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Sammanfattning 

Bakgrund:  HIV är en infektionssjukdom, som trots den moderna tidsepok 

mänskligheten befinner sig i, ännu är en sjukdom som omgärdas av stor 

rädsla och är en av de få infektionssjukdomar som klassas som obotbara. 

Med bakgrund av att en HIV-infektion inte går att bota minskar inte antalet 

HIV-positiva personer, vare sig nationellt eller internationellt, utan antal 

HIV-positiva personer blir allt större för varje år. 

Syfte: 
Syftet är att belysa hur personer med HIV upplever bemötande inom 

sjukvården. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt där både kvantitativ och kvalitativ metod 

har använts och det underlag som använts är 10 stycken vetenskapliga 

artiklar. Litteratursökningar har gjorts i databaserna Cinahl Complete och 

PsycINFO. Artiklarna har sammanställts och analyserats enligt Fribergs 

metod för textanalys. 

Resultat: Resultatet visar att det förekommer både negativt och postivt bemötande 

inom sjukvården av HIV-positiva personer. När det gäller negativt 

bemötande är det främst underkategorierna stigmatisering, kommunikation 

och diskriminering som utmärker sig. Vid positivt bemötande utmärker sig 

kategorierna jämlikhet, lyhördhet och stöd. Av studien framkommer att de 

faktorer som främst påverkar bemötande är kunskap, fördomar och genus. 

Diskussion: Genomgående för studierna var att deltagarna i sin patientroll upplevde 

dåligt bemötande från sjukvårdpersonal. Det finns en stigmatisering 

gentemot HIV-positiva personer. Personer med HIV-smitta tillhör ofta en 

redan utsatt grupp i samhället vilket förvärrar deras upplevelse av 

bemötande. De personer som har utsatts för negativt bemötande söker 

också vård i mindre utsträckning. I studierna framkom det även exempel på 

gott bemötande från sjukvårdspersonal. 

Nyckelord:  HIV, bemötande, upplevelser, vårdpersonal, litteraturöversikt 

 



 

 

Abstract 

Background: HIV is an infectious disease that, albeit our modern time. It´s a disease 

regarded with great fear and is one of few infectious diseases classified as 

incurable. The amount of HIV-positive people isn’t shrinking with the 

years either, even with a long background of incurable HIV- infections, 

and the number of HIV-positive people is rising both national- and 

internationally. 

Aim: The purpose of this literature review is to research how HIV-positive 

people have experienced being treated by their individual healthcare 

personnel. 

Method: The study is a literature review with both a quantitative and qualitative 

method. The material that’s been used is 10 scientific articles searched in 

Cinahl Complete and PsycINFO. The articles were compiled and analysed 

by the method of. 

Results: 
The results of the study shows that there are both negative and positive 

experiences of treatment. Within negative experiences categories as 

stigmatization, communication and discrimination are common. Within 

positive treatment the categories were equality, sensitivity and support. 

The main factors that affect treatment are knowledge, prejudice and 

gender. 

Discussion: The results of the studies show that patients experinced negative 

treatment. There was a stigmatization of HIV-positive persons. The 

majority of the participants belonged to an already marginalized group 

wich affected their experience negatively. People with negative 

experience were also reluctant to seek care. The studies also showed 

positive examples of treatment. 

Keywords: HIV, treatment, experiences, health care professionells, literature study. 
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Inledning 

Enligt beräkningar har fler än 30 miljoner människor dött av AIDS i världen sedan viruset 

upptäcktes i början av 80-talet. Cirka 30 till 35 miljoner människor lever med HIV idag. I 

Sverige tillkommer omkring 400-500 nya fall av HIV varje år. Ungefär 6 500 personer lever 

idag med HIV i Sverige. Bland de HIV-positiva är medelåldern 37 år. Spridningen är mellan 

0-72 år. Det är fler män än kvinnor. De flesta rapporterade fallen av HIV finns i 

storstadsområdena med flest i Stockholm. Under de senaste åren har smittspridningen minskat 

i Sverige. Främsta orsakerna är att vården och behandlingen har blivit effektivare. Idag är det 

relativt svårt att bli smittad av HIV. (http://www.folkhalsomyndigheten.se). 

