulden på andra. Som vårdpersonal är det viktigt att reflektera 
över vad man själv kan tänkas ha för uppfattning. Dahlberg (2001, s. 83-84) menar att 
det är genom reflektion som en människa kan nå nya insikter och få ökad förståelse 
kring en företeelse. Vi anser att genom att medvetegöra de egna fördomarna kan man 
lättare lägga dem åt sidan och vara professionell i mötet med patienten.   
De fördomar som framkom i resultatet och som många patienter utsattes för var tron att 
de smittats till följd av en riskfylld livsstil med drogmissbruk, lössläppthet eller 
homosexualitet och att de därför fick skylla sig själva. Andreas Lundstedt är förvisso 
gay men trycker i sin självbiografi på att han varken är sprutnarkoman eller promiskuös 
(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 9). Juniarti och Evans (2011) skriver om att även 
tuberkulos ansågs ha förvärvats genom oförsiktighet och oacceptabelt beteende. 
Patienterna kände skuld då de tidigare själva delat dessa förutfattade meningar och 
därigenom bidragit till ett ökat stigma. Patienterna fick till följd av de fördomar som 
finns sämre vård i form av att de ifrågasattes och inte fick smärtlindring på grund utav 
misstankar om drogmissbruk. Som vårdpersonal är det viktigt att inte vara dömande 
gentemot patienten. Vi vet inte hur patienten fått sin sjukdom, det räcker att oturen är 
framme en gång för att man ska bli smittad, vilket är viktigt att ha i åtanke. Det kan 
hända vem som helst, oavsett om man utsätter sig för risker eller ej. Sjuksköterskan ska 
stötta patienten och vara opartisk och inte låta sina personliga åsikter och fördomar lysa 
igenom. 
 
Personalens kompetens ifrågasattes då patienterna upplevde att läkarna inte kunde 
behandla eller diagnostisera deras sjukdom. Resultatet tog upp, vilket även bekräftades 
av Lindberg (2012), hur personalen hade otillräcklig kunskap om sjukdomen, 
smittvägar och riktlinjer för hygienrutiner, vilket försvårade patientens förmåga att 
handskas med sin sjukdom. I resultatet berättar en patient om hur han fått sin diagnos 
via brev, patienten upplevde det som väldigt traumatiskt, vilket inte kan ses som 
konstigt. Det är både respektlöst och oansvarigt att ge ett så avgörande besked på något 
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annat sätt än öga mot öga, då man inte kan vara med och fånga upp patienten om det ges 
på annat sätt. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det också allvarligt, då det beroende på 
vart en person befinner sig kan äventyra säkerheten. Vi menar på att en person som får 
detta besked exempelvis då han/hon kör bil, står på en tunnelbaneperrong eller liknande 
kan bli så chockade att de blir omedvetna om sin omvärld, och därmed utsätter sig själv 
och andra för risker. Vi anser att det är olämpligt att meddela patienten sin diagnos via 
brev då det ej går att säkerställa att det är den avsedda personen som öppnar brevet. 
 
Ett stort behov av adekvat information identifierades i resultatet, vilket gör det viktigt 
att försöka informera patienterna på ett så optimalt sätt som möjligt. Patienter kräver 
mer och mer information, vilket ställer ökade krav på sjuksköterskan. I resultatet 
framkom även att vårdarna inte brydde sig om att informera patienterna vilket det enligt 
Socialstyrelsen (2012) är sjuksköterskans skyldighet att göra. Det kan vara svårt att veta 
vilken information patienten tidigare fått. Enligt Socialstyrelsen (2012) är det viktigt att 
ta reda på var patienten befinner sig i kunskapsnivån och anpassa informationen 
därefter. Vi lever i en tid då patienter ofta söker information på internet och det kan vara 
svårt att förhålla sig källkritisk, vilket ökar risken för att patienten får dubbla budskap 
och tar till sig felaktig information. Juniarti och Evans (2011) skriver om hur patienter 
med tuberkulos var övertygade om att de skulle dö, till följd av den information som 
hittats på nätet samt samhällets uppfattning som grundar sig i okunskap. Andreas 
Lundstedt anser att det pratas alldeles för lite om HIV, det tog flera år för honom att inse 
att han inte skulle dö till följd av sin sjukdom (Lundstedt & Blankens, 2012, s. 220) Här 
anser vi att sjuksköterskan kan hjälpa patienten med vilka internetsidor som är 
tillförlitliga och som kan användas för att inhämta information och söka svar på frågor. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till att en människa inte kan ta till sig hur mycket som 
helst på en och samma gång och därför försöka ge lite mindre information åt gången, 
men vid fler tillfällen. Både skriftlig och muntlig information kan vara att föredra då det 
är det lätt att glömma av vad som sagts om den bara ges muntligt och endast skriftlig 
information kan göra det svårt att förstå innehållet. Vi anser att det optimala är att 
kombinera dessa två, då det gör patienten delaktig i sin egen vård samt att det ger 
patienten möjlighet att ställa frågor kring innehållet och att det som sägs till patienten 
finns nedskrivet. Det är även viktigt att återkoppla för att få reda på vad patienten tagit 
till sig av den information som givits, och vad som behöver upprepas (Socialstyrelsen, 
2012).  
 
