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Sammanfattning    
 
Förkortningen HIV står för humant immunbristvirus. Viruset bryter ner immunförsvaret 
och leder på sikt till AIDS som är samlingsnamnet för de följdsjukdomar som HIV 
orsakar. Idag lever ungefär 40 miljoner människor med HIV/AIDS.  
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur stigmatiseringen av HIV smittade patienter 
tas i uttryck i sjukvården. Den valda metoden var analys av kvalitativa artiklar, då 
intentionen var att lyfta fram patienters upplevelser av denna stigmatisering.  
 
Stigmatisering av HIV smittade i sjukvården tas i uttryck på olika sätt. Patienterna i de 
analyserade artiklarna upplevde känslor av skam, diskriminering, förakt och 
avståndstagande. De berättade även om upplevelser av att vägras vård. Från 
vårdpersonalens sida förekom beteenden som ilska, rädsla, föraktfullt bemötande samt 
avsikt att skrämmas. 
 
Det är viktigt att genom reflektion och eftertanke skapa en medvetenhet hos 
vårdpersonal som möter denna patientgrupp, för att minska onödigt vårdlidande och 
möjliggöra en kvalitativ vård. För detta krävs även en hög kunskapsnivå hos 
vårdpersonalen, samt att möjlighet ges till givande och mellanmänskliga möten med 
dessa patienter. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal måste också se och bekräfta 
patienten i hans eller hennes lidande, och se som sin främsta uppgift att lindra detta. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: HIV/AIDS, stigmatisering, patienter, upplevelser, vårdpersonal, beteende.  
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INLEDNING 

Det har gått mer än 25 år sedan de första rapporterna kom om vad som senare skulle 
komma att kallas AIDS. Sjukdomen kom att orsaka stora rubriker i tidningarna med ett 
klimat av rädsla och missuppfattningar kring HIV och AIDS. En generation senare, är 
HIV och AIDS fortfarande omgivet av stigmatisering och fördomar (Kendall-Raynor, 
2006). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1992:567) ska målet med all hälso- och 
sjukvård vara vård på lika villkor för alla (Socialstyrelsens författningssamling, 2006). 
Det finns dock fortfarande många frågor och tabun kring HIV och AIDS. Att man ännu 
inte vet hur och varför viruset uppstod kan vara en förklaring till att det för många 
fortfarande är skrämmande. Det förefaller, enligt egen erfarenhet av att möta HIV 
smittade patienter, som att det även inom vården finns en stigmatisering av dessa 
patienter i form av rädsla och okunskap. Syftet med arbetet är därför att undersöka vad 
som är denna stigmatiserings ansikte. En av sjuksköterskans och övrig vårdpersonals 
viktigaste uppgifter är att lindra lidandet för patienten, oavsett diagnos. Enligt Katie 
Erikssons teori om lidandets natur finns det tre sorters lidande; sjukdomslidande, 
vårdlidande samt livslidande. Då HIV och AIDS på sikt påverkar den drabbades 
livsvärld på flera sätt, förefaller alla dessa former av lidande existera hos HIV smittade 
och AIDS sjuka patienter. 
 
 
BAKGRUND 

HIV och AIDS 
 
Det som senare kom att kallas AIDS beskrevs för första gången 1981. En markant 
ökning av ovanliga sjukdomstillstånd såsom lunginflammation och kaposis sarkom (en 
speciell typ av tumörsjukdom) kunde ses hos i övrigt friska unga män. Det kunde 
konstateras att dessa tillstånd orsakades av ett av oförklarliga skäl nedsatt 
immunförsvar. Det kunde snart också konstateras att det verkade röra sig om 
smittspridning, eftersom den geografiska spridningen till en början var liten. De 
smittade männen var i stor omfattning homosexuella, och sjukdomstillståndet kopplades 
därför samman med just homosexualitet. Snart började dock människor ur andra 
samhällsgrupper insjukna. Det handlade främst om personer med ett intravenöst 
missbruk, blödarsjuka patienter samt män och kvinnor från Haiti. Dessutom insjuknade 
personer som varit sexpartners med tidigare nämnda grupper (Moberg, 2006). 
1982 började tillståndet benämnas AIDS; ”Acquired Immunodeficiency Syndrome”, 
eller på svenska ”Förvärvat Immunbristsyndrom”. Under de närmast följande åren var 
smittspridningen mellan män och kvinnor lika stor som från man till man, och trots ett 
visst motstånd till en början, fick man snart konstatera att AIDS inte bara var en 
sjukdom som drabbade homosexuella (Moberg, 2006). 
 
Redan 1983 upptäckte forskare det virus som orsakade AIDS. Viruset tillhörde en grupp 
som kallas lentivirus, och som tidigare bara varit känt hos djur. 1986 kom detta virus att 
kallas humant immunbristvirus, förkortat HIV (Moberg, 2006). 
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Det som gör HIV/AIDS till ett så stort hot mot mänskligheten är delvis att 
smittspridningen är knuten till fortplantningen, samt att viruset även sprids till nästa 
generation från mor till barn (Kallings, 2005).  
 
AIDS är alltså samlingsnamnet för ett stort antal infektions- och tumörsjukdomar, 
orsakade av HIV och de skador som uppstår på immunförsvaret efter en tid. 
Förkortningen HIV står för humant immunbristvirus, och är det virus som på sikt gör att 
man insjuknar i de följdsjukdomar som benämns AIDS. HIV upptäcks genom ett 
blodprov, som visar om en person har antikroppar mot HIV. Om så är fallet är personen 
”HIV positiv” (Moberg, 2006). 
 
Några veckor efter infektionstillfället får den smittade ofta en akut, ospecifik sjukdom i 
form av feber, svullna lymfkörtlar och hudutslag. Detta går över av sig självt och 
därefter är patienten ofta helt besvärsfri i flera år, men förr eller senare utvecklar han 
eller hon AIDS (Kallings, 2005). 
 
Då det idag finns effektiv behandling mot AIDS, som mer eller mindre kan stoppa 
virusförökningen i kroppen, talar man istället om HIV infektion med eller utan symtom, 
och man kan idag leva ett långt liv trots HIV. Behandlingen minskar smittsamheten 
samt försenar insjuknandet i AIDS, men något botemedel finns inte. Senare års 
forskning har även gjort det möjligt att i större utsträckning behandla de infektions- och 
tumörsjukdomar som HIV leder till, så även den som insjuknat i AIDS kan behandlas. 
Detta gäller dock inte alla de komplikationer som kan drabba den AIDS-sjuke, det är 
därför viktigt att den smittade får kännedom om sin smitta så att bromsmediciner kan 
sättas in (Moberg, 2006). 
 
Även utan behandling är sjukdomsförloppet långsamt. Tiden från smittillfället och fram 
till insjuknandet i AIDS brukar beräknas till tio år. Troligtvis är detta en av 
anledningarna till att smittspridningen är stor, att den smittade inte har en aning om att 
han eller hon bär på HIV, och därför kan smitta andra. HIV smittar i huvudsak genom 
sexuellt umgänge, samt från mor till barn före och under förlossningen, samt via 
bröstmjölk. Dessutom löper missbrukare stor risk att smittas om de delar nålar med 
andra människor vid intravenösa injektioner (Moberg, 2006).  
 
Totalt lever 39,5 miljoner människor med HIV/AIDS, varav 37,2 miljoner är vuxna och 
2,3 miljoner är barn under 15 år. Av det totala antalet är 17,7 miljoner kvinnor. 2006 
smittades 4,3 miljoner människor. Av dessa var 530 000 barn under 15 år. 2,9 miljoner 
människor dog år 2006 i AIDS-relaterade sjukdomar. 380 000 var barn under 15 år. 
24,7 miljoner av alla HIV-smittade lever i afrikanska länder söder om Sahara (Unicef, 
2006). 
 