 

Att bära på en konstaterad blodsmitta medför nästan alltid stor psykisk påverkan för den 

enskilde individen (Watson, 2018). Det är inte bara själva diagnosen i sig, med dess 

patologiska följdverkningar, som är skrämmande utan även parametrar som utsatthet och 

skamkänslor som den drabbade individen kan komma att känna vid kontakter med vården och 

dess representanter. Inom sjukvården finns det ännu en utbredd rädsla för att hantera patienter 

med blodsmitta och denna rädsla färgar även de sjuksköterskestudenter som handleds och tar 

lärdom av mer erfaren personal under sin verksamhetsförlagda utbildning. Denna 

underliggande rädsla för att som vårdpersonal själv bli smittad kan både vara svårt att 

överkomma samt dölja i möte med patienten.  

 

En komplex situation uppstår då för både för patienten och vårdpersonalen och det kan 

leda till svårigheter att bygga en god mellanmänsklig vårdrelation. För att kunna förändra en 

situation behöver man först klargöra vilka svårigheter som finns och hur sjukvårdens 

bemötande upplevs av denna patientgrupp. Många studier har gjorts med fokus från ett 

sjuksköterskeperspektiv men inte lika många lyfter fram patientupplevelserna. Därför känns 

det extra viktigt att låta patienternas röst bli hörsammade i syfte att kunna förändra den 

rådande situationen till det bättre för denna grupp utsatta personer, som bär på en HIV-

diagnos. (Watson, 2018) 

 

  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Bakgrund 

 

HIV nationellt och internationellt 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus, det vill säga en virustyp som är en 

kombination av både RNA (retro och DNA) vilket gör viruset till en övermäktig fiende för det 

kroppsegna immunförsvaret att bekämpa (Melhus, 2016). Viruset tros har funnits isolerat hos 

afrikanska apor redan sedan 1950-talet, men överfördes och började sprida sig mellan 

människor först i början på 1980-talet. Den största initiala spridningen skedde söder om 

Sahara men numera sker den största spridningen av viruset i forna Sovjetunionen och 

Östasien. Viruset sprids främst genom samlag och förorenade injektionsnålar. Även om 

virulensen inte är hög är viruset ändå så pass potent att det till och med kan passera via 

placenta mellan moder och foster. Detta leder till att många barn föds med en HIV-infektion 

om modern är bärare av viruset (Melhus, 2016). 

 

Det finns för närvarande inget vaccin mot HIV att tillgå vare sig nationellt eller 

internationellt. Det finns däremot effektiva bromsmediciner som kan stoppa HIV att utvecklas 

till sitt sista och mortala stadium, AIDS. Sjukdomen definieras därför fortfarande som obotlig 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se). På ett nationellt plan samverkar Sverige tillsammans 

med Förenta nationerna (FN) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att arbeta mot mål 

som att sprida kunskap, förändra attityder gentemot HIV-positiva grupper, ge tillgång till 

sexualundervisning samt till kondomanvändning. Ett mål som FN har är att riskgrupper för 

HIV-smitta ska ha tillgång till rena injektionsverktyg. Detta mål är något som Sverige, av 

narkotikapolitiska skäl, valde att frångå fram till år 2017, då en lagändring öppnade upp för 

sprututbytesprogram i alla landets kommuner (SOFS 2007:2). 

 

HIV i samhället 

Fram till 1980 talet var HIV och AIDS en okänd sjukdom för de allra flesta svenskar. Första 

fallet av konstaterad HIV-smitta diagnostiserades på Roslagstulls sjukhus år 1982. 

Myndigheterna gick snabbt ut och konstaterade att smittan främst drabbade män som hade 

sexuell samvaro med andra män. Åtgärden genomfördes i syfte att lugna en orolig befolkning 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se). Riksföreningen för sexuellt likasinnade (RFSL) 

krävde, i augusti 1992, att Socialstyrelsen omedelbart skulle ta fram en handlingsplan för 

AIDS i Sverige. Södersjukhuset startade en mottagning 1982, Venhälsan, dit homo- och 
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bisexuella män kunde gå och testa sig för HIV. Under hela 1980-talet betydde en HIV-

diagnos en säker död inom ett par år. Det fanns inget botemedel eller framtagna mediciner 

som kunde stoppa virusets framfart. 

 

I bakgrunden fanns redan en hätsk moraliserande allmän åsikt om homo- och bisexuella 

personers rättigheter att leva och verka i det svenska samhället. HIV-utbrottet spädde på 

fördomar och många påstod till och med att viruset var ”guds straff för omoraliskt leverne”. 

Under flera år fick, den massmediala understödda, rädslan och fördomar få fritt spelrum hos 

befolkningen. Först år 1987 var Aftonbladet (Sandström, 1987, 30 juli) som första svenska 

stora tidning med att låta, en av dåtidens största kändisar Sighsten Herrgård att ge en 

utlämnande stor intervju där han gick ut offentligt med att han var smittad av HIV. Många 

homo- och bisexuella drabbades oerhört hårt av virusets inträde i Sverige. Många var det som 

antingen själva insjuknade eller fick stå bredvid och se sin partner eller vänner insjukna och 

dö inom ett par år.  

