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Sammanfattning    
 
Fördomar förekommer i hela samhället och det är viktigt att vårdaren reflekterar över 
sina fördomar gentemot den blodsmittade patienten för att inte orsaka ett vårdlidande. 
Bemötandet bör ske utan påverkan av fördomar för att möjliggöra en god vårdrelation 
och att vården sker på lika villkor. Syftet med arbetet är att belysa hur den 
blodsmittande patienten upplever vårdarens fördomar, för att möjliggöra en ökad 
förståelse hos vårdaren. Studien har utförts som en litteraturstudie där kvalitativa 
artiklar granskats och sammanställts till ett resultat. 
 
Det som framkom i resultatet är att den blodsmittade patienten upplever att de bemöts 
av fördomar från vårdaren. De upplever att vårdaren ser dem som smittfarliga, vilket 
kan bero på vårdarens rädslor och okunskap om blodsmittan. De anses vara 
homosexuella, drogmissbrukare eller sexuellt lössläppta och upplever att de möts av 
stigmatisering/fördomar orsakat av det. De upplever också att de inte erhåller samma 
vård som andra patienter och inte möts med den respekt och värdighet av vårdaren som 
de önskade. Detta presenteras i arbetet under rubrikerna: Att betraktas som smittfarlig, 
att tillhöra en stigmatiserad grupp, att inte erbjudas samma vård som andra patienter och 
att inte bemötas värdigt. 
 
Att möta en patient fördomsfritt kräver en öppenhet hos vårdaren. Detta utvecklas 
genom att som vårdare vara medveten om sin förförståelse i olika situationer och 
gentemot olika patienter. Detta möjliggörs genom att utveckla ett reflekterande 
förhållningssätt och kritiskt tänkande i alla möten med människor.  
 
 
Nyckelord:  Fördomar, stigmatisering, blodsmittade, vårdare, upplevelse,  
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INLEDNING                                         

Inom akutsjukvården, där jag arbetat cirka nio år som sjuksköterska, upplevde jag att 
bemötandet gentemot patienten ibland präglades av förutfattade meningar. Detta ofta 
utifrån en grupptillhörighet, det vill säga om patienten var missbrukare, blodsmittad, 
invandrare eller kom från psykiatrin. Jag undrar därför hur mötet med patienten 
påverkas när det finns någon form av förförståelse runt patientgruppen? Bedrivs 
omvårdnaden till patienten på likadana villkor, utan värdering, oavsett patientens kön, 
ålder, social situation mm? Är bemötandet lika professionellt oavsett om patienten är en 
svårt sjuk kvinna eller man med blodsmitta och drogproblematik?  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1 992:567) anges att målet för all hälso- och sjukvård är en 
vård på lika villkor för hela befolkningen (Socialstyrelsens författningssamling, 2006).  
Att vårda på lika villkor innebär att alla patienter bemöts likvärdigt. Det förväntas av 
sjuksköterskor att de har en tolerans gentemot minoritetsgrupper menar Röndahl, Innala 
och Carlsson (2004a).Vid Socialutskottets utfrågning fanns förespråkare från 
Hivsmittades1 riksförbund i Sverige och de menar enligt Hedén (2007) att de 
fortfarande bemöts av fördomar inom vård och omsorg. Jag vill därför i denna 
litteraturstudie belysa den blodsmittade patientens upplevelser av vårdarens fördomar. 
Genom att belysa hur den blodsmittade patienten kan uppleva fördomar i vården 
möjliggörs en ökad förståelse hos vårdaren.  
 
BAKGRUND    

I bakgrunden presenteras vad det innebär att vara blodsmittad samt vårdarens roll och 
fördomar i mötet med den blodsmittade patienten. Här beskrivs också begreppen runt ett 
fördomsfullt bemötande samt orsaken till att den patientgruppen utsätts för fördomsfullt 
bemötande. Detta utifrån följande rubriker: 
- Blodsmittad 
- Att vara blodsmittad 

Blodsmitta 

Blodsmitta innebär att ett smittämne kan överföras via blod eller blodprodukter. 
Exempel på dessa smittämnen är Hivvirus och Hepatitvirus (A, B & C). Smittspridning 
via blodstänk på slemhinna eller inte skadad hud är relativt liten när det gäller Hepatit 
B, C och Hiv (Bra böckers stora läkarlexikon, 1993). Ändå har få patientgrupper 
isolerats och utstötts i så hög grad som just Hiv- och Hepatit C- smittade. Hur man 
bemöter dessa patienter idag kan jämföras med hur leprasjuka (spetälska) bemöttes förr 
(Ingram, 1999). I bibeln ägnas lepra stor uppmärksamhet och de hade överdrivna 
föreställningar om dess smittsamhet och de sjuka isolerades på avlägsna platser (Bra 
                                                 
1 HIV, humant immunbristvirus, är en typ av virus i familjen retrovirus.  
   Källa: Nationalencyklopedin.  
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böckers Lexikon, 1993). Zickmund, Ho, Masuda, Ippolito och LaBrecque (2003) menar 
i sin studie att patienter med Hepatit C associeras med att vara Hivsmittade. Därav mitt 
val att sammanföra Hepatit C och Hiv under begreppet blodsmitta i detta arbete. 

Hiv/Aids 

Det finns 40 miljoner människor som har Hiv/Aids i världen idag och i det perspektivet 
är Sverige lågt drabbat (Sjöquist, 2006). Detta utifrån att det finns 3990 personer som 
lever med Hiv i Sverige 2007 (Hedén, 2007). På senare år har den medicinska 
behandlingen av Hivsmittade förbättrats kontinuerligt. Preparat med virushämmande 
medel och bromsmediciner ökar överlevnadstiden. Behandlingen kräver strikta rutiner 
både när det gäller tablettintag och diet. Det finns en risk att utveckla resistens mot 
bromsmedicinerna om man inte är noggrann med tider. Biverkningar är vanliga med 
försämrat immunförsvar, diarré, kräkningar, diabetes samt ökade blodfetter (Cederfjäll, 
1999). Avmagring eller fetma på fel ställen är också vanliga biverkan och förlusten av 
underhudsfett gör det smärtsamt att till exempel promenera. Bromsmedicinerna ger 
ändå den Hivsmittade patienten möjlighet till ett nytt liv (Sjöquist, 2006). Det innebär 
också att patienterna kan hamna i en krisreaktion när de inser att de kommer att 
överleva, men kommer att få leva med sin sjukdom. Patienten har fortfarande Hiv men 
kommer att behöva sjukvården på ett nytt sätt (Cederfjäll, 1999). Då bromsmedicinerna 
kom hade många Hivsmittade blivit morfin-beroende på grund av långa perioder av 
svåra smärtor. Många Hivsmittade var då beroende av dessa droger, med ett behov att 
från sjukvården få hjälp med att avgiftas från drogberoendet (Sjöquist, 2006).  

Hepatit C 

Etthundrasjuttio miljoner människor var smittade av Hepatit C i världen 2001 (Lauer, 
2001). Förekomsten i Sverige är förhållandevis låg då cirka 40 000 fall anmälts 2005. 
Hepatit C viruset orsakar en inflammation i levern som ger symtom som trötthet och 
dålig matlust. I många fall ger inte sjukdomen några symtom alls. Ungefär hälften av 
patienterna får en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av viruset under lång 
tid, kanske hela livet. Cirka 20 procent av de kroniska bärarna utvecklar så småningom 
en levercirrhos (skrumplever) eller levercancer. Det finns numera läkemedel som i 
många fall tycks kunna bota den kroniska infektionen och förebygga dess 
komplikationer (Smittskyddsinstitutet, 2007). Som blodsjukdom sammankopplas ofta 
Hepatit C med Hiv. Detta till en viss del beroende på att både Hepatit C och Hiv 
vanligtvis smittas genom drogmissbruk (Lauer, 2001). 64 procent av de Hepatit C 
smittade i Sverige har smittas av ett drogmissbruk (Smittskyddsinstitutet, 2007). 