I september 2003 förklarade WHO (världshälsoorganisationen) aidsepidemin för en 
”världshälsokatastrof”, och man satte då upp ett mål; 3 miljoner HIV- och AIDS sjuka i 
världens utvecklingsländer ska få tillgång till bromsmediciner före slutet av 2005 
(Koblanck, 2004).  
 
Antalet HIV smittade i Sverige har de senaste åren ökat, framförallt bland intravenösa 
missbrukare och män som har sex med män. Under 2007 ökade antalet smittade med 20 
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procent (500 personer) jämfört med 2006 (390 personer). Dock har man under första 
delen av 2008 sett en liten nedgång, med 208 nysmittade. Det innebär en minskning 
med 17 procent från föregående år. Idag finns det omkring 4500 HIV smittade personer 
i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2008).  
 

Stigmatisering 
 
Stigma är ett brett och multidimensionellt koncept. Essensen innebär ett avvikande från 
normen. En stigmatiserad person har ett attribut som gör honom eller henne annorlunda 
än andra i den ”normala” kategorin, och därför mindre ”önskvärd” enligt samhällets 
normer. Enligt Alonzo och Reynolds (1995) är människor med HIV stigmatiserade på 
grund av att deras sjukdom associeras med avvikande beteende, förvärvad genom egna 
val och gärningar. Sjukdomen ses även som smittsam och som ett hot mot samhället, 
samt sammankopplad med en ”icke önskvärd och olustig form av död” (Alonzo & 
Reynolds, 1995). I antikens Grekland definierades stigma som ett kroppsligt märke som 
skars eller brändes in på exempelvis brottslingar för att varna människor för den person 
som bar stigmat. Denna typ av ”märkning” är avskaffad sedan länge, men fortfarande 
existerar social stigmatisering. Framförallt handlar denna nutida stigmatisering om 
människor som avviker från den ”normala” samhällsnormen, eller i varje fall det som av 
de flesta betraktas som ”vanligt” och ”normalt”. Förutom HIV smittade kan även andra 
grupper ses som stigmatiserade, till exempel homosexuella, judar och mörkhyade 
människor (Grünbaum, 2005). 

 
Det finns tre olika typer av stigma: 
¤ Kroppsliga stigman, exempelvis fysiska handikapp. 
¤ Karaktärsstigman, till exempel missbruk. 
¤ Gruppstigman, vilket innefattar religion, etnicitet, klass och kön. 
Alla dessa former av stigmatisering faller under begreppet social stigmatisering, då detta 
enligt Wikipedia (2008) är liktydigt med utanförskap i förhållande till samhällets ”rätta” 
normer och värderingar.  
 
Stigmatisering är ett kraftfullt och mäktigt verktyg för att skapa social kontroll. Det 
används för att utesluta och marginalisera en viss grupp. Stigmatiseringen leder till att 
människor upplevs som avvikande och till och med farliga (RFSL, 2008).  
 
 
Lidande 
 
HIV och AIDS förefaller skapa ett lidande på olika plan, varför Katie Erikssons teori 
om lidande är relevant. Enligt Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen (2007) upplevde 
HIV smittade patienter olika former av dåligt bemötande av vårdpersonal, såsom 
ignorans och rädsla. Detta är exempel på hur ett vårdlidande kan skapas.  
Eriksson (1994) ser på patienten som en lidande människa, där de olika delarna av 
lidandet måste få ta plats, och beskriver lidandet som en kamp som man väljer att 
antingen bekämpa eller resignera inför.  
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En av vårdvetenskapens viktigaste frågor är hur lidandet kan lindras. De olika formerna 
av lidande är sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande (Eriksson, 1994).  
 
 
Sjukdomslidande 
 
Sjukdomslidandet beskriver Eriksson (1994) som det lidande som patienten erfar 
relaterat till sin sjukdom. Det är alltså inte sjukdomen i sig utan de symtom som 
sjukdomen ger upphov till, både somatiska och psykiska. Till sjukdomslidandet kan 
även räknas biverkningar av mediciner och annan behandling och förlust av förmågor 
man tidigare haft. 
 
Vårdlidande 
 
Vårdlidande innebär att den lidande människan i sjukvården i en djup mening blir 
åsidosatt (Dahlberg et al. 2003). Detta lidande existerar alltså enbart i kontext av 
vårdande, medan sjukdomslidande och livslidande även kan upplevas i andra 
sammanhang. Vårdlidande innebär vård på ett ickevärdigt sätt och utgörs av fyra 
kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och 
utebliven vård (Eriksson, 1994). En grundläggande essens av begreppet vårdlidande är 
att bli sedd och bekräftad just som en lidande människa. Ingen har rätt att ta ifrån en 
människa hennes lidande. För att undvika att kränka människan i hennes lidande är det 
viktigt att hon får vara delaktig i sin egen vårdprocess. Vårdlidandets essens kan ha 
olika skepnader, såsom maktlöshet, att inte förstå vad som sker samt att inte bli sedd 
och behandlad som en individ. Vårdlidandet kan även vara mindre tydligt. Ett exempel 
på detta kan vara att patienter upplever att vårdpersonalen inte har tid att lyssna på dem. 
Detta kan då leda till att patienten erfar ett förnekande av honom eller henne som en 
lidande människa. Det som utgör grunden till vårdlidande är vårdrelationen (Dahlberg et 
al. 2003). Därför är detta lidande enligt Eriksson (1994) mer komplicerat än 
sjukdomslidandet och livslidandet, eftersom det innefattar ytterligare en person, 
vårdaren. Eriksson (1994) menar vidare att patienten måste försonas med sitt lidande, 
och för att detta ska bli möjligt krävs det att vårdaren tillsammans med patienten strävar 
efter att nå försoning med lidandet. 
 
Livslidande 
 
Livslidandet är ett vidare begrepp än de övriga, då detta lidande innefattar hela 
människan och hennes livssituation (Eriksson, 1994). Det innebär att även människor i 
den lidande människans närhet omfattas av detta. Livslidandet kan uppstå på grund av 
förändringar i livet som sjukdomen för med sig, så som förändrade relationer, att förlora 
sitt arbete och att inte bli förstådd av sin omgivning. Ofta handlar det om sådant man 
tidigare tagit för givet, men som i och med sjukdom och ohälsa inte längre är självklart.  
 

PROBLEMFORMULERING  

Vården och vårdgivare förefaller, enligt egen erfarenhet, vara mer eller mindre 
påverkade av sjukdomsstigmatiseringen. Det är därför viktigt att lyfta fram och belysa 
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detta ämne, för att kunna åstadkomma en förändring. HIV och AIDS har i grunden ett 
enormt sjukdomslidande, eftersom sjukdomen alltid, förr eller senare, leder till döden, 
och något botemedel finns ännu inte. Därtill kommer alla de följdsjukdomar som HIV 
och AIDS på sikt leder till, samt de biverkningar bromsmedicinerna orsakar.  
Det är därför viktigt att vårdpersonal får stå för trygghet och medkänsla för denna 
patientgrupp, och för att uppnå detta behövs en medvetenhet om vad man gör och varför 
i mötet med dessa patienter. Denna medvetenhet uppnås genom reflektion och 
eftertanke, och leder förhoppningsvis till ett förändrat beteende och ett bättre bemötande 
av HIV smittade och AIDS sjuka patienter.  
Så länge även vårdpersonal, som ju förväntas vara experter inom hälsa och sjukvård, 
agerar med rädsla och kanske även fördömande är det svårt att förändra allmänhetens 
inställning till HIV och AIDS. För att förändra sitt eget beteende behövs en större insikt 
i och förståelse för patientens perspektiv.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva hur stigmatiseringen av HIV och AIDS smittade patienter tar sig 
uttryck i vården.  
 