 

År 1985 gick svenska myndigheter ut med en offentlig informationskampanj. Detta skedde 

i samband med bildandet av den statliga Aidsdelegationen. Samma år sker en lagändring där 

HIV inbegrips i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) vilket innebar att informationsplikt ålades 

de som bar på viruset och att dessa personer kunde tvångsisoleras i syfte att skydda 

allmänheten. I samband med lagändringen medgavs det, under våren 1986, legitima 

sanktioner mot de samlingsställen som homosexuella personer och potentiella smittbärare 

vistades på. Svenska tidningar förbisåg till stor del virusets tragiska följder utan fokuserade 

mer på homosexuella personers bristande förmåga till att skydda sig och detta bidrog till en 

redan befäst hysteri och grundlade en än mer uttalad rädsla för de med en annan sexualitet än 

det normativa (http://www.folkhalsomyndigheten.se). 

 

Enligt Smittskyddslagen (SFS,2004:18, § 2) gäller att ”Den som vet eller har anledning att 

misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som 

krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig 

sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon 

kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma”. 

Denna lag innebär i klartext att den som bär på en HIV-infektion själv bär ansvaret för att inte 

utsätta andra människor för eventuell HIV-smitta. 
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Diagnostisering och behandling 

Innan bromsmedicinernas inträde avled mer eller mindre alla smittade inom 10 år från 

smittotillfället. Bromsmedicinerna kan vara en livräddare och nödvändighet. Men de är inte 

biverkningsfria utan tvärtom en livslång medicinering som inverkar negativt på både ett 

psykologiskt och ett fysiskt plan (Melhus, 2016). HIV diagnostiseras serologiskt genom en 

enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA-test). Är testet negativt bör det följas upp 

efter tre månader genom att den misstänkt smittade personen får lämna ytterligare blodprov. 

Detta görs på grund av att virusnivåerna kan vara så pass låga initialt att de inte går att 

upptäcka i ett reguljärt blodprov. Ett positivt ELISA-test kontrolleras alltid genom att ett nytt 

test tas, där även antalet antikroppar uppmäts och den totala virusmängden i blodet fastställs. 

HIV-infektionen har ett relativt långsamt förlopp, vilken obehandlat har en generell 

asymtomatisk period på cirka 10 år från smittotillfälle till utvecklande av AIDS.  

 

En HIV-infektion ger inte några direkta symptom för den drabbade, men 50 procent av de 

som smittats får influensasymptom ca tre veckor efter första exponering. Symtomen som då 

uppstår är hög feber och svullna lymfkörtlar i ett led i det kroppsegna immunförsvarets försök 

att destruera viruset. Immunförsvaret är i detta läge så pass starkt att det kan reducera viruset 

ned till en mycket låg, om än knappt mätbar nivå. Infektionen blir ändå kronisk då HIV-

viruset har en förmåga att ”gömma” sig för immunförsvarets frontlinje. Viruset kan sedan 

ligga latent och samtidigt mutera till en variant som det kroppsegna försvaret inte rår på att 

reducera eller destruera. När viruset muterat till denna variant, som immunförsvaret inte rår 

på, kommer viruset att börja föröka sig. 

 

Behandling sker idag främst med bromsmediciner i form av HAART (highly active 

antiviral therapy). Den medicinska behandlingen består av minst tre olika sorters läkemedel 

och sätts in när HIV-viruset har destruerat ett så pass högt antal T-celler att det egna 

immunförsvaret inte längre fungerar på ett optimalt sätt (Melhus, 2016). Det som avgör den 

exakta kombinationen av läkemedel är individuellt baserat på faktorer som ålder, kön, 

uppmätt virusnivå i serum samt levnadssättet hos den person som skall behandlas 

(http://www.lakemedelsverket.se). Det är, i Sverige, vanligt förekommande att de som är 

HIV-positiva även har annan problematik, exempelvis missbruk eller andra psykosociala 

negativa faktorer som spelar en avgörande roll för den som behandlas för sin HIV-infektion. 

Den generella behandlingsrekommendationen är en kombination med nukleosidanaloger 
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(NRTI) och proteashämmare (PI). Dosen som ges är individuellt beroende på vikt, längd, 

annan medicinering. Vid en graviditet så sätts alltid medicinering in för att undvika att det 

barn som föds skall smittas av moderns HIV-infektion. 