Att vara blodsmittad 

Stigmatiseringen i Sverige mot blodsmittade patienter är stor (Sjöquist, 2006). Det 
innebär att identiteten styrs av sjukdomen och påverkar hur människan bemöts av 
omgivningen (Surlis, et al. 2001). Stigmatisering används och uppkommer ofta i 
sammanhang eller teorier som rör avvikande beteende. Stigma står för stämpling och 
stigmatisering innebär att människor bedöms av sin omgivning eftersom de har så 
kallade avvikarroller (Brante, 1998). Nelson Mandela beskriver stigmatisering runt Hiv-
smittade med följande ord på en konferens i Barcelona 2002: 
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 ”Many people suffering from Aids  are not killed by the disease itself, they are killed by the stigma 
surrounding everybody who has Hiv/Aids”  (Nurses fighting Aids stigma, 2003)  
 
Stigma är en inte önskvärd attityd som är djupt skamlig och reducerar en persons status 
och värde i samhället. Stigma kännetecknas enligt Nurses fighting Aids stigma (2003) 
av följande: 

- Förlorad status och diskriminerad 
- Separerar dom från oss 
- Associeras att det finns mänskliga skillnader med negativ innebörd 
- Särskiljande och kännetecknande skillnader 

Stigma är inte unikt för Hiv/Aids och Hepatit utan är associerat med de sjukdomar som 
uppfattas vara ett resultat av ett personligt beteende. Det är också vanligt bland de 
beteenden som inte passar in i vår sociala norm som till exempel ett annat sexuellt 
beteende. Hivsmittade män anses vara homosexuella, drogmissbrukare eller att de har 
sex med prostituerade. Hivsmittade kvinnor anses vara lösaktiga. Stigma, fördomar och 
diskriminering grundar sig oftast på omgivningens rädsla, ignorans och känslan att de 
har sig själva att skylla. Stigmatiseringen urskuldar även vårt samhälle när vård och 
omsorg inte upprätthålls för utsatta grupper (Nurses fighting Aids stigma, 2003). 

Att möta blodsmittade patienter i vården 

Som vårdare möter vi patienter med blodsmitta och vid dessa möten uppstår en relation. 
En vårdande relation finns mellan människor i allmänhet vilket kan ses som en naturlig 
vårdrelation. Den naturliga vårdrelationen är utan reflektion och ett naturligt 
förhållningssätt utan professionell kunskap. Relationen mellan patient, närstående och 
vårdare betraktas däremot som en professionell vårdrelation. Det finns då ett 
professionellt engagemang som innebär att vårdaren är oegoistisk. Denna relation 
bygger på professionell kunskap och ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och 
reflektion. Det innebär att vårdaren reflekterar över det som sker i vårdandet (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg,. 2003). 
 
I vårdrelationen möts alltid två parter där vårdaren är aktiv och patient/anhörig är passiv 
mottagare. Vårdaren har ansvar för att relationen fungerar samt utvecklas. Hinder för en 
bra vårdrelation är att patienten gör vårdaren osäker, att vårdaren känner rädsla för att 
bli involverad eller upplevelse av att det inte finns tid. Vårdrelationen bör präglas av en 
öppenheten och följsamheten gentemot patienten. Att uppnå en fungerar vårdrelation är 
en förutsättning för att ge god vård och att patient/närstående skall uppleva 
välbefinnande. Om vårdrelationen inte fungerar kan ett vårdlidande uppstå för 
patient/närstående menar Dahlberg et al. (2003). 
 
Det lidande som åsamkas patienten på grund av vård eller brist på vård kallas 
vårdlidande. Det uppstår oftast utifrån ett omedvetet handlande, bristande kunskap 
och/eller avsaknad av reflektion. Vårdlidande kan uppstå om patient/anhörig upplever 
maktlöshet genom att inte uppmärksammas eller räknas med. När patient/anhörigs 
lidande inte uppmärksammas kan det försvåra deltagandet i den egna vårdsituationen 
samt möjligheten att ansvara för sin hälsoutveckling menar Dahlberg et al. (2003).  
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Sjuksköterskans fördomar gentemot den blodsmittade patienten 

Sjuksköterskans attityd och bemötande gentemot patienten är grundat på de fördomar 
som finns i samhället och i den rådande organisationen anser Post, Frid, Kelvered och 
Madsen-Rihlert (2005). Det kan hindra sjuksköterskan att vara öppen och se det viktiga 
som patienten förmedlar i mötet (Ibid). Sjuksköterskor som inte öppet och fördomsfritt 
går in i patientmötet möjliggör inte en bra vårdrelation (Röndahl, Innala & Carlsson, 
2003). Cederfjäll (1999) menar att det gjorts studier som visar att de blodsmittade 
patienterna har stort behov av att bli väl behandlade, sedda och bekräftade. Det är 
fortfarande så att vårdarens okunnighet och fördomar runt blodsmitta gör att patienten 
inte får den behandling de behöver. Fördomarna präglas av rädsla, okunskap och att 
vårdaren har homofobi (Ibid). Röndahl et al. (2003) anser också att orsaken inte bara 
kan relateras till rädsla för smitta. Fördomar gentemot patienternas sociala förhållande 
är också en orsak. 36 procent av sjuksköterskorna i en Svensk studie skulle avstått från 
att vårda en blodsmittad patient om möjligheten funnits. Orsaken till det uppges vara 
rädslan att smittas av infektionen (Ibid) 
  ”I´m afraid that the patient would bleed and there would be blood all over the room” (Röndahl et al.  
2003, s.458) 
 
Cederfjäll (1999) menar att fördomar mot blodsmittade även präglas av att vårdaren 
anser att patienten är homosexuell och vårdaren har homofobi. I en studie av Röndahl, 
Innala och Carlsson (2004b) var 8 procent av sjuksköterskorna negativt inställda till 
homosexuella. Det existerar outtalade och gömda fördomar mot homosexuella i Sverige 
och sjuksköterskor är lika fördomsfulla eller fördomsfria som andra människor (Ibid). 
En förändring av känslor och attityder gentemot de homosexuella i sjuksköterskekåren 
behöver också diskuteras. Gamla fördomar samt ny kunskap medför att sjuksköterskan 
har ambivalenta känslor och attityder gentemot homosexuella menar Röndahl et al. 
(2004a). En sjuksköterska uppvisade följande attityd:  
”You know that they still live their homosexual life and so on. You don´t want to care for them and i don´t 
pity them”(ibid, s 459.) 

Ett fördomsfritt bemötande

Att utföra en handling utan förankring, vaksamhet eller kritiskt granskande, kan  
resultera i en fördomsfull handling menar Paul och Heaslip (1995). Mänskligt 
handlande påverkas av fördomar. Genom att utveckla ett reflekterande och kritiskt 
tänkande är det möjligt att bortse ifrån sina fördomar och öppna sig för ny kunskap 
utanför det självklara. Fördom och kritiskt tänkande är således varandras motsats (Ibid). 
 