 
METOD 

Studien är en litteraturöversikt och genomförd som en analys av kvalitativa artiklar, 
enligt Fribergs (2006) modell. Enligt nämnda författare syftar denna metod till att, 
genom att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet, öka förståelsen för det valda 
fenomenet samt att bidra till evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2006). Denna modell 
för litteratursökning och analys har även beskrivits av Evans (2003), som menar att 
denna metod består av fyra steg.  
 
Det första steget innebär en sökning efter relevant litteratur i databaser och andra källor. 
Informationen väljs ut utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. (Evans, 2003). 
 
I steg två av nämnda författares analysgång läses den inhämtade informationen igenom 
ett antal gånger, för att genom en analys av detaljerna få en uppfattning av studien som 
helhet. Fokus ska alltså ligga på studiens delar såväl som helheten. Nyckelfynd 
identifieras för att få en struktur som sedan ligger till grund för nästa steg. (Evans, 
2003). 
 
Nyckelfynden utgör det tredje steget i Evans (2003) analysgång, vilka delas in i ett antal 
huvudteman, kategoriserade efter likheter och gemensamma nämnare. Dessa 
huvudteman delas därefter in i ett antal subteman, för att göra resultatet mer 
överskådligt och lättbegripligt.  
 
Det fjärde och sista steget innefattar själva sammanställningen av det nya resultatet. 
Varje tema ska refereras till den ursprungliga artikeln för att befästa tillförlitligheten i 
resultatet. Fynden delas in i respektive tema och subtema, och exempel samt citat från 
originalstudien bör även vävas in. (Evans, 2003). 
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Datainsamling  
 
De databaser som i huvudsak användes för litteratursökningen var Cinahl samt Science 
Direct, med hjälp av Högskolans söksupport. Sökorden som användes var HIV, AIDS, 
patient*, experience*, expectation* samt nurse. Dessa sökord valdes med hjälp av 
bibliotekets söksupport. 
 
De olika sökorden användes i olika kombinationer, med eller utan trunkering samt med 
AND eller OR. Det visade sig att sökresultatet var mycket varierande beroende på 
kombinationer av sökord samt vilken databas som användes. De kombinationer av 
sökord som gav mest träffar var hiv and aids and experience*. I databasen Cinahl 
resulterade denna sökning i 1185 träffar, vilket var för många för att få en överblick av 
vilka som vara relevanta för syftet. Därför ändrades kombinationen av sökorden för att 
begränsa antalet träffar. Av kombinationen hiv and patient and experience* blev antalet 
träffar 462. Detta ansågs inte heller vara rimligt att gå igenom, varför kombinationen 
hiv and patient and stigma användes. Dessa kombinerade sökord gav 116 träffar. 
Träffarna skummades igenom med fokus på rubrik samt årtal, och sex artiklar valdes ut. 
Inklusionskriterierna för de valda artiklarna var att de skulle vara kvalitativa och utgå 
från ett patientperspektiv. Många av artiklarna var för gamla och föll därmed utanför 
inklusionskriterierna. De artiklar som uppfyllde kriteriet om publikation på 1990-talet 
och framåt, samt hade en rubrik som föreföll intressant för syftet valdes ut. Ytterligare 
en sökning gjordes i Cinahl, med sökorden hiv and stigma and experience*. Detta gav 
179 träffar. Dessa rubriker lästes igenom och tre artiklar valdes ut, återigen baserat på 
rubrik, årtal samt sammanfattning. I databasen Science Direct gav sökningen med hiv, 
patient samt experience 317 träffar. Sökningen gjordes om, med sökorden hiv, aids samt 
nurse. Resultatet blev 199 träffar. Titlarna skummades igenom och två artiklar valdes ut, 
baserat på titel, årtal och sammanfattning. Ytterligare en sökning gjordes i Science 
Direct, denna gång med sökorden aids, expectation och experience. Denna sökning 
resulterade i 15 träffar. En artikel valdes ut då titeln föreföll vara relevant för syftet. 
 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

artiklar 
Antal valda 
artiklar 

Cinahl  Hiv 
Patient 
Stigma  

116 6 2 

Cinahl  Hiv 
Stigma  
Experience  

179 3 2 

Science Direct Hiv 
Aids 
Nurse  

199 2 1 

Science Direct Aids 
Expectation 
Experience  

15 1 1 
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Dataanalys    
 
Efter att ha gjort ett första urval på ett tidigt stadium, baserat endast på rubrik, årtal och 
sammanfattning, lästes artiklarna igenom för att få en uppfattning om studien var 
relevant för syftet. Totalt lästes 12 artiklar. Utifrån inklusionskriterierna valdes sex 
artiklar ut, på vilka resultatet bygger. Dessa artiklar lästes igenom upprepade gånger för 
att förstå dess delar såväl som helhet. Fokus riktades mot artiklarnas resultatdel. En 
sammanfattning av varje artikel gjordes, där nyckelfynden identifierades och den 
information som var relevant för syftet plockades ut. Därefter delades informationen 
upp i flera kategorier för att göra det hela mer överskådligt. Kategorierna bildades 
genom att resultatet delats upp i patienternas upplevelser respektive personalens 
beteende. Dessa kategorier fick sedan utgöra det egna resultatet och med två 
huvudkategorier med tillhörande sex respektive fyra underkategorier. Genom att studera 
kvalitativa artiklar kan man få en uppfattning av människors känslor, erfarenheter och 
upplevelser. Dock är två av artiklarna både kvalitativa och kvantitativa, så kallad mixed-
method. Vidare skulle studierna vara vårdvetenskapliga samt vetenskapligt granskade. 
Viktigt var även att artiklarna inte fick vara för gamla, helst skulle samtliga vara från 
2000-talet. Artiklar som handlade om specifika grupper, till exempel ett visst folkslag, 
sållades bort, för att inte resultatet skulle bli för snävt. Ingen avgränsning gjordes 
beroende på kön. För att avgränsa problemet valdes endast artiklar från Västvärlden.   
 
RESULTAT 

Under analysen av artiklarna framkom två huvudkategorier under vilka resultatet 
redovisas. Dessa båda huvudkategorier är mycket svåra att åtskilja, då de hela tiden går 
in i varandra. Vårdpersonalens beteende leder till patienters upplevelser, och vice versa. 
Under arbetets gång har detta blivit mycket tydligt, och resultatets uppdelning är inte 
helt given. Trots det är resultatet uppdelat i dessa båda kategorier, då det fanns en viss 
distinktion mellan patienters upplevelser och vårdpersonalens beteende.  
För att göra det hela mer överskådligt är dessa huvudkategorier i sin tur indelade i ett 
antal subkategorier. Huvudkategorier och subkategorier presenteras i tabell 1. 
Tabell 1 
Patienters upplevelser 
 

Vårdpersonalens beteende 
 

Känsla av skam 
 

Irritation och ilska 
 

Upplevelse av diskriminering 
 

Rädsla och okunskap  
 

Känsla av förakt/fördömande 
 

Föraktfull och fördömande attityd 
 

Upplevelse av avståndstagande 
 
 

Avsikt att skrämmas 
 

Upplevelse av att vägras vård 
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Patienters upplevelser 
 
Personer som tidigare känt sig stigmatiserade har en tendens att se tvetydigt och subtilt 
bemötande som en indikation på social stigmatisering, även om detta beteende kan ha 
andra förklaringar. Men oavsett om patientens upplevelser överensstämmer med 
verkligheten eller inte, så påverkar ju det ändå honom eller henne lika mycket. Således 
kan även den mest välmenande vårdpersonal bidra till att patienten känner sig 
stigmatiserad, även om inte detta var personalens intention (Rintamaki, Scott, Kosenko 
och Jensen, 2007). En HIV smittad patient uttryckte följande: 
 

“I am very conscious of the fact that most of us might be over sensitive... 
We might be looking for that. I think it’s doubly so when there’s a drug 
connection... Because anyone who is a drug-user is dirt, and that’s how a 
lot of us would feel.” (Surlis & Hyde, 2001, s. 5).  