 

Stigmatisering och diskriminering 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) syftar till att motverka diskriminering i svenskt 

samhälle och skall främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder 

eller funktionsnedsättning. Begreppet stigmatisering betyder att brännmärka någon som 

socialt avvikande. Stigmatisering kan i allmänhet delas in i flera komponenter där kognitiv, 

beteendemässig, känslomässig och institutionell stigmatisering ingår som parametrar (Evans 

et al, 2015). 

 

År 1987 kulminerade debatten och RFSL presenterade sin utredning (http://www.rfsl.se) 

som innehöll ett antal olika krav och lagförslag för att förändra situationen för de utsatta 

grupperna, homo och bisexuella personers rätt att vistas och verka i samhället. RFSL fick, 

genom dåvarande riksdagen, igenom två av sina krav på lika behandling av sexuella 

minoriteteter, det var kravet om olaga diskriminering av homosexuella och en ny lag om 

homosexuellt samboskap. Alla andra krav förbiseddes. 

 

Sjuksköterskans roll 

Då sjuksköterskorna har det högsta ansvaret för alla patienters välmående och omvårdnad 

finns inte utrymme för egna fördomar gentemot de patienter som vårdas (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Under de år som en sjuksköterskeutbildning pågår tränas de blivande 

sjuksköterskorna till att finna både sig själva och utveckla sin empatiska förmåga för att 

kunna ge ett fullgott bemötande till varje enskild patient denne möter i en vårdkontext. Detta 

är till för att sjuksköterskan ska kunna bemöta alla patientgrupper med ett holistiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan ska symbolisera empati, gott bemötande samt förebygga 

stigmatisering och diskriminering (Silvferberg, 2016).  

 

De sjuksköterskor som möter HIV-positiva personer talar om att huvudsyftet vid mötet 

med denna grupp personer är att inta en stödjande roll, då en HIV-infektion innebär en 

komplex situation för alla HIV-positiva personer. Det är oftast inte enbart själva viruset som 
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är huvudproblematiken utan den psykosociala miljön runtomkring personerna (Evans et al, 

2015). Det är ålagt varje sjuksköterska att följa både de basala hygienrutinerna som finns 

uppförda på varje enskild arbetsplats och beskrivna i Vårdhandboken 

(http://www.vardhandboken.se). När det gäller blodburna smittor så finns det inga större 

skillnader i hygienrutiner. Alla patienter ska hanteras på samma sätt genom att följa de basala 

hygienrutinerna vid kontakt med blod eller kroppsvätskor. Det som skiljer är att vid 

konstaterad blodsmitta får endast engångsförpackade läkemedel administreras när läkemedlet 

är i flytande form. Vid tillbud, till exempel vid stickskada, finns både lokala och generella 

föreskrifter. I allmänhet erbjuds vaccinationer till all personal som jobbar i riskmiljöer 

(http://www.vardhandboken.se). Viktigt att känna till är att alla patienter ska betraktas som 

potentiella smittbärare, även om ingen fastställd diagnos finns i journalen (SOFS 2015:10) 

Trots sjuksköterskans speciella roll inom omvårdnaden förkommer flera exempel när 

sjuksköterskan inte velat befatta sig med patienter med blodsmitta samt själva upplever sig 

sakna kompetens att vårda denna patientgrupp (Evans et al, 2015; Välimäki et al, 2018). Detta 

går tydligt emot den yrkesroll sjuksköterskan har (Silvferberg, 2016). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor som arbetar med HIV-patienter har insikt om både epidemiologi och den 

senast tillgängliga vetenskapen.  

 

Problemformulering 

Det är sannolikt att det hos vissa vårdanställda, finns ett motstånd till att vårda personer med 

konstaterad HIV-infektion. Detta inom hela spektrat av arbetsplatser med eventuellt undantag 

från specialiserade avdelningar som explicit behandlar och dagligen möter patienter med 

blodsmitta och infektionssjukdomar. Vid dessa inrättningar upplevs bemötandet rent generellt 

som bättre än i den reguljära somatiska och psykiatriska vården. Även om motståndet inte 

alltid är uttalat finns det med som en viktig parameter vid själva bemötandet, när det sker i 

praktik, då fördomar och ovilja till fysisk kontakt är svårt att dölja.  

 

Då en HIV-infektion alltid tenderar att bli kronisk kommer denna patientgrupp ideligen 

riskera möte med vårdpersonal som hyser ovilja till kontakt. Resultatet av dessa möten kan 

leda till en negativ självkänsla hos patienten, en känsla som i sin tur kommer medfölja som 

bagage inför nästa vårdmöte