Stigmatiseringen och svårigheterna till trots uppger Andreas Lundstedt i sin 
självbiografi och flera av patienterna i studierna att sjukdomen har gett dem erfarenheter 
som de inte skulle vilja vara utan, då det format dem till de personer de är idag 
(Lundstedt & Blankens, 2012, s. 241; Dahlberg & Segesten, 2010, s. 81).  
 

”Sjukdomen har lärt mig så oerhört mycket, den har format mig till den person 
jag är idag. Mitt HIV har gjort mig ödmjuk inför livet.”  

(Andreas Lundstedt 2012, s. 241)  
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SLUTSATSER 
Som det går att se i diskussionen stämmer mycket av det som framkommit i resultatet 
med det som Juniarti och Evans (2011) skriver om tuberkulos. Då det inte finns några 
signifikanta skillnader mellan patientgrupperna väcks frågan om det går att dra paralleller 
till de upplevelser patienterna har av sin smitta till andra smittsamma sjukdomar. 
 
Utifrån resultatet som framkommit genom litteraturstudien har vi identifierat några 
slutsatser som kan dras. Att patienter blir stigmatiserade och dåligt bemötta beror väldigt 
ofta på rädslan som finns för att bli smittad och okunskap gällande hur smittan sprids och 
hur den förvärvats, vilket skapar ett onödigt lidande för patienten. Alla som har en 
smittsam sjukdom har inte förvärvat den genom en ohälsosam livsstil, utan många har 
bara haft otur då de råkat ut för sjukdomen. Patienter behöver större mängd och mer 
ingående information om sin sjukdom. Personalens bemötande och deras kunskap i 
relation till smittsamma sjukdomar behöver förbättras för att undvika ett ökat stigma 
hos patienterna. Förståelsen för hygienrutiner och gällande riktlinjer behöver ökas och 
tydliggöras för att patienten ska få vård på lika villkor som alla andra. Det är även 
viktigt för sjuksköterskan att vara medvetna om hur patienter kan uppfatta bemötandet, 
för att på så sätt kunna minska den diskriminering patienterna i många fall får utstå.  
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BILAGA 1 
Nr Författare, årtal, titel 

och tidsskrift 
Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat 

1. MRSA - global threat 
and personal disaster: 
patients' experiences, 
Andersson, Lindholm & 
Fossum, 2011, 
International Nursing 
Review. 

Att fastställa och 
beskriva 
kunskaper, 
uppfattningar 
och erfarenheter 
av att vara 
MRSA-positiv 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
halvstrukturerade 
öppna frågor. 
Intervjuerna skrevs 
ner ordagrant och 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Ändamålsenligt 
urval av 15 
personer över 18 
år som förstod 
svenska och 
bodde i 
Stockholm och 
som blivit 
diagnostiserade 
med MRSA 

Vetskapen om diagnosen 
orsakade en chockartad 
reaktion. De kände sig 
pestsmittade, smutsiga och 
upplevde att de var ett 
påtagligt hot mot sin 
omgivning. Rädsla för att 
smitta andra och för att bli 
bortstötta uttrycktes hos 
många deltagare. Brister i 
kunskap och kommunikation 
mellan patient och vårdgivare 
orsakade missförstånd som 
ledde till rädsla, isolering och 
lidande hos patienterna. 