 
 
Patienterna i studien av Rintamaki et al. (2007), nämnde också att de var mycket 
känsliga för vårdpersonalens humör, så till vida att om någon i personalen visade 
irritation eller och ilska, så tolkade patienterna det som ett attribut till stigmatisering. 
Patienterna reflekterade över att de varje gång någon visade irritation, så undrade de om 
detta möjligtvis berodde på att personen ifråga tyckte illa om att arbeta med hiv-
smittade. Oavsett om personalens irritation verkligen berodde på att tvingas arbeta med 
hiv-positiva, eller om det hade helt andra orsaker, så påverkade detta ändå patienterna 
och deras upplevelse av vården (Rintamaki et al. 2007). 
 
Känsla av skam 
 
Flera av deltagarna i studien av Rintamaki et al. (2007) uppgav att de vid möten med 
sjukvården upplevde att sjukvårdspersonalen öppet visade åsikten att har man smittats 
med hiv får man skylla sig själv. Patienterna kände då skam för sin sjukdom, även om 
de inte blivit smittade genom oaktsamhet, utan bara haft ”otur”.  
 

“I tell (the hygienist) I’m having problems with one tooth causing pain. 
The hygienist says, “ok” and 2 months later when I come back in I said 
“you know, the pain- it’s still there and, if anything, a little worse.” She 
calls the dentist in and the dentist says, “well, you’re so hard to 
anesthetize that we don’t, we can’t do a thorough cleaning on you. And,” 
he says, “in your condition...”  (Rintamaki et al. 2007, s. 964).  

 
 
Upplevelse av diskriminering 
 
Surlis och Hyde (2001) beskriver i sin studie hur patienterna upplevde att de blev 
diskriminerade och ”märkta” på grund av sin HIV-status.  
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“The way the elderly men knew, or their visitors knew, that we had HIV, 
would be by a little red mark that would be on your chart and that would 
be at the end of your bed.” (Surlis & Hyde, 2001, s. 8).  
 

 
“So when I got there (to the medical clinic) they hand me my chart and I’d 
go see the blood pressure nurse, then I’d go see the nurse that draws 
blood, then I’d go see the doctor. I’d walk around with this big chart with 
this big sticker on it- HIV positive. Everyplace I went I was carrying this. I 
felt why don’t they just tattoo my forehead.”  (Emlet, 2007, s. 747).  

 
 
Rintamaki et al. (2007) beskriver hur deltagarna i studien upplevde att personalen ”satte 
en etikett” på dem, och identifierade dem endast som HIV-smittade. En person i studien 
uppgav att han, efter att ha uppgett sin HIV-status vid en blodprovstagning, blev flyttad 
till ett provtagningsrum med en skylt på dörren som uppmanade till försiktighet. Så här 
berättade patienten om händelsen: 
 

“I was in the emergency room and they were taking some blood and I 
said, “You know, you need to put some gloves on, because I’m HIV 
positive.” The thing was, after that I was admitted to a room and I had 
signs on my door. “Biological fluid...” (Rintamaki et al. 2007, s. 962). 

 
 

”As I’m sitting there and we’re talking, and (the assistant) comes running 
over. I could tell it was a big emergency. He says, “wait a minute!” and 
grabs the manila folder. Because he is writing it so large, I can tell what 
he’s writing across the front of this manila folder on the side that I can 
see, and he’s writing the word “AIDS!” (Rintamaki et al. 2007, s. 961). 

 
 

Känsla av förakt/fördömande 

 
Enligt Rintamaki et al. (2007) upplever HIV positiva personer i mötet med sjukvården 
stigmatisering på olika sätt, så som personalens uppförande gentemot dem, huruvida de 
tog ögonkontakt eller inte, och tonläge. Vidare upplevde de på olika sätt 
avståndstagande, ilska och rädsla hos vårdpersonalen.  
 
Det är svårt att beräkna hur stor del av patienterna som upplevde brist på ögonkontakt, 
men de som hade upplevt detta var långt fler än de som inte hade den erfarenheten.  
Vidare beskriver en patient hur viktigt tonläget och sättet att prata på är i en 
vårdsituation. Den sjuksköterska som gav patienten hans AIDS-diagnos, gjorde det 
enligt Rintamaki et al. (2007) på följande sätt: 
 

“She made me feel low. It was just so callous and cold the way she said it. 
I think my viral load or CD4, one of  them went below 200 and she said, 
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“You have AIDS.” And I said, “What?” The way she said, “ Whenever 
you go below 200 you got AIDS.” It was just the coldness in it- there 
wasn’t no feeling...” (Rintamaki et al. 2007, s. 960). 

 
 
Surlis och Hyde (2001) tar i sin studie upp problematiken kring att vara både HIV 
smittad och drogmissbrukare i mötet med sjukvården. Deltagarna i studien beskrev hur 
de upplevde att sjuksköterskorna hade en stigmatiserande attityd. Patienterna upplevde 
att denna attityd hängde samman med en allmän uppfattning om att alla HIV positiva 
hade blivit smittade på grund av sin livsstil eller genom ett riskbeteende. Enligt Surlis 
och Hyde (2001) är graden av stigmatisering relaterad till hur den HIV positiva 
patienten blivit smittad. I studien framkom att de patienter som även var 
drogmissbrukare upplevde stigmatisering vid flest tillfällen, och att personalen ansåg att 
de fick skylla sig själva om smittan var relaterad till drogmissbruk (Surlis & Hyde, 
2001).  
En deltagare i studien berättar följande:  
 

“Some of them used to give out to us; “We haven’t got time for you, 
there’s more sicker people than you.”... It was because I was a criminal 
and a drug-user.” (Surlis & Hyde, 2001, s. 5).  

 
Samma patient berättar vidare:  
 

“I don’t think she (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...” (Surlis & Hyde, 2001, s. 5). 

 
 

Upplevelse av avståndstagande 

 
Personalens brist på ögonkontakt med dessa patienter gjorde att de upplevde att de 
kände sig obekväma med situationen, eller till och med ett direkt ogillande från 
personalens sida att behöva arbeta med HIV positiva patienter. En patient beskriver sitt 
möte med en neurolog så här:  
 

”He never looked me in the eye. I still don’t know what his face looks like, 
which is not a crime, (but it) sends unfriendly signals. Or at least, cold 
signals.” (Rintamaki et al., 2007, s. 960). 

 
I studien av Emlet (2007) gavs exempel på hur HIV smittade patienter upplevde att de 
mer eller mindre behövde be vårdpersonalen om ursäkt för att de tvingades att vårda 
dem. 
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Upplevelse av att vägras vård 
 
Enligt Rintamaki et al. (2007) har HIV-positiva patienter vägrats vård helt och hållet på 
grund av deras HIV-status. I studien uppger en deltagare att han då han sökte vård blev 
uppmanad att söka vård på en annan klinik eftersom man på den aktuella kliniken inte 
var villiga att ge vård åt HIV-positiva människor. En annan deltagare uppgav att han 
under flera år bara visste en enda doktor som var villig att behandla honom på grund av 
hans HIV-status: 
 

”One time I went to a county hospital to have a tooth pulled. I guess the 
dentist was a student or an intern or whatever. He refused to do it once he 
realized I was HIV-positive. They had to send for another doctor” 
(Rintamaki et al., 2007, s. 964). 
 