Fördom kommer av latinets præjudicium som betyder ”på förhand fälld dom”. Det 
betyder förhandsomdöme, förutfattad mening, vanföreställning (som hindrar någon att 
inse det riktiga). Det finns bland annat religiösa, politiska samt sociala fördomar 
(Svenska akademiens ordlista, 2006). Dess motsats är fördomsfri som enligt Svenska 
akademiens ordlista betyder att vara utan fördomar, upplyst, personen hyser inte en 
förutfattad mening samt är opartisk och obunden av den konventionella uppfattningen. 
Enligt Brown (2006) är fördomen en abstrakt och teoretisk konstruktion som används 
för att sammanfatta psykologiska tendenser. Utifrån socialpsykologin är fördomar oftast 
negativa men kan bli positiva och det är en indirekt mätning av stimulansen av 
omgivningens värderingar. I västvärldens kultur eftersträvas att leva utifrån ett 
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idealistiskt synsätt som innebär att det finns ramar och förväntningar hur man skall vara 
och det bidrar till skapandet av fördomar. Dessa förmedlas oftast via massmedia (Ibid).  
 
Utifrån fördomar och förutfattade meningar uppstår förförståelsen (Dahlberg, 1997).  
Sjuksköterskan har alltid någon form av förförståelse i mötet med patienten menar 
Dahlberg et al. (2003). Förförståelsen påverkar bedömningen av patienten och 
presenterar ett budskap om vem personen anses vara (Paul et al. 1995). Genom att 
kritiskt granska sin egen förförståelse ökas medvetenhet om samspelet i relationen med 
patienten menar Dahlberg et al., (2003). I vårdrelationen kan detta ske genom att man 
lyssnar och öppnar sig för vad patienten säger menar Paul et al., (1995). Genom detta 
reflekterande förhållningssätt överger vårdaren den naturliga inställningen till sin 
livsvärld och får en ökad medvetenhet (Bengtsson, 1993). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Fördomar förekommer i samhället och det påverkar hur människor uppfattar varandra. 
I vårdrelationen bör sjuksköterskan reflektera över sina egna fördomar gentemot olika 
patientgrupper så att de inte orsakar lidande för patienten. Sjuksköterskans möte med 
patienten bör ske utan påverkan av fördomar för att möjliggöra att alla patienter vårdas 
utifrån samma förutsättningar. En del patientgrupper är mer utsatta för fördomar än 
andra, däribland den blodsmittade patienten. De fördomar den blodsmittade patienten 
möter inom vården bör därför belysas. 
 
Det bidrar till följande frågeställning: 
Hur upplever den blodsmittade patienten vårdarens fördomar? 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa den blodsmittade patientens upplevelse av vårdarens fördomar, för 
att möjliggöra en ökad förståelse för patientgruppen. 
 
METOD 

Denna litteraturstudie genomfördes enligt Fribergs (2006) modell där kvalitativa artiklar 
analyseras. Syftet med modellen är att bidra till evidensbaserad omvårdnad och att få en 
ökad förståelse utifrån det ämnesområde som valts att studera den blodsmittade 
patientens upplevelser av de fördomar vårdaren har. Arbetets syfte är också att vara ett 
underlag för kommande empirisk studie inom ämnesområdet, när jag gör min 
magisteruppsats. Datainsamling och dataanalys har genomförts enligt Evans (2002) 
metod för litteratursökning och analys.  
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Datainsamling 

Sökningen av vårdvetenskapliga artiklar (Peer-reviewed) gjordes i databaserna Cinahl, 
Medline, Blackwell synergy, Science Direct. Sökorden var prejudice, nurs*, care, 
patient*, attitude, experience, Hiv, Hepatit, knowledge samt stigma.  
Mina första sökningar gav många artiklar (40-50 st) och abstracts lästes för att få en 
överblick. De studierna var både kvalitativa och kvantitativa. Det fanns svårigheter att 
finna artiklar som överensstämde med mitt syfte så litteratursökningen utökades sedan 
med att granska referenslistor i utvalt material. Efter översikten bestämdes kriterier för 
mitt slutliga urval av artiklar. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skall vara kvalitativa och utifrån den 
blodsmittade patientens perspektiv. Kvalitativa artiklar utifrån ett patientperspektiv 
förmedlar patientens upplevelse och de konsekvenser vårdarens fördomar får för 
patienten. Artiklarna skulle inte vara mer än tio år samt utifrån ett kontext som är från 
Europa och USA. Utifrån mitt problem valdes då sex kvalitativa artiklar. 
Exklusionskriterier var att utesluta kvantitativa artiklar eftersom de inte förmedlar den 
enskilde patientens upplevelser. Granskningen omfattade totalt sex artiklar som var 
publicerade 1997-2003. Dessa var utifrån vårdkontext från Canada, USA, Irland och 
Skottland. 
 
En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt Friberg (2006) och Larsson (1998) 
genom att granska om problemet var avgränsat, om syftet var väl formulerat, om 
metoden var beskriven samt utifrån andra utgångspunkter. Artiklarna redovisas 
sammanfattande i en översiktstabell, bilaga 1-3. 

Dataanalys  

Dahlberg (1997) menar att en dataanalys består av tre olika faser (Helhet – delar – 
helhet). Den bekantgörande fasen är då materialet läses som en helhet och medför en 
ökad förståelse för materialet. Sedan kommer en analyserande fas, då materialet tolkas 
och bryts ner till olika delar. Sedan sker sammanställningen av materialet, då materialet 
presenteras i en ny helhet. Evans (2002) samt Friberg (2006) menar att helheten består 
av artiklarnas resultat. Delarna är när dessa metodiskt delas upp för att finna aspekter 
som svarar upp mot syftet. Helheten uppnås igen när dessa aspekter sammanfogas till 
ett nytt resultat.   
 
Jag läste artiklarna i sin helhet flera gånger med ett öppet förhållningssätt till det jag 
läste och försökte skala av min förförståelse enligt Evans (2002). Vid andra läsningen 
av artiklarna försökte jag finna textens olika delar. Här skrev jag ner olika stödord som 
beskrev vad artiklarna förmedlade. De olika orden sammanfördes sedan med varandra 
till olika gemensamma teman samt subteman. De teman jag fann och som svarade upp 
till mitt problem är: Upplevelsen av att betraktas som smittfarlig, att tillhöra en 
stigmatiserad grupp, vad som anses vara orsaken till smittan, att inte erbjudas samma 
vård som andra samt att inte bemötas värdigt.  
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Citaten användes för att förtydliga texten och jag anser att de flesta citat var lätta och 
fanns i sitt rätta sammanhang. De är skrivna i sitt ursprungliga språk för att dess 
innebörd inte skall förvanskas. 
 
RESULTAT 

I resultatet beskrivs den blodsmittade patientens upplevelser av fördomar i  
vårdrelationen utifrån dessa teman/subteman: 
Att betraktas som smittfarlig 
Vårdaren uppvisar rädsla att bli smittad vid kontakt 
Vårdaren använder överdriven skyddsutrustning 
Patienten upplever sig isolerad 
Att tillhöra en stigmatiserad grupp 
Upplever stigmatisering utifrån blodsmittad av drogmissbruk 
Upplever stigmatisering utifrån blodsmittad av homosexuell relation  
Att inte erbjudas samma vård som andra patienter 
Att inte bemötas värdigt 

Att betraktas som smittfarlig 

Vårdaren uppvisar rädsla att bli smittad vid kontakt 

Det förekommer enligt Green och Platt (1997) att patienten upplever att vårdaren 
undviker kroppskontakt med dem eller vägrar att vårda dem tillfredställande. Det har 
hänt att patienter som blöder eller på annat sätt utsöndrat kroppsvätskor inte får hjälp 
med det. Patienten upplever att det beror på att vårdaren är rädd för smitta, även när det 
inte finns risk för smitta (Ibid). Cederfjäll och Wredling (1999) bekräftar också att 
patienten upplevde att personalen var rädd för dem på grund av rädslan att smittas. 
Schilder et al. (2001) menar att de blodsmittade patienterna upplevde fördomar och 
attityder runt sin sjukdom och att de blev bemötta som riskfaktorer av vårdaren. 
Följande beskrivs av en blodsmittad manlig patient: 

 
”...I was admitted and told them I was Hiv out of consideration for the staff. The nurses attitude just   
change all of sudden...If they know that you are bisexual and you tell them you are Hiv-positive. It 
was frightening.  They treated me like a leper” (Ibid, s. 1654). 
 