2. Behind barriers: 
patients’ perceptions of 
source isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA), Barratt, 
Shaban & Moyle, 2010, 
Australian Journal of 
advanced nursing. 

Att undersöka 
den levda 
erfarenheten av 
isolering hos 
patienter med 
MRSA 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med 
halvstrukturerade 
frågor. 
Analyserades med 
fenomenologisk 
ansats 

Ändamålsmässig
t urval på 10 
vuxna 
informanter med 
MRSA och som 
isolerats mer än 
3 dagar.  

Upplevelsen av att vara 
isolerad är övergripande 
negativ. MRSA påverkade 
den sociala samvaron, och 
begränsade patienterna i den 
mån att de var tvungna att 
leva inom 4 väggar. Att leva 
bakom en barriär hindrade 
relationer med andra, 
vårdkvaliteten och 
patienterna från att uttrycka 
den egna identiteten  

3. Stigma: A Health 
Barrier for Women 
with HIV/AIDS, Carr & 
Gramling, 2004, 
Journal of the 
association of nurses in 
AIDS care. 

Att utforska 
föreställningar 
och beteenden 
som europeisk-
amerikanska 
kvinnor 
använder sig av 
för att 
upprätthålla eller 
förbättra sin 
hälsa efter 
diagnosen 
hiv/aids 

Kvalitativ. 
Etnografisk metod 
med upprepade 
djupintervjuer och 
observationer 
under en 
tvåårsperiod. 
Analyseringen 
skedde samtidigt 
som 
datainsamlingen, 
deltagarna 
konsulterades att 
diskutera, utöka 
och bekräfta 
relultatet. 

Ändamålsenligt 
urval av 9 
kvinnor. 
Informanterna 
begränsades till 
europeisk-
amerikanska för 
att tron på halsa 
och praxis inte 
skulle skilja sig 
åt p.g.a. 
kulturella 
skillnader. 

Stigmatiseringen i samband 
med hiv/aids har 
flerdimensionella effekter på 
kvinnors hälsa och 
välbefinnande och så 
överväldigande att kvinnorna 
i studien inte längre 
uppfattade sig själva på 
samma sätt som tidigare. 
Diagnosen överskuggade allt 
de hade åstadkommit och 
deras egen identitet. Tidigare 
framgångar förminskades 
med misslyckanden tycktes 
bli maximerade. 

4. Suffering from 
meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus: 
experiences and 
understandings of 
colonisation, Lindberg, 
Carlsson, Högman & 
Skytt, 2009, Journal Of 
Hospital Infection. 

Att utforska 
individers 
erfarenhet och 
förståelse för 
MRSA-
kolonisering. 

Kvalitativ. 
Explorativ design 
med 
halvstrukturerade 
bandinspelade 
intervjuer med 
öppna frågor. De 
transkriberade 
intervjuerna 
analyserades med 
manifest och latent 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Totalt matchade 
26 personerna 
studiens 
kriterier; ≥18 år, 
bo i ett visst län i 
centrala Sverige 
och vara bärare 
av MRSA. Av 
dessa 26 deltog 
13 informanter i 
studien. 

Deltagarna upplevde rädsla 
och begränsningar i det 
dagliga livet och uttryckte ett 
behov av att skydda andra 
från smitta. De upplevde 
mötet och informationen från 
vårdgivare olika, några var 
nöja, andra var missnöjda. 
Rädslorna, begränsningarna 
och bristande professionalism 
hos vårdgivare orsakade 
lidande hos deltagarna.   

5. Experiences of Life in 
patients with Mild 
Haemophilia and 

Att undersöka 
hur patienter 
med mild 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
halvstrukturerade 

9 män av 15 
valdes ut. 
Inklusionskriteri

Det är möjligt att leva med 
hepatit C och samtidigt 
acceptera livet. Sjukdomen 
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Hepatitis C virus 
Infection: An interview 
study [Swedish], 
Mattsson, Ekholm, 
Berntorp & Bolmsjö, 
2013, Nordic Journal 
Of Nursing Research & 
Clinical Studies / Vård I 
Norden. 

hemofili 
upplever det att 
leva med Hepatit 
C  

frågor spelades in. 
Texten 
analyserades 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys 

erna var att de 
skulle vara över 
18 år och ha 
mild hemofili 
och hepatit C. 

medförde begränsningar i 
livet, försvårade att leva med 
andra och balans/obalans. 
Sjukdomen påverkade hos en 
del av deltagarna vardagslivet 
och drömmarna de hade om 
tillexempel familj och 
framtiden. 