 
Vårdpersonalens beteende 
 
Enligt Rintamakis et al. (2007) studie förekom ett antal beteenden som kan ses som 
attribut till stigmatisering av HIV smittade och AIDS sjuka patienter inom sjukvården, 
vilka påverkade kvaliteten och effektiviteten av vården. Dessa beteenden inkluderade 
bland annat ignorans, undvikande av ögonkontakt, irritation och ilska, nervositet och 
rädsla, överdrivna försiktighetsåtgärder samt förakt. 
 
Irritation och ilska 
 
Enligt Rintamaki et al. (2007), nämnde flera patienter att de var mycket känsliga för 
vårdpersonalens humör, så till vida att om någon i personalen visade irritation eller och 
ilska, så tolkade patienterna detta som stigmatisering relaterat till deras sjukdom. 
Patienterna reflekterade över att de varje gång någon visade irritation, så undrade de om 
detta möjligtvis berodde på att personen ifråga tyckte illa om att arbeta med hiv-
smittade. Oavsett om personalens irritation verkligen berodde på att tvingas arbeta med 
hiv-positiva, eller om det hade helt andra orsaker, så påverkade detta ändå patienterna 
och deras upplevelse av vården.  
 

”The dentist that was actually going to work on me, I felt like, the vibe 
that I got from him, the energy that I got from him, or at least, the 
demeanor that I got from him, was that he really didn’t want to work on 
me or he wasn’t comfortable working on me...” (Rintamaki et al. 2007, s. 
961). 
 

Det har även förekommit att vårdpersonal helt och hållet ignorerat patienten, vägrat ge 
vård samt öppet visat ilska: 
 

”I was treated like garbage. I don’t know the lady’s name, I could only go 
and look for her and see her and say, “that’s her,” but I couldn’t say her 
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name because I was so drugged out. She treated me like crap. She called 
the police on me and said I was abusive. I couldn’t even move, but she 
said I was abusive...” (Rintamaki et al. 2007, s. 965). 
 
”Being rushed to the hospital a few times I’ve dealt with paramedics. I’m 
epileptic, I have seizures. When the paramedics do pick me up, they 
manhandle me. In other words, they treat me bad... (Rintamaki et al. 2007, 
s. 965). 

 
 

Rädsla och okunskap 

 
En majoritet av de hiv-smittade patienterna är mycket kunniga om sin sjukdom, dess 
biverkningar och medicinering. Ofta är de mer kunniga än den personal de möter i 
kontakter med sjukvården, vilket kan skapa komplicerade situationer i vårdrelationen. 
Dessutom har den HIV-positiva patienten, om han eller hon levt med sin sjukdom en 
tid, mer erfarenhet än sjukvårdspersonalen. Detta kan på ett negativt sätt påverka 
patientens förtroende för vårdpersonalen, då dessa förväntas vara de som har svaren på 
patienternas frågor (Webb, Bower och Gill, 1997). En patient i studien berättar att ingen 
av de sjuksköterskor, som förväntades hjälpa honom, kunde svara på frågor kring hans 
medicinering.  
 

”The nurses were never able to answer my questions about my 
medications.” (Webb et al. 1997, s. 44). 

 
Patienterna i studien uppgav att denna brist på kunskap hos sjuksköterskorna ofta 
skapade stressande situationer, eftersom det var den sjuke som fick instruera 
sjuksköterskan och inte tvärtom. Studien visar också att föreställningen om att den som 
har mer kunskap om HIV och dess smittvägar är mindre rädd, ofta visade sig vara 
felaktig: sjuksköterskor med mer kunskap var också mer rädda. Däremot visade det sig 
att de sjuksköterskor som mött och vårdat många HIV-positiva patienter, var mindre 
rädda. De som bara stött på ett fåtal, visade större rädsla för sjukdomen. Man drar alltså 
slutsatsen att det inte är kunskapen i sig om sjukdomen som avgör, utan i vilken 
omfattning vårdpersonalen hade erfarenhet av att vårda hiv-smittade patienter. Kanske 
berodde detta på att ju mer vårdpersonalen hade att göra med HIV-smittade, desto mer 
kunde de se personen som en människa, och inte enbart som ”HIV-positiv” och 
potentiellt smittsam. Denna insikt kan i sin tur förbättra attityden, minska rädslan och 
öppna upp för en kvalitativ vård (Webb et al. 1997). 
 

“Right from the beginning, I could see in her eyes that she was very wise.” 
(Witt Sherman & Oullette, 2001, s. 6). 

 
Irritation och ilska var dock inte de enda känslor patienterna upplevde att personalen 
bemötte dem med, och som de kopplade samman med stigmatisering. Tecken på 
nervositet och rädsla var också vanligt. Patienterna upplevde att personalens 
kroppsspråk visade tydligt på att de kände sig obekväma med att arbeta med hiv-
positiva. Patienterna upplevde att denna irrationella rädsla från personalens sida berodde 
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på okunskap om hur HIV smittar. Detta ledde ibland till att vårdpersonal fick panik när 
de insåg att de skulle ta hand om en HIV-smittad patient. 
 

”I was an inpatient at Big University Hospital and I don’t know what they 
put on the door of the room, but a woman who would normally come in 
and mop up and sweep, wouldn’t. It was really wild, with her shrieking, ”I 
ain’t goin´ in there!” ( Rintamaki et al. 2007, s. 964).  
 

Personerna i studien uppgav att personalens bemötande kunde förändras radikalt, från 
att ha varit vänliga och tillmötesgående, till att bli otrevliga och avståndstagande då de 
fått reda på patientens HIV-status. Flera exempel gavs i studien på hur personalen visat 
ilska mot patienten om han eller hon inte omedelbart berättat om sin HIV-status. 
 
 

”One time, my brother was washing dishes in the house. He had this big 
ceramic bowl and he dropped it. It bounced back and cut his wrists in a 
perfect football shape- took the skin right off. He couldn’t have done a 
better job if he had a scalpel. He was bleeding profusely. He called 911 
and the ambulance came, but he forgot to tell them right away that he had 
HIV. When he remembered to tell them, the ambulance driver was so 
pissed! It just blew me away. She took her gloves off, which were 
extremely bloody, and just threw them out onto the street. Left them there. 
And she wasn’t exactly nice to him after that.” ( Rintamaki et al. 2007, s. 
960).  

 
Flera patienter nämnde också att den irrationella rädsla som vårdpersonalen kände även 
ledde till ett överdrivet säkerhetstänkande hos personalen. Personerna i studien av 
Rintamaki et al. (2007) uppgav dock att de förespråkade säkerhetstänkande från 
personalens sida, men menade att personalen lika gärna kunde använda samma 
säkerhetsutrustning oavsett vilka sjukdomar de mötte.  
 
Enligt Rintamaki et al. (2007) beskrev patienter hur vårdpersonalen tog till överdrivna 
försiktighetsåtgärder och använde överdriven skyddsutrustning. Enligt en patient 
använde läkarna skyddsutrustning till och med när de kom för att prata med honom 
inför en operation: 
 

“Are the doctors dressed the way they’re dressed because they’re afraid 
they’re going to get infected? They looked like they were ready for war...”  
(Rintamaki et al., 2007, s. 961). 

 
Sådant beteende ledde till att patienterna ifrågasatte vad som var normala 
skyddsåtgärder, och vad som var överdrivet, på gränsen till paranoia (Rintamaki, Scott, 
Kosenko & Jensen, 2007). 
 