Det är vårdarens rädsla över att bli smittad som utgör grunden för de fördomsfulla 
bemötandet menar även Zickmund et al. (2003) i sin studie.  

Vårdaren använder överdriven skyddsutrustning 

Patienter beskriver att vårdaren är klädd som en rymdvarelse och att det inte kändes 
relevant utifrån den uppgift de skall utföra hos patienten. En patient i Green et al. (1997) 
studie som genomgick en operation beskrev det så här: 

 
“They had on like these big masks, they had like big space suits on and I was just thinking you know 
this is all because I´m Hiv positive and they must be terrified of it...OK if they want to take 
precautions fine but why don´t they put you to sleep before letting me actually see that” (Ibid, s.81). 
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Några patienter fick sin middag serverad på plasttallrik med plastbestick (Green et al. 
1997). Cederfjäll et al. (1999) påvisade följande i sin studie när vårdaren utövade 
onödiga skyddsrutiner som patienten upplevde det: 

 
“Some of the nurses wanted me to do things like make my own bed and keep my linen separate and I 
just went to the head nurse and said that if your nurses think they can contract something from the 
linen then we have to have a serious talk”(Ibid, s. 69). 

Patienten upplever sig isolerad 

Patienter har enligt Green et al. (1997) isolerats i enkelrum med en röd prick på dörren. 
Det symboliserar Smittfarlig sjukdom (Ibid). De uppfattar att de vårdas på enkelrum för 
att inte väcka anstöt samt att de skall slippa känna skam gentemot de andra patienterna 
som inte är smittade menar Surlis et al. (2001). De har dessutom fått använda en toalett 
där det stod ”ur funktion” på för att ingen annan patient skulle använda den enligt Green 
et al. (1997). De upplever att de hamnar utanför det sociala samspelet på grund av sin 
sjukdom, och inte möjliggörs något stöd från andra patienter i samma situation (Surlis et 
al. 2001). En homosexuell, blodsmittad man uttryckte enligt Schilder et al. (2001) 
följande: 

 
”The other people in the hospital that still look at me as a faggot with Aids and someone who is 
going to die” (Ibid, s 1651). 

 
Patienterna upplever att de blivit utelämnade och osynliga i vården anser Cederfjäll et 
al. (1999). Att bli lämnad timmar utan att bli sedd skapar en förödande känsla av 
isolering. Den ökade frustrationen är påverkad av beroendeställningen till vårdaren 
utifrån patientens behov av vård. De upplevde att de inte hade något sätt att försvara 
sina rättigheter då de varken orkade eller visste vad de behövde. När patienten främst 
upplevde sig övergiven var när de lämnades utan information eller ignorerades av 
vårdaren när de efterfrågade hjälp (Ibid). 

Att tillhöra en stigmatiserad grupp 

En del blodsmittade patienter upplever dubbla fördomar och stigma runt sin sjukdom 
menar Green et al. (1997). Associationerna som de upplever finns gentemot dem är att 
de är homosexuella, drogmissbrukare eller sexuellt lössläppta (Ibid). Surlis et al. (2001) 
beskriver att patienterna känner sig ”stämplade” av vårdaren. De upplever att 
bemötande de får av vårdaren är påverkat av den uppfattning vårdaren har av hur 
patienten blivit smittad (Ibid). Patienter beskriver många tillfällen då de upplevt att de 
bemöts av motvilja från vårdaren enligt Green et al. (1997). De unga patienterna, som 
inte smittats av droger eller genom ett homosexuellt förhållande, påverkades mest av de 
fördomar som uppvisas inom vården. De upplever att vårdaren förutsätter att de smittats 
genom droger eller via en homosexuell partner och att det påverkar bemötandet negativt  
(Ibid). En kvinna som blivit smittad av sin heterosexuella sambo upplevde följande just 
innan sin operation: 
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”Taken to the operating theatre was horrible because one of the doctors said: oh, you´re the junkie 
aren´t  you... i remember falling asleep but crying and kind of saying you know: no i´m not, i´m not” 
(Green  et al. 1997, s.82). 

 
Zickmund, et al. (2003) menar i sin studie att Hepatit C-smittade bemöts av samma 
negativa fördomar som Hiv smittade. Både Hiv och Hepatit C associeras även med 
kriminella beteenden. Patienter med Hiv och Hepatit C upplever mer fördomar än 
patienter med andra kroniska sjukdomar menar Zickmund et al. (2003) genom 
hänvisning till Busz (2001) studie. En patient med Hepatit C beskriver följande: 

 
”It´s hard sometimes becurse when people find out it´s like – oh, she´s got AIDS,...a lot of my friends 
just backed off” (Zickmund  et al. 2003. s 838) 

 
Följden som blir när patienten upplever ett fördomsfullt och negativt bemötande är att 
patienten hemlighåller hur de lever menar Schilder et al. (2001). Detta för att patienten 
vill behålla sin integritet. Patientens önskan är ändå att vårdaren skall bli medveten om 
patientens sociala och kulturella kontext. Patienten upplever sig då delaktiga i vården 
(Ibid). 

Upplever stigmatisering utifrån blodsmittad av drogmissbruk 

De blodsmittade patienterna som smittats av ett drogmissbruk upplevde sig stämplade 
och fördomsfullt bemötta menar Surlis et al. (2001). Patienterna anser att de attityder 
vårdaren har, beror på fördomar gentemot den livsstil och riskbeteende som de stämplas 
med (Ibid). Även i en studie av Schilder et al. (2001) upplevde den blodsmittade 
patienterna med drogmissbruk att vårdaren uppvisar fördomar och inte förmedlade 
någon förståelse för deras situation (Ibid). Smittan anses skett via drogmissbruk och de 
har åsikter angående drogmissbrukare. De existerade fördomarna är att smittan överförts 
med smutsiga nålar. Några sköterskor visade väldigt öppet sin uppfattning om att de 
ansåg att smittan är självförvållat menar Surlis et al. (2001) som citerar en blodsmittad 
patient i sin studie: 

 
“Even to this day, you´d get some nurses that would say- Well you knew the virus was out, so long 
ago, and why are you still using” (Ibid, s 72). 

 
Vårdare kommer ofta i kontakt med drogmissbrukade patienter och en del blodsmittade 
patienter upplever att har man haft ett drogmissbruk så är man stämplad av det sedan 
menar Schilder et al. (2001). En patient med blodsmitta berättar följande:  
 

“I went into the hospital with an abscess on my neck....and got this doctor who didn´t put any 
freezing in my neck... i was screaming - it hurt. Do you know what he told me? - You were not 
screaming when you stuck the needle in your neck for drugs, so take it” (Schilder et al. 2001, 
s.1653). 

Upplever stigmatisering utifrån blodsmittad av homosexuell relation 

De fördomar som ofta förekommer är att blodsmittan överförts sexuellt menar Surlis et 
al. (2001). De blodsmittade patienterna som är homosexuella upplever att vårdarens 
bemötande präglas av att de är blodsmittade och har en annan sexuell läggning menar 
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Schilder et al. (2001). De upplever att de ”stämplas” och att vårdaren bemöter dem 
fördömande och med en negativ attityd (Ibid). Detta belyses i följande citat: 
 

” I experienced homophobia in the hospital regarding the fact that I was Hiv-positive.  Because I´m 
gay, they will see me as immoral. As somebody who is very promiscuous because I´m Hiv-positive. I 
have been labeled  a slut” (Schilder et al. 2001, s. 1651). 