6. Male patient 
perceptions of HIV 
stigma in health care 
contexts, Rintamaki, 
Scott, Kosenko & 
Jensen, 2007, AIDS 
Patient Care & Stds. 

Att undersöka 
erfarenheterna 
hos manliga 
amerikanska 
krigsveteraner 
som lever med 
hiv och deras 
upplevelser av 
hiv-stigma inom 
hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitativ. 
Grounded theory 
ansats. Studien 
delades in i två steg 
där första steget 
bestod av två 
fokusgrupper med 
halvstrukturerade 
intervjuer. Steg två 
bestod av man mot 
man- intervjuer. 

Bekvämlighets-
urval av 50 
deltagare som 
rekryterades från 
infektionskninik
er på tre 
veteransjukhus i 
mellanvästra 
USA. 

Deltagarna beskrev ett 
varierande bemötande från 
sjukvårdspersonal som de 
kopplade ihop med hiv-
stigma, allt från kroppsspråk 
och blickar till uppenbar 
diskriminering. De som hade 
upplevt negativa möten med 
sjukvården beskrev att blivit 
bemötta med okunskap, 
rädsla, förakt, obehag och 
uteslutning. 

7. Patients’ experiences 
of being infected with 
MRSA at a hospital 
and subsequently 
source isolated, 
Skyman, Sjöström & 
Hellström, 2010, 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences. 

Att få kunskap 
om patienters 
erfarenheter av 
att ha fått MRSA 
på sjukhuset och 
därefter blivit 
isolerade. 

DjupIntervjuer som 
spelades in på band 
och sedan 
analyserades med 
en kvalitativ 
metod.  

Sex patienter 
mellan 35-76 år 
som fått MRSA 
på sjukhuset och 
därefter varit 
isolerade minst 
en vecka. 
Patienter som 
var under 18, 
inte kunde 
kommunicera 
verbalt, väldigt 
sjuka eller 
dementa 
exkluderades 

Patienterna kände sig kränkta 
över att ha fått MRSA på 
sjukhuset och isoleringen 
beskrevs som traumatiserande 
och bara accepterades pga. att 
dem tog ansvar för att inte 
sprida smittan vidare. 
Patienterna upplevde att de 
inte fick vård på samma 
villkor som andra patienter 
och saknade kunskap om 
MRSA.  De kände sig sårbara 
för de negativa reaktioner de 
möttes av. 

8. HIV-positive patients' 
experiences of stigma 
during hospitalization, 
Surlis & Hyde, 2001, 
Journal Of The 
Association Of Nurses 
In AIDS Care. 

Att undersöka 
HIV-positiva 
patienters 
erfarenheter av 
sjukhusvistelse 
och framför allt 
deras erfarenhet 
av vård given av 
sjuksköterskor. 

Djupintervjuer som 
analyserades med 
kvalitativ innehålls 
analys. 
Djupintervjuer med 
ämnes guide. 
Intervjuerna 
spelades in på 
band. 

10 frivilliga 
deltagare. 3 
kvinnor och 7 
män i  åldrarna 
mellan 29-50. 
Patienterna var 
tvungna att ha 
HIV och ha 
vårdats på 
sjukhus sedan 
det att de fick 
diagnosen.  

Några patienter upplevde 
stigmatisering av 
sjuksköterskor där graden av 
stigma berodde på hur 
personen förvärvat 
sjukdomen. Patienter sökte 
hellre vård på specialiserade 
enheter, då de inte upplevde 
lika mycket stigmatisering 
där. Patienterna kände sig 
uthängda pga. brister i 
sekretess gällande deras HIV 

9. AIDS-related stigma 
and social interaction: 
Puerto Ricans living 
with HIV/AIDS, Varas-
Díaz, Serrano-García & 
Toro-Alfonso, 2005, 
Qualitative Health 
Research. 