Enligt en studie av Kendall-Raynor (2006) vittnar en sjuksköterska om att några 
ambulansförare som skulle hämta upp en hiv-smittad patient klädde sig i 
skyddsutrustning som ”skulle gjort en astronaut grön av avund” (Kendall-Raynor, 
2006).   
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Föraktfull och fördömande attityd 
 
HIV-positiva patienter berättar om hur de upplevt att de blivit måltavlor för personalens 
förakt och förlöjligande. Detta upplevde deltagarna som ett exempel på HIV stigma, och 
förekom bland vårdpersonal alltifrån receptionister till läkare. En patient berättade 
följande om sitt möte med en tandläkare:  
 

“I had a negative thing from a dentist. He was gonna pull a tooth and he 
gave this sort of smug, superiority thing about “I’ve got HIV.” A smirk 
was part of it. He said, “So how did you catch it?” Now for a lot of 
people, that’s gay sex. That shouldn’t be any of his business...” (Rintamaki 
et al. 2007, s. 962). 

 
Patienten upplevde att läkaren redan hade identifierat honom som homosexuell, på 
grund av sättet han ställde frågan på samt hans hånflin. 
 
Enligt Rintamaki et al. (2007) förekom det att patienter blev utfrågade av 
vårdpersonalen om hur de hade blivit smittade, och placerade i fack på grund av detta. 
 

”She came in and she’s like, ”well, how’d you get it?” I said, ”I don’t 
know.” She asked me about being in the risk categories and I said, ”well, 
I wasn’t.” And then she said, ”no, you’re just in denial. You had to have 
been. You just don’t get it...” (Rintamaki et al. 2007, s. 962). 

 
Vidare menar Rintamaki et al. (2007) att patienter blev beskyllda av vårdpersonal för att 
själva ha orsakat sin sjukdom, och att de därför fick skylla sig själva. En patient i 
studien blev utsatt för följande av en sjuksköterska: 

 
“I had one blood draw – she had a hard time drawing my blood. She got 
really angry and aggravated about it. She kept poking me and I told her it 
hurt, “It’s hurting,” you know? And she said, “if you hadn’t of done this 
to yourself, we wouldn’t have to be going through this!” (Rintamaki et al. 
2007, s. 963). 
 

 
Enligt Surlis och Hyde (2001) förekom det en viss rangordning från personalens sida, 
beroende på hur patienten ifråga blivit smittad. Personalen tenderade att se annorlunda 
på HIV positiva som även var drogmissbrukare.  
 

”There is still a little tendency, and it can come across, comments you 
know, that if someone is using drugs it’s their own fault...” (Surlis & Hyde, 
2001, s. 7). 
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”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,” not to me, but 
to people I knew. It’s like a slap on the hand...” (Surlis & Hyde, 2001, s. 
5). 
 

 

Avsikt att skrämmas  
 
Ett annat beteende från vårdpersonalens sida som patienterna i studien av Rintamaki et 
al. (2007) berättade om, och som de relaterade till stigmatisering av deras smitta, var 
hur vårdpersonalen ibland försökte skrämma dem genom att påpeka att AIDS faktiskt är 
något som på sikt leder till döden. De uppgav att vårdpersonalen såg på dem som 
hopplösa fall, eftersom de var HIV-positiva. Deltagarna berättade om flera möten med 
vårdpersonal, av vilka de fick höra att deras liv praktiskt taget var över (Rintamaki, 
Scott, Kosenko & Jensen, 2007). En deltagare i studien uppgav att då han hade fått 
besked om att han hade HIV frågade läkaren vad som var nästa steg. Läkaren svarade; 
”you’re gonna die.”  En annan patient i studien av Rintamaki et al. (2007) fick höra 
följande av en läkare: 
 

“This little, goofy, bearded guy, says, “You know you gonna die.” And he 
was a doctor. He said, “Do you know what kinda AIDS you got?” I said, 
“Yeah. I got the AIDS you can’t cure.” He said, “Well, you know, you 
don’t got long to live.” (Rintamaki et al. 2007, s. 962). 

 
 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Den valda metoden var analys av kvalitativa artiklar, vilket jag anser var ett bra val för 
att besvara syftet. Intentionen var att använda den av Friberg (2006) beskrivna metoden, 
och att följa Evans (2003) analysgång.  
Litteratursökningen gjordes endast i två databaser, vilket gjorde att resultatet blev något 
begränsat. Dock anser jag att samtliga artiklar var relevanta för syftet.  
Litteratursökningen upplevde jag till en början som osystematisk, då syftet inte var helt 
klart, men med hjälp av bibliotekets söksupport kunde den systematiseras och därmed 
förenklas.  
Det första urvalet av artiklar baserades endast på titel samt årtal, vilket i sig kan ha 
begränsat resultatet av litteratursökningen. 
 
Fokus riktades mot studier gjorda i västvärlden, då dessa länder i stora drag har liknande 
sjukvårdssystem samt behandlingsmetoder. Dock existerar vissa kulturella skillnader 
mellan dessa länder, men det föreföll nödvändigt att göra någon form av begränsning. 
De länder som representeras i artiklarna är USA (fyra artiklar), Irland (en artikel) samt 
Storbritannien (en artikel). Att fyra av artiklarna var från USA kan vara en nackdel, då 
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sjukvårdssystemet där ser annorlunda ut jämfört med många andra länder. Resultatet 
hade med all sannolikhet blivit annorlunda om jag valt att analysera studier gjorda i 
exempelvis Afrika eller Asien eftersom antalet smittade är mycket större där. Dessutom 
är kunskapen om HIV och AIDS mindre, och religionen har ett större inflytande på 
människor, vilket eventuellt kan ha en viss betydelse.  
 
Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv. Detta 
kanske inte var nödvändigt, då syftet var att belysa hur stigmatiseringen tas i uttryck, 
vilket även innefattar vårdpersonalens beteende. Detta blev sedan tydligt i resultatet.  
 
 
Resultatdiskussion 

Jag är medveten om att uppdelningen av huvudkategorier och subkategorier inte på 
något sätt är självklar, då patienternas upplevelser och vårdpersonalens beteende följs 
åt. Min intention har varit att så gott det går skilja dessa kategorier åt.  
 
Resultatet visar att HIV smittade patienter är känsliga för vårdpersonalens humör på 
grund av att de tidigare känt sig stigmatiserade. Det kan vara så att patienterna gör egna 
tolkningar av beteenden som egentligen inte är menade att vara stigmatiserande. Denna 
typ av självstigmatisering kan leda till att den HIV positiva patientens självbild 
påverkas så att han eller hon tar till sig ett negativt synsätt och gör det till sitt eget 
(Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen, 2007). Det är viktigt att som HIV smittad 
bearbeta situationen och försonas med att man drabbats av sjukdomen, för att kunna 
hantera omgivningens reaktioner. Enligt resultatet existerar en slags rangordning från 
vårdpersonalens sida, beroende på hur man smittats. Jag tror att även de som är HIV 
smittade dömer sig själva på grund av hur smittan överförts. Har personen i fråga blivit 
smittad genom oskyddat samlag eller genom att använda smutsiga nålar, blir troligtvis 
självstigmatiseringen mer påtaglig, än om han eller hon smittats genom oaktsamhet från 
andra, exempelvis vid blodtransfusion.  
 
Det förefaller vara så att det finns en slags allmän rädsla för HIV viruset, och denna 
rädsla förefaller vara djupt rotad hos allmänheten. Enligt HIV-index 2008, en 
undersökning om svenskars kunskap och uppfattning om HIV, är okunskapen kring 
sjukdomen stor bland allmänheten. Denna okunskap leder till rädsla och osäkerhet inför 
människor som bär på viruset, och så många som var fjärde svensk uppger att de skulle 
få ett mer reserverat förhållningssätt till en vän som smittats av HIV. Undersökningen 
visar också att hela 20 procent av svenskarna skulle bli oroliga för son egen hälsa om de 
fick reda på att en vän eller arbetskamrat var HIV positiv. Då rädslan och okunskapen är 
stor bland gemene man är det vid närmare eftertanke inte förvånande att denna rädsla 
även existerar bland sjukvårdspersonal. Trots att vårdpersonal har kunskap om 
smittvägar så är de ju inte per automatik immuna mot allmänhetens uppfattning. 
Vårdpersonalen har en närmare kontakt med dessa patienter, och rent teoretiskt löper de 
en större risk att smittas än människor i allmänhet. Däremot kan man begära att de ska 
agera professionellt i sin yrkesutövning, och ge alla patienter, oavsett diagnos, en 
likvärdig vård. I takt med att erfarenheten att möta dessa patienter ökar, så kommer 
kanske även förmågan att kunna erbjuda dessa patienter en högkvalitativ vård och en 
förbättrad livskvalitet, att öka. Som professionell sjukvårdspersonal, måste alla ta sitt 
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ansvar och hjälpa de kolleger som är rädda för att vårda HIV-smittade att komma över 
sin rädsla, genom att förmedla kunskap. 
 
Något som flera patienter i studierna nämnde var känslan och upplevelsen av att bli 
”märkt” på grund av sin sjukdom, och bemött utifrån denna (Surlis & Hyde, 2001). Det 
är ju just det här stigmatisering handlar om, att bli sedd och identifierad enbart som 
sjuk, och reducerad till att endast vara HIV positiv. Om man jämför med andra 
patientgrupper, exempelvis hjärtsjuka, förefaller det existera en påtaglig distinktion 
mellan dessa grupper. Eftersom även hjärtsjukdomar kan ses som livsstilsrelaterade, kan 
man ifrågasätta varför just HIV positiva patienter ofta blir beskyllda, mer eller mindre 
öppet för att själva ha orsakat sin sjukdom. 
 
Det förefaller även finnas en skillnad, som jag tidigare nämnt, mellan hur patienten 
blivit smittad, samt om han eller hon är drogmissbrukare eller homosexuell. 
Stigmatisering verkar i många fall hänga samman med drogmissbruk. Enligt flera 
exempel handlar stigmatiseringen snarare om själva missbruket i sig än det faktum att 
personen i fråga är HIV-smittad (Surlis & Hyde, 2001). En annan aspekt på detta är den 
totala brist på respekt för sekretess som vårdpersonalen gör sig skyldiga till. Resultatet 
visar flera exempel på hur patienter fick ett rött märke placerat väl synligt på sin journal 
eller på sin sjuksäng. De upplevde att de allra flesta, även andra patienter, visste att detta 
betydde att de var HIV positiva. Det är av yttersta vikt att förändringar i bemötandet av 
HIV positiva patienter sker snarast, eftersom jag tror att vi kommer få se en ökning av 
AIDS sjuka patienter i sjukvården. Då HIV och AIDS är relativt nyupptäckt, har många 
i vår del av världen ännu inte hunnit utveckla AIDS, tack vare bromsmediciner. Så 
länge HIV viruset inte utvecklats till AIDS behöver den smittade i de flesta fall inte ha 
så mycket med sjukvården att göra. När den HIV smittade utvecklat AIDS kommer han 
eller hon att vara i behov av kvalificerad sjukvård.  
 
 
Praktiska implikationer 
 
Trots att det är uppenbart att denna stigmatisering, eller upplevelse av sådan, har en 
negativ inverkan på vården av HIV smittade, har förvånansvärt lite forskning gjorts 
kring ämnet. Forskningen har snarare haft ett vårdarperspektiv, än patientens perspektiv, 
där dennes levda erfarenheter kommer fram. Denna forskning kan bidra till att utveckla 
öppna och tillitsfulla vårdrelationer. Vårdpersonal skulle också kunna medverka till att 
HIV-smittade patienter kan stå för sin sjukdom och att de inte utvecklar ett riskbeteende 
där andra riskerar att bli smittade 
 
Det är en stor utmaning att ge vård till HIV-positiva patienter utan rädsla, fördomar och 
förutfattade meningar. Utbildning i AIDS-frågor för sjukvårdspersonal torde vara en 
framkomlig väg, och detta måste ske fortlöpande, eftersom forskningen går framåt och 
nya rön kring vårdandet kring dessa patienter ständigt dyker upp (Dobson, 1988).  
Det är dock även viktigt att identifiera vad HIV-positiva patienter definierar som bra 
vård för att på sikt kunna skapa detta, samt att hitta lämpliga metoder för att utbilda 
sjuksköterskor att ta hand om denna patientgrupp. Inte bara den rent tekniska kunskapen 
kring sjukdomen och dess behandlingsmetoder, utan att också uppmuntra till att se förbi 
sjukdomen och upptäcka människan bakom (Webb, Bower & Gill, 1997). 
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Det är viktigt att HIV smittade patienter blir informerade om vilken vård de har rätt att 
förvänta sig, samt att vårdpersonal är utbildade att arbeta med ett holistiskt synsätt som 
värdegrund. Detta torde innebära att de bör se varje människa som en unik varelse och 
behandla honom eller henne därefter. Då HIV och AIDS orsakar såväl ett 
sjukdomslidande som ett livslidande, kan vårdpersonal bidra till att minska dessa 
patienters vårdlidande. Genom att låta patienter ge uttryck för sina känslor och tankar 
kring sin sjukdom och livet i övrigt, kan man lägga en grund för en kvalitativ vård som 
bygger på en ömsesidig respekt för varandra. Erikssons (1994) teori om lidandet kan 
tillämpas i vårdandet av patienter med olika diagnoser, såväl HIV smittade och AIDS 
sjuka som patienter med helt andra diagnoser. Eriksson (1994) talar om att man kan 
försonas med lidandet, och att som HIV smittad kunna försonas med dels sin sjukdom 
och dels med det lidande som den medför, torde vara ett viktigt steg mot att kunna leva 
ett drägligt liv. Detta är en utmaning för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, att 
hjälpa och vägleda patienter att försonas med sitt lidande, och acceptera detta.   
Av de tre formerna av lidande som Eriksson (1994) beskriver torde den största 
utmaningen för vårdpersonal vara att lindra livslidandet. Detta lidande är så stort, och på 
sätt och vis ogripbart. Detta lidande som innefattar hela människan, hennes livssituation 
och alla de människor runt omkring henne. Som sjuksköterska eller annan vårdpersonal 
kan man känna sig liten inför ett så stort lidande. Det lidande som enligt mig förefaller 
vara enklast att lindra är vårdlidandet. Att lindra detta lidande innebär att undvika att 
kränka, fördöma och straffa patienten, samt att ge honom eller henne en god vård. 
Vilket inte borde vara så svårt. När det kommer till sjukdomslidande är det också 
möjligt att ge patienten lindring genom att se till alla delar av sjukdomen och det den för 
med sig. Sjukdomslidandet är ju inte enbart de kroppsliga symtomen, utan innefattar 
även ångest och psykiskt lidande. Detta lidande kan även innebära att patienten inte 
längre känner sig som en hel människa, då sjukdomen kan ha tagit ifrån honom eller 
henne förmågor som tidigare varit självklara. Även skamkänslor kan förekomma, om 
patienten till exempel inte längre kan sköta sin hygien själv. Dock kan en god vårdare 
lindra även detta lidande, genom att vara lyhörd och se till patientens behov. Exempel 
på detta kan vara att lyssna på och prata med patienten om hans eller henens känslor av 
ångest, oro, rädsla, skam och så vidare. Det är även viktigt att man som vårdare låter 
patienten förstå att det inte ligger något skamligt eller fult i att behöva hjälp med sin 
hygien eller annat. När det kommer till det rent medicinska finns ju även där hjälp att få. 
Med en god medicinering kan många av de symtom sjukdomen orsakar lindras.   
 
Vårdpersonal bör reflektera över sina egna värderingar och agerande i olika situationer. 
I vissa fall kanske ett beteende inte var menat att uppfattas som nedvärderande, och det 
är då viktigt att man förklarar detta för patienten. Vårdpersonalen bör också vara 
medvetna om sin egen förförståelse, den bär vi alla med oss (Dahlberg et al. 2003). Det 
är dock viktigt att skilja mellan förförståelse och fördomar. Det sistnämnda tror jag är 
möjligt att göra sig av med, genom att träffa de människor mot vilka dessa fördomar 
riktar sig. Att ha en öppen dialog är av allra största vikt.  
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Bilaga 1 

 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 
 
 Perspektiv   

 
                

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Experiences of 
Stigma in 
Older Adults 
Living with 
HIV/AIDS: A 
Mixed-
Methods 
Analysis 
Författare: 
Charles A. 
Emlet 
Tidskrift: 
AIDS 
PATIENT 
CARE and 
STDs 
Årtal: 2007  

Patient-
perspektiv      
 
 
                         

Antalet äldre 
människor med 
HIV/AIDS ökar. 
De behöver bli 
sedda och 
bemötta på sina 
villkor. Det har 
inte gjorts så 
många studier 
med äldre HIV 
positiva som 
målgrupp.  
Syftet är att 
belysa äldre 
patienters 
upplevelser av att 
leva med 
HIV/AIDS. 

Mixed-
Methods.  
Fenomen- 
ologisk metod.  
Deltagarna blev 
intervjuade om 
sina levda 
erfarenheter, i 
intervjuerna 
mätte man även 
hur många som 
upplevt 
stigmatisering 
och depression. 
25 personer 
deltog i studien. 
Samtliga var 
äldre än 50 år 
och hade 
antingen HIV 
eller AIDS.  

Resultatet presenteras 
i ett antal olika 
teman.  
Personligt stigma, 
exempelvis att familj 
och vänner tar 
avstånd. 
Andra människors 
rädsla för smitta. 
Ensamhet. 
Negativ självbild. 
Homofobi. 
 

Titel: 
Satisfaction 
with Nursing 
Care: A 
Comparison of 
Patients With 
HIV/AIDS, 
Non-
HIV/AIDS 
Infectious 
Diseases, and 
Medical 

Patient-
perspektiv. 

Syftet är att 
beskriva 
patienters 
förväntningar på 
vården beroende 
på medicinsk 
diagnos. (HIV 
smittad/  
infektions-
sjukdomar ej 
relaterade till 
HIV/ andra 

Mixed-
Methods.  
Hermeneutisk 
metod.  
Studien 
innefattar 142 
patienter på 
femolika 
avdelningar, 
samt 126 
sjuksköterskor. 
 

Resultatet visar att de 
patienter med andra 
medicinska diagnoser 
var mer nöjda med 
vården än de 
patienter som var 
HIV smittade. Det 
fanns också en 
skillnad i 
sjuksköterskornas 
kunskap, attityder 
och rädsla mellan de 
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Diagnioses. 
Författare: 
Adele A. 
Webb, Dolores 
A. Bower, 
Suzanne Gill. 
Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
Nurses in 
AIDS Care. 
Årtal: 1997 

medicinska 
diagnoser. 

olika avdelningarna. 

Titel: Patients 
Tell of Their 
Images, 
Expectations, 
and 
Experiences 
With 
Physicians and 
Nurses on an 
AIDS-
Designated 
Unit 
Författare: 
Deborah Witt 
Sherman & 
Suzanne C. 
Ouellette. 
Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
Nurses in 
AIDS Care 
Årtal: 2001 

Patient- 
perspektiv 
 
Vård-
vetenskapligt 
perspektiv 
 
 

Få studier har 
gjorts om 
vårdrelationer 
mellan personal 
och AIDS sjuka 
patienter ur ett 
patientperspektiv. 
 
Syftet är att 
belysa patienters 
förväntningar och 
erfarenheter av 
läkare och 
sjuksköterskor på 
en avdelning för 
AIDS sjuka 
patienter i New 
York.  

Fenomen- 
ologisk metod.  
Patienterna och 
vårdpersonalen 
övervakades 
under fyra 
månader, 
därutöver 
gjordes 
intervjuer med 
deltagarna.  

Resultatet presenterar 
patienternas fysiska 
och känslomässiga 
upplevelser av 
mötena med 
vårdpersonalen. 
Patienterna förväntar 
sig att läkarna och 
sjuksköterskorna i 
första hand ska 
tillmötesgå deras 
fysiska behov. 
Patienterna 
uppskattar dock om 
vårdpersonalen även 
såg deras 
känslomässiga behov. 
Patienterna uppgav 
vad de karakteriserar 
som en bra eller dålig 
sjuksköterska/ läkare. 

Titel: HIV 
Positive 
Patients 
Experiences of 
Stigma During 
Hospitalization  
Författare: 
Siobhan Surlis 
& Abbey Hyde 
Tidskrift: 
Journal of the 
Association of 
Nurses in 

Patient-
perspektiv 
 
Vård-
vetenskapligt 
perspektiv 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hiv 
smittade 
patienters 
erfarenheter kring 
stigmatisering vid 
sjukhusvistelser.  

Fenomen- 
ologisk metod. 
10 före detta 
patienter djup-
intervjuades.  

Enligt resultatet 
upplevde patienterna 
att stigmatiseringen 
ofta var relaterad till 
hur smittan hade 
överförts. Den grupp 
som mest upplevde 
stigmatisering var 
drogmissbrukare. 
Patienterna uppgav 
också att de föredrog 
att vårdas på en 
speciell AIDS 
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AIDS Care 
Årtal: 2001 

avdelning för att 
slippa bli jämförda 
med icke HIV 
smittade patienter. 

Titel: Male 
Patient 
Perceptions of 
HIV Stigma in 
Health Care 
Contexts 
Författare: 
Lance S. 
Rintamaki, 
Allison M. 
Scott, Kama A. 
Kosenko, 
Robin E. 
Jensen. 
Tidskrift: 
AIDS 
PATIENT 
CARE and 
STDs 
Årtal: 2007 

Patient-
perspektiv 
 
Grounded 
Theory. 
 
 

HIV smittade har 
en ökad 
känslighet för 
beteenden som 
kan sända 
tvetydiga signaler 
och tyda på 
stigmatisering. 
Syftet är att 
undersöka 
deltagarnas 
erfarenheter av 
stigmatisering 
och 
diskriminering i 
sjukvården. 

Fenomen- 
ologisk metod. 
50 manliga 
deltagare. Varje 
deltagare 
intervjuades två 
gånger, först i 
grupp och 
därefter 
individuellt. 

Deltagarna beskrev 
ett antal olika 
beteenden från 
vårdpersonalens sida, 
från undvikande av 
ögonkontakt och 
avståndstagande till 
ilska och fysisk 
misshandel.  

Titel: Tackling 
the stigma of 
HIV 
Författare:  
Kendall-
Raynor, P. 
Tidskrift: 
Nursing 
Standard 
Årtal: 2006 

Patient- 
perspektiv  

Det har gått 25 år 
sedan de första 
rapporterna om 
HIV kom, men 
fortfarande omges 
sjukdomen av 
fördomar och 
stigmatisering. 
Syftet är att ta 
reda på vad som 
behövs för att 
inom sjukvården 
kunna bemöta 
dessa patienter på 
ett bra sätt.  

Kvalitativ 
metod.  

Patienter har upplevt 
diskriminerande 
bemötande såsom att 
vårdpersonal använt 
dubbla handskar, och 
även blivit förvägrade 
behandling, även om 
sjukhusbesöket inte 
ens var relaterat till 
själva HIV smittan. 
Patienterna vill bli 
bemötta och 
behandlade som vem 
som helst med en 
långvarig sjukdom. 
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