 
Enligt Green et al. (1997) studie så ändrades vårdarens attityd när patienten berättade 
om sin homosexualitet. Patienten upplevde att bemötandet blev mindre respektfullt: 
 

”As soon as I told them I was a gay man with Hiv the  yes sirs were dropped and now uhu mm right 
and just go and sit there” (Ibid, s. 82). 

 
Några av patienterna har kämpat mot fördomar gentemot sin sexuella läggning hela livet 
menar Cederfjäll et al. (1999). När de blivit blodsmittade och är i behov av vård känner 
de att de inte orkar kämpa hela tiden. De vill ha assistans och bemötas av förstående 
vårdare. De önskar samma vård som övriga patienter utan att känna sig socialt 
underlägsna. Patienterna upplever en stark känsla av att många vårdare har homofobi. 
Viskningar och ögonkast från vårdare kunde förekomma när patienten medverkade i 
olika aktiviteter. Patienten upplevde ingen acceptans utifrån att vara blodsmittad och 
homosexuell. Detta skedde aldrig när de var på vårdinrättningar specialiserade för 
blodsmittade patienter (Ibid). En man beskriver vårdarens attityd följande i en studie av 
Schilder et al. (2001): 
 

” You´re a prostitute, that´s the stigma that is attached to every transgendered person. They see us 
all the  same, dirty, Hiv-positive, addicts, bad  people. Taboo! Stay away from them!” (Ibid, s. 1652). 

Att inte erbjudas samma vård som andra patienter 

Schilder et al. (2001) menar i sin studie att sjukhusvården upplevs som skrämmande, 
oåterkomlig och inkompetent som inte erbjöd den blodsmittade patienten den vård de 
har rätt till. Den blodsmittade patientens önskan är att bli vårdad utefter sin person, som 
vem som helst menar Surlis et al. (2001). Vårdaren har ibland i sin omsorg för andra 
patienter orsakat den blodsmittade patienten lidande. Detta genom otillräcklig eller 
felaktig uppmärksamhet menar Surlis et al. (2001). Det har varit de fördomar vårdaren 
uppvisat i mötet med patienten som bidragit till ett bristande förtroende för vårdaren 
(Ibid). Följande händelse belyses i denna studie: 
 

 ”One man came in and I heard the nurses telling him that I was a drug addict and to be careful of 
his possessions. He rang his sister, and my girlfriend went out into the hall and heard him saying      
- ...I want you to  come up and take my briefcase” (Surlis et al. 2001, s.74). 

 
Den blodsmittade patienten upplever att vårdaren inte anser att deras vårdbehov är lika 
stort som andra patienter fortsätter Surlis et al. (2001). En patient beskriver följande: 

 
 ”I don´t think the nurse liked drug addicts. She was very abrupt with me. I used to say- i´m in pain. 
She used to say- Well that´s what you get for using drugs” (Ibid, s.72). 
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Green et al. (1997) menar också att patienter med blodsmitta och drogmissbruk inte får 
tillräckligt med smärtstillande för att vårdaren anser att de bara vill ha det för sitt 
missbruk och inte för att de faktiskt har ont. 

Att inte bemötas värdigt 

Schilder et al. (2001) beskriver i sin studie att de blodsmittade patienterna upplever att 
de inte bemöts som en unik person på grund av vårdarens fördomar runt blodsmittan. 
Cederfjäll et al. (1999) menar att patienterna upplever många incidenter där vårdaren 
behandlat dem på ett respektlöst sätt. Vid dessa tillfällen är vårdarna överlägsna och 
ointresserade samt visar ingen förståelse för patienterna. Ett opersonligt bemötande är 
när det inte förekommer någon ögonkontakt, eller ögonkontakten är flyktig.  När inte 
patienterna bekräftas minskar förtroendet för vårdaren (Ibid). Schuster et al. (2004) 
menar att patienter upplever att de bemöts nedlåtande av vårdare. Detta i likhet med 
Kemppainen et al. (1998) studie där flera blodsmittade patienter upplever att de blir 
dåligt bemötta. Följande berättas i den studien av en blodsmittad kvinna: 
 

  ”Some of the nurses have trouble with addicts, much less Hiv and pregnant like me”. (Ibid, s. 333) 
 

De blodsmittade patienterna upplever att vårdarens fördomar gentemot dem påverkar 
mötet negativt (Green et al. 1997). Förödmjukelse, ilska och lidande är känslor som 
patienterna upplevt när de fått ett negativt bemötande. I studien beskrivs att patienterna 
bearbetar de negativa upplevelserna genom att skoja om händelsen. Patienten skämtar 
om en vårdsituation som varit jobbig t.ex. genom att säga att han förstår att vårdaren 
klär sig i rymddräkt eftersom patienten faktiskt är en ”Alien” (Ibid).  
 
Kemppainen et al. (1998) menar att de blodsmittade patienterna bemöter vårdaren som 
de själva bemöts. De kvinnliga patienterna tog mer illa vid sig av ett dåligt bemötande 
än de manliga patienterna. Det bidrog till att patienten fick en ökad misstänksamhet och 
minskad tillit för vårdaren. Patienten önskar ett ökat avståndstagande men är samtidigt i 
direkt beroendeställning gentemot vårdaren. Det ger en känsla av hjälplöshet. Hur dålig 
vårdaren än är i sitt bemötande kan inte patienten bara gå sin väg menar Kemppainen et 
al. (1998). Det belyses i följande citat: 

 
” To tell the truth, I feel helpless. You really can´t say anything to a nurse about their care. You can´t 
piss off a nurse because you´re too damm sick and you never know when you´ll need that nurse. I just 
lay here quietly and do what I´m told” (Ibid, s. 337). 

 
 
DISKUSSION 

Diskussionen utgörs av en metoddiskussion och en resultatdiskussion enligt Friberg 
(2006). Metoddiskussionen utgörs av en kritisk granskning av mitt tillvägagångssätt.  
I resultatdiskussionen har jag försökt kritiskt värdera resultatet och reflektera vilken 
kunskap arbetet medfört. Det görs även en återkoppling till de vårdvetenskapliga 
begreppen som beskrivs i bakgrunden samt en reflektion över hur resultatet kan 
användas dvs. praktiska implikationer. 

 11



Metoddiskussion  

Jag valde litteraturstudie som metod. Artiklarna är framförallt utifrån den Hivsmittade 
patientens perspektiv men det är tydligt enligt Zickmund et al. (2003) att Hepatit C- 
smittade patienter bemöts av den fördomen att de skulle vara smittad av Hiv. Jag har 
också arbetat med missbrukare som varit smittade med Hiv eller Hepatit och själv 
upplevt att det förhåller sig så. Därför gjorde jag valet att sammanföra dessa 
patientgrupper under begreppet blodsmittade i mitt resultat. 
 
När man söker artiklar får man en överblick över vad som är forskat på och man bör 
reflektera över varför det förhåller sig så beskriver Friberg (2006). När jag påbörjade 
arbetet med kandidatuppsatsen ville jag först studera sjuksköterskans fördomar i mötet 
med patienten. Det var ingen avgränsning mot en speciell patientgrupp utan de 
fördomar sjuksköterskan har mot patienter. När datainsamlingen av artiklar pågick 
förundrades jag över att sjuksköterskans fördomar enbart studerats utifrån extremt 
socialt utsatta grupper historiskt till exempel homosexuella, blodsmittade, feta samt 
drogmissbrukare. Ingen studie hade det primära syftet att studera patientens upplevelse 
av vårdarens fördomar utan studera patientens upplevelser runt fenomen som stigma, 
diskriminering och attityder. I min avgränsning valde jag vårdarens fördomar gentemot 
blodsmittade patienter för att det är en fördomsfullt bemött patientgrupp. 
 
Jag fann inga artiklar från länder i Sydeuropa som exempelvis Italien, Spanien eller 
Grekland. Cederfjäll (1999) menar att öppenheten mot Hivsmittade fortfarande är liten i 
många sydeuropeiska länder. I Italien, Spanien och Grekland talas inte öppet om AIDS. 
Det finns inte bromsmediciner till alla som behöver beroende av att kyrkans har stor 
makt i dessa länder och att denna behandling inte prioriteras. Det är tabu att prata runt 
sexualitet och homosexualitet, även användandet av kondomer strider mot kyrkans 
ideologi (Ibid.) Det kan ju vara en orsak till att inte ämnet studerats i dessa länder. 

Resultatdiskussion  

En stor del av materialet visar att den blodsmittade patienten upplever att vårdaren har 
fördomar gentemot dem och att det grundar sig på fördomar och stigmatisering runt 
sjukdomen. Även Schuster et al. (2004) menar i sin kvantitativa studie att 
stigmatiseringen huvudsakligen beror på att smittan finns inom grupper som redan 
bemöts fördomsfullt till exempel homosexuella och drogmissbrukare. Fördomar och 
diskriminering har förekommit mot Hivsmittade sedan sjukdomens epidemi startade på 
80-talet. I studier, från 90-talet till nutid, där man forskat på blodsmittades upplevelser 
av vården har det inte framkommit att patienterna upplever någon förbättring. Patienten 
har upplevt att de vägrats vård eller inte upplevt något stöd ifrån vårdaren. Studien 
påvisar också att 26 procent av de blodsmittade upplever att de blivit diskriminerade till 
följd av sin sjukdom när de sökt vård. 20 procent upplevde att vårdaren kände sig 
obekväm i patientens närhet och 18 procent upplevde att vårdaren försökte undvika 
dem. Det var 8 procent av de blodsmittade patienterna som svarade att de vägrats vård 
och 17 procent upplevde att de blev bemötta som lägre stående patienter. Det förelåg 
ingen skillnad mellan de olika etniska grupperna men de patienterna med hög utbildning 
upplevde att de utsattes för diskremination i högre grad (p<0,001) än de låg utbildade. 
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Patientens rädsla för att utsättas för ett dåligt bemötande och diskriminering bidrar till 
att patienten inte bibehåller kontakten med vården. Diskrimineringen anser patienterna 
bero på blodsmittan och den sociala grupp de anses tillhöra (Ibid). 
 
Hedén (2007) menar att Hivsmittade fortfarande blir dåligt bemötta av vårdare i Sverige 
och att det kan innebära att patienten inte blir undersökt ordentligt, får vänta till sist 
samt ibland blir nekad provtagning. Han menar att många patienter inte orkar anmäla till 
patientnämnderna då de inte orkar med pappershanteringen. Vårdförbundets Lisbeth 
Johansson menar att alla som har med vård måste agera:  
 

  ” När vården inte klarar bemötandet sviktar hela grunden för god vård och ett bra vårdresultat.  
   Bristerna  måste lyftas fram och de är ju förstås helt oacceptabla” (Heden, 2007). 

 
Betraktas som smittfarlig  
I flertalet av studierna framkommer det att den blodsmittade patienten upplever att 
vårdaren ibland visar rädsla för att smittas och att det är den faktor som mest påverkar 
bemötande av patienten. Rädslan är skapad av fördomar som finns gentemot den 
blodsmittade patienten men rädslan skapar även fördomar. Det påverkar vårdarens 
attityd och ger upphov till överdrivna skyddsrutiner runt den patientgruppen. Vårdarens 
rädsla beror säkert delvis på den okunskap som finns om hur blodsmittan överförs. I en 
studie av Cederfjäll et al. (1999) bekräftas att patienten upplevde att vårdaren var rädd 
på grund av risken för att bli smittad. Det är ändå så att följs de skyddsrutiner som finns 
inom vården är risken obefintlig att smittas. Rädslan styr ofta människor och är ett 
hinder i allt utvecklingsarbete. Att vårdaren uppvisar rädsla och är fördomsfull utgör ett 
hinder för god omvårdnad till den blodsmittade patienten. Detta ökar förståelsen för 
vikten av att ge utrymme för handledning och reflektion för vårdaren för att 
medvetandegöra dessa rädslor.  
 
Upplevelsen av stigmatisering  
Enligt Green et al.(1997) har flertalet av de blodsmittade patienterna upplevt händelser 
där vårdaren haft ett fördomsfullt och stigmatiserande bemötande. Patienterna med 
högre utbildning upplever i högre grad att de bemöts av stigma än de patienterna med 
låg utbildning menar Schuster et al.(2004). Det kan bero på att genom utbildning ökas 
medvetenheten angående stigma och hur det påverkar det dagliga livet. Det kan också 
bero på att vissa grupper inte rapporterar när de utsätts för stigma för att de utsätts för 
det dagligen och inte inser sin egen förmåga att påverka hur de bemöts av andra. Detta 
kan bero på dålig självkänsla eller att man bara önskar glömma det inträffade. I några 
studier upplever de blodsmittade patienterna att fördomar mot dem beror på att de 
uppfattas vara homosexuella eller ha ett drogmissbruk. Den blodsmittade patienten 
tillhör dessutom en utsatt och stigmatiserad grupp och är känslig och granskar noga 
personalens beteende. Det kan påverka patientens tolkning av olika vårdsituationen och 
som vårdare bör vara man vara medveten om att detta sker. Dessutom är det alltid 
subjektiva upplevelser som patienterna skildrar. 
 
Att inte erbjudas samma vård som andra patienter 
Den blodsmittade patienten upplever att vårdaren inte anser att deras vårdbehov är lika 
stort som andra patienter menar Surlis et al. (2001) i sin studie. Att bemöta och vårda 
människor på lika villkor är en skyldighet vi som vårdare har enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Ändå är vården inte på lika villkor för en del av de blodsmittade 
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patienterna i vårt samhälle. Fördomarna mot de blodsmittade patienterna är fortfarande 
många trots att dagens samhälle har tillgång till all slags information och det snabba 
kunskapsflödet bara ökar. Den blodsmittade patienten är med om många möten som kan 
uppfattas som kränkande för att de inte erbjudits den vård de haft rätt till. Om vårdaren 
blir medveten om patientens perspektiv och verkligen försöker bemöta öppet och 
fördomsfritt möjliggörs en vård på lika villkor. För att uppnå det måste vårdaren först 
reflektera över sina egna fördomar gentemot den blodsmittade patienten. 
 
Att inte bemötas värdigt 
Cederfjäll et al. (1999) menar i sin studie att patienterna upplever många incidenter där 
vårdaren behandlat dem på ett respektlöst sätt (Ibid). De blodsmittade patienterna 
upplever att de inte bemöts som en unik person på grund av vårdarens fördomar runt 
blodsmittan menar Schilder et al.(2001). Att som vårdare bemöta patienten på ett 
ovärdigt sätt är inte acceptabelt och det kan bero på den kultur som finns på dessa 
avdelningar eller de enheter vårdaren arbetar. Den blodsmittade patienten upplevde inte 
,i de artiklar jag studerat för detta arbete, ett dåligt bemötande på specialiserade 
inrättningar för blodsmittade. Det beror troligen på rådande kultur på dessa inrättningar 
samt vanan att bemöta blodsmittade patienter. Vårdaren bör alltid samtala direkt till 
patienten angående deras situation på ett sätt som inte är fördömande samt reflektera 
över att patienterna och deras anhöriga är beroende av den omvårdnad och omsorg som 
ges av vårdaren. Vårdaren kan ha sina åsikter om patienten bara bemötandet sker på ett 
proffisionellt sätt. Att som vårdare lyssna fördomsfritt för att försöka förstå vad 
patienten förmedlar. Jag anser att med ett fenomenologiskt förhållningsätt, kan vårdaren 
bemöta patienten på ett sätt som styrs av öppenhet och reflektion. När detta sker utan att 
vårdaren bemöter patienten, utifrån sjukdomstillstånd eller orsak till blodsmittan, kan 
den blodsmittade patienten får ett lika värdigt bemötande som andra patienter. 
 
Ett fenomenologiskt förhållningsätt 
Förförståelsen begränsar sjuksköterskans öppenhet i mötet med patienten menar 
Dahlberg (1997). Förförståelse bör därför sättas inom parantes för att möjliggöra en 
öppenhet i relation till patienten. Fenomenologins grundstenar är just denna öppenhet 
och att lyssna in patienten menar Dahlberg (1997). Fenomenologin har varit ett begrepp 
inom filosofin sedan 1700-talet. Den moderna fenomenologin uppstod genom att 
filosofen Husserl använde begreppet på sin filosofiska ansats under 1900-talet. 
Fenomenologin som metod består av två grundläggande komponenter: Öppenhet mot 
fenomenet (det kan man likna som patientens upplevda värld) så som det visar sig för 
den enskilda subjektiva personen (vårdaren), samt följsamhet mot fenomenet (patientens 
upplevda värld). Fenomen är en företeelse så som det uppfattas, upplevs eller erfars av 
ett subjekt (exempelvis vårdaren eller patienten). Öppenheten är ett uttryck för ett 
förhållningssätt, en äkta vilja att höra, se och förstå (Ibid). Detta genom att möta denne 
förutsättningslöst och att vilja bli överraskad menar Dahlberg et al. (2003).  
 
Återkoppling av studiens resultat till begreppen vårdrelation och 
vårdlidande 
De fördomar vårdaren har gentemot den blodsmittade patienten har ibland förminskat 
patientens självkänsla. I studierna har vårdaren förmedlat fördomar i vårdrelationen som 
inneburit ett vårdlidande för patienten. Då har inte vårdaren haft ett öppet och 
fördomsfritt förhållningssätt gentemot patienten vilket även Dahlberg (1997) beskriver. 
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Syftet med arbetet var att belysa hur patienterna upplevde vårdarens fördomar. Min 
egen reflektionen under arbetets gång är hur viktigt det är att ha ett fördomsfritt 
bemötande gentemot patienten, för att upprätthålla goda vårdrelationer och undvika ett 
vårdlidande. Ett fördomsfritt bemötande möjliggörs genom att vårdaren medvetandegör 
sina fördomar gentemot den blodsmittade patienten så att inte detta påverkar patientens 
vård. På så sätt skapas en god vårdrelation som möjliggör ett minskat vårdlidande för 
patienten.  
 
Praktiska implikationer: 
 
Bemötandet av den blodsmittade patienten 
Cederfjäll (1999) menar att det är viktigt när man möter och vårdar patienter som har en 
svår sjukdom som till exempel Hiv att de blir behandlade, sedda och bekräftade. Det 
verkar som en självklarhet men på många vårdinrättningar gör okunnighet och 
fördomar, att blodsmittade inte får den behandling de behöver (Ibid).  
Vårdaren skall ha kunskap om hur man bör bemöta en blodsmittad patient och att göra 
det utan att känna rädsla eller särbehandla patienten. Genom att sätta sig in i den 
blodsmittade patientens livsvärld kan vårdaren bli medveten om sina egna fördomar. 
Vårdaren kan på så sätt skapa ett självkritiskt förhållningssätt runt sina fördomar och 
attityder och då uppnå en ökad förståelse. Det medför förhoppningsvis en högre kvalité 
på den vård som utförs. Enligt Paul et al. (1995) möjliggörs ett kritiskt förhållningssätt 
genom att man ställer frågor om och om igen: 

- Vad vet jag verkligen om denna omvårdnadssituation och hur vet jag det? (Ibid). 
 

Vårdaren har förmågan att lyssna, se och förstå men det behövs mer träning i att uppnå 
lyhördhet och närvaro i patientarbetet för att kunna förstå patientens unika behov. 
Att vara professionell betyder att man som vårdare skall bortse från sina personliga 
åsikter, känslor och fördomar. Vårdaren måste inte tycka om patienten men vården skall 
ändå ges på lika villkor. Det finns dock en del vårdare som har svårare att förändra en 
vana eller beteende och försöka tänka i nya banor, men förhoppningsvis kan ökad 
kunskap ge större möjligheterna för det.  
 
Brown (2006) menar att det finns ett stort behov att klargöra några av de 
attityder/fördomar som påverkar vården och dess kvalité. Tricas-suras (2006) menar 
också att olika kriterier och strategier bör diskuteras och utvärderas för att uppnå 
evidensbaserade metoder. Detta kan ske genom att fundera över den stigmatisering och 
fördomar som finns gentemot den blodsmittade patientgruppen samt utveckla tydliga 
direktiv från ledning om hur vårdaren skall arbeta med frågor som diskriminering, 
fördomar och stigma. 
 
Sjuksköterskans handledningsarbete 
Vårdutbildningarna är fortfarande dåliga på att förbereda de studerande på alla de 
arbetssituationer som väntar menar Sjöquist (2006). Rädslan för de svåra mötena kan 
vara skrämmande för många inom vården och det hindrar att vara ärligt närvarande i 
dessa möten. Resultatet kan bli ett kränkande bemötande. När någon patient frågar: 
”Vad är meningen med mitt liv eller denna situation” behöver man inte alltid ha svar, 
bara vara ärligt närvarande i mötet. Det viktiga är inte vad man som vårdare ger för råd 
utan att våga möta patienterna och finnas till för dem i det svåra. Stewart (1999) menar 
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att Aids är den diagnos som finns mest fördomar runt bland vårdpersonal och vissa 
vårdare utryckte mycket negativa känslor gentemot bland annat Homosexuella patienter 
(Röndahl et al. 2004a). Här finns ett ansvar i att förmedla ett öppet och fördomsfritt 
förhållningssätt när vi handleder andra vårdare och studenter. Man bör vara medveten 
om de fördomar som finns gentemot olika patientgrupper.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt studie är att belysa de fördomar som sjuksköterskan har i det 
dagliga mötet med patienter. Detta genom djupintervjuer med sjuksköterskor på 
mottagningar som möter patienter med olika symtom, diagnoser, åldrar och 
samhällsklasser. Det kan dock finnas svårigheter att få fram ett sanningsenligt resultat 
utifrån sjuksköterskans eget perspektiv. Som sjuksköterskor är vi inlärda i ryggmärgen 
att ”alla patienter har rätt till lika vård”. Studier utifrån ett sjuksköterskeperspektiv kan 
påverkas av att svaren påverkas av vad som är socialt önskvärt och lagmässigt korrekt. 
Röndahl (2004:1) menar att det sannolikt är så att många sjuksköterskor i studier skulle 
ha svarat annorlunda om de verkligen granskade och reflekterade över sitt 
ställningsstagande. För det är som Martin Heidegger, filosof på 1900 talet, uttryckte och 
som jag anser sammanfattar det vi dagligen bör reflektera över: 
   

   Vi själva är de väsen som bör analyseras  (Magee, 1998, s. 212)    
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 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat 
 
Titel: Fear 
and loathing 
in health care 
settings 
reported by 
people with 
HIV 
Författare: 
Green, G,. 
Platt, S 
Tidskrift: 
Sociology of 
Health & 
Illness. 19 (1) 
70-92 
Årtal: 1997 
 

 
Patient 
perspektiv 
 
Grounded 
theory 
användes. 

 
Personer med Hiv 
måste både möta 
sin sjukdom samt 
omgivningens syn 
på sjukdomen. 
Omgivningens 
stigma/fördom 
som associeras 
med HIV är 
sammankopplat 
med vad man 
anser om dess 
smittofara och att 
de har ett 
avvikande 
beteende.  
 
Syftet är att belysa 
Hiv patienternas 
upplevelser av 
stigma i vården. 
 

 
En kvalitativ 
studie med 61 vita 
patienter med Hiv 
ifrån Skottland. 
Intervjun hölls 
vid 2 tillfällen 
under 1991-1993. 
61 personer vid 1: 
a intervjun och 40 
personer vid 2:a 
intervjun. 
Medelåldern var 
32 år. 75% var 
män.  
En del patienten 
var smittade 
utifrån: 
homosexuellt 
förhållande, 
drogmissbruk, 
heterosexuellt 
förhållande eller 
blödarsjuka 
genom 
blodtransfusion. 
 
 

 
Upplever att vårdaren har en rädsla 
för att patienten skall smitta.  
 
Vårdaren överdriver sin 
skyddsutrustning utifrån den uppgift 
de skall utföra.  
 
Att de blir isolerade för att undvika 
kontakt med andra patienter. 
 
Upplevelsen att de väcker avsky 
utifrån hur de smittats med hiv. Att 
vårdaren förutsätter att patienten 
smittats med droger eller 
homosexuellt. 
 

 
Titel: The 
Expressed 
needs of a 
group of Hiv-
infekted men 
subsequent to 
hospital care. 
Författare: 
Cederfjäll, C,. 
Wredling, R. 
Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
Nurses in Aids 
care, 10(2), 
66-74. 
Årtal: 1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patient 
perspektiv 

 
Undersöka hur 
homosexuella hiv 
smittade upplever 
sitt möte med 
vårdinrättningar. 
Detta för att få en 
teoretisk förståelse 
för hur vården 
uppfattas ur 
patient perspektiv. 

 
En kvalitativ 
studie där 
10 Hiv smittade, 
homosexuella 
män intervjuades 
i sydöstra USA.  
En av frågorna 
som ställdes var: 
Hur upplever du 
vården du erhåller 
och vad är viktigt 
för din vård som 
homosexuell, hiv 
smittad man.? 

 
Patienterna upplevde att det bemötes 
av fördomar. 
 
Upplevde sig inte integrerad eller 
medverkande i vården. 
 
Upplevde att de inte blev bekräftade 
eller sedda i vården. 
 
Upplevde att de inte fick  ett 
erkännande för den unika människa 
de är. 
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 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat 
 
Titel: 
“They Treated 
Me Like a 
Leper” 
Stigmatization 
and the 
Quality of 
Life of 
Patients with 
Hepatitis C.   
Författare: 
Zickmund, S,. 
Ho, E-Y,. 
Masuda, M,. 
Ippolito,L,. 
LaBrecque ,D-
G.  
Tidskrift: 
Journal of 
General Intern 
Medicin (18), 
835-844. 
Årtal:2003 

 
Patient 
perspektiv 
 

 
Undersöka hur 
Hepatit C 
infekterade 
patienter upplever 
fördomar och 
kvalitén i sina liv. 

 
En kvalitativ 
metod där 257 
patienter 
intervjuades 
under 1998-2001 
i Iowa, USA.  

 
Upplevde fördomsfulla möten utifrån 
sin sjukdom i vården. 
 
De upplevde att fördomarna är 
utifrån att deras sjukdom förknippas 
med Hiv/ aids. 
 
De upplevde att bemötande var 
präglat av misstänksamhet av 
vårdpersonal 

 
Titel: The 
behaviors of 
AIDS patients 
toward their 
nurses 
Författare: 
Kemppainen, 
J.K,. O´Brien, 
L,. Corpuz, B. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies, 35, 
330-338. 
Årtal: 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patient 
perspektiv 

 
Att identifiera 
beteendet från den 
Hiv/Aids sjuka 
patienten gentemot 
sjuksköterskan. 

 
En studie där 
83 män och 35 
kvinnor med 
Hiv/Aids från 2 
stora sjukhus i 
Norra Kalifornien 
medverkade. 
25% av 
patienterna 
observerades i sin 
vårdmiljö under 
2h/person och 
efter 
observationen 
intervjuades 
patienten. 

  
Upplevde Ilska när de blev dåligt 
bemötta. 
 
Upplevde att de bemötte ssk på 
samma sätt som de själva blev 
bemötta 
 
Upplevde att de höll ssk på avstånd 
när de blev dåligt bemötta. 
Upplevde att de var beroende av ssk 
fast de blev dåligt bemötta. 
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 Perspektiv Problem & Syfte Metod Resultat 
 
Titel: Being 
dealt with as a 
whole person. 
Care seeking 
and 
adherence: the 
benefits of 
culturally 
competent 
care 
Författare: 
Schilder, A,J,. 
Kennedy, C,. 
Goldstone, 
I,L, Ogden, 
R,D,. Hogg, 
R,S et al. 
Tidskrift: 
Social Science 
& Medicine, 
52, 1643-
1659. 
Årtal: 2001 

 
Patient 
perspektiv 
 
Grounded 
theory. 

 
Att identifiera 
relationen emellan 
patientens 
upplevelser runt 
sin identitet och 
vårderfarenheter, i 
en Hiv positiv 
grupp av 
homosexuella, 
bisexuella och 
transsexuella män. 
 

 
En kvalitativ 
studie där 47 Hiv 
smittade män från 
olika grupp-
tillhörigheter 
intervjuades. 
Studien utfördes i 
Canada under 
1998. 
Några av 
frågeställningarna 
var: 
- Vad är din 
erfarenhet av 
vårdpersonal. 
 
- Vad upplever du 
att vårdpersonalen 
ser när de möter 
dig. 
 

 
 

 
Upplevde att de blev behandlade 
som de var en Riskfaktor.  
 
Upplevde att de inte bli sedda som 
en hel individ. 
 
Upplevde att de blev bemötta med 
att de har dålig moral 
 
Upplevde att de blev bemötta med 
att de var 
missbrukare/homosexuell/prostituera
d pga. att de hade HIV. 

 
Titel: HIV-
Positive 
Patients´ 
Experiences of 
Stigma During 
Hospitalizatio
n 
Författare: 
Surlis, S, 
Hyde, A. 
Tidskrift: 
Journal of the 
Assiciation of 
Nurses in Aids 
care, 12 (6) 
68-77 
Årtal: 2001 
 

 
Patient 
perspektiv 
 
 

 
Påvisa Hiv-
positiva patienters 
upplevelser och 
erfarenheter av att 
vårdas av 
sjuksköterskor, i 
en irländsk 
vårdmiljö. 
 
 

 
En Kvalitativ 
studie där 
djupintervjuer 
gjordes med 3 
kvinnor och 7 
män, i ålder 29-50 
år. Intervjun 
genomfördes 
våren 1998 i 
Dublin, Irland. 
De har diagnosen 
HIV och vårdats 
på sjukhus.  . 
 
 

 
Upplevelser att bemötas av attityder 
utifrån att vara hiv smittad, 
Stigmatisering, erbjudas annan vård 
och bemöts av onödigt skydd. 
 
Uppfattningen sjuksköterskorna hade 
gentemot patienten med Hiv, 
påverkades av hur de fått sin 
sjukdom.  
 
Patienter med drogmissbruks 
relaterad Hiv behandlades med mest 
fördomar och ”stämplar”.  
 
En del patienter upplevde bristande 
förtroende då deras sjukdom gjorts i 
ögonfallande av sjuksköterskan. 
 
Några sjuksköterskors nonchalans 
till att ge den Hiv smittade 
information om sjukdomen och dess 
förlopp. 
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