Vikten av socialt 
samspel i 
processen av 
stigmatisering 
hos 
Puertoricaner 
med HIV/AIDS 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med 
halvstrukturerade 
frågor som 
spelades in och 
analyserades med 
ett data-program  

30 informanter i 
Puerto Rico med 
HIV/AIDS. 
Könen var lika 
fördelade och 
personerna var 
tvungna att vara 
över 21 

Stigmatisering påverkade 
negativt sociala kontakter 
med familj, vänner, 
sexpartners, medarbetare och 
vårdpersonal. Några 
konsekvenser som angavs var 
bland annat förlorat socialt 
stöd, arbetslöshet, isolering 
och problem med att få vård. 

10. Hepatitis C Virus-
Infected Patients 
Report Communication 
Problems With 
Physicians, Zickmund, 
Hillis, Barnett, Ippolito 
& LaBrecque, 2004, 

Förekomsten och 
nature av 
upplevda 
problem i mötet 
mellan läkare 
och patienter 
med hepatit C. 

Kvalitativ/kvantitativ 
Tvärsnittsstudie. 
Halvstrukturerade 
intervjuer som 
spelades in. 
Resultatet 
analyserades 

322 informanter 
med Hepatit C. 
Patienterna var 
tvugna att vara 
<18, fick inte 
vara dömda 
sedan tidigare 

Närapå hälften av patienterna 
upplevde 
kommunikationsproblem med 
sina läkare. Patienterna 
upplevde att läkarna saknade 
kommunikationsförmåga, 
förmåga att diagnostisera och 
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Hepatology. kvalitativt av 
personer som inte 
visste vilken grupp 
patienten tillhörde.  

och kunna 
kommunicera 
verbalt.  

behandla Hepatit C och detta 
fick patienterna att känna sig 
missledda, övergivna och 
feldiagnostiserade.  

11. They Treated Me Like 
a Leper: Stigmatization 
and the Quality of Life 
of Patients with 
Hepatitis C, Zickmund, 
Ho, Masuda, Ippolito & 
LaBracue, 2003, J Gen 
Intern Medicine. 

Hypotesprövning 
om hurvida 

patienter med 
Hepatit C 
upplever 

stigmatisering 
oberoende av hur 

de fått 
sjukdomen och 
att det påverkar 
livskvaliteten 

negativt 

Kvalitativ/kvantitat
iv. Observativ 
tvärsnittsstudie. 
Halvstrukturerade 
intervjuer med 24 
frågor. Svaren 
spelades in 
medbandspelare. 
Resultatet 
analyserades med 
kvalitativa 
metoder. 

290 patienter 
med Hepatit C 
som går på 
Hepatit kliniker. 
Deltagare som 
var under 18, 
tidigare dömda, 
gravida, inte 
kunde fatta 
beslut eller 
kommunicera 
verbalt 
exkluderades.  

147 av 257 patienter 
upplevde stigmatisering I 
relation till sin sjukdom. 
Kvinnor upplevde 
stigmatisering I högre grad än 
män. Ålder, utbildning, jobb 
och grad av sjukdom 
påverkade inte resultatet. 
Stigmatisering medförde oro, 
depression, sämre 
livskvalitet, förlorad kontroll 
och försämrad förmåga att 
handskas med sin sjukdom   

12. Experiences of stigma 
and discrimination 
among adults living 
with HIV in a low HIV-
prevalence context: a 
qualitative analysis, 
Zukoski & Thorburn, 
2009, AIDS Patient 
Care & Stds. 

Att undersöka 
HIV-positivas 
erfarenheter av 
att leva i 
områden med låg 
förekomst av 
HIV 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer som 
spelades in, där 
deltagarna svarade 
på 22 huvudfrågor 
med öppna slut. 
Resultatet 
analyserades med 
innehållsanalys. 

16 vuxna 
informanter med 
HIV. Deltagarna 
var tvungna att 
vara >18 och ha 
HIV. Urvalet 
gjordes genom 
läkarbesök där 
patienterna gått 
med på att delta 
och enkäter. 

Patienterna upplevde 
avvisande och 
avståndstagande från familj 
och vänner. De tvingades 
följa regler när de skulle 
umgås med andra och 
behandlades annorlunda. 
Patienterna upplevde att 
vårdpersonal var rädda för 
dem och därför skickade dem 
vidare eller nekade dem vård. 
Bemötandena genererade 
känslor som ilska, skuld, 
skam och isolering.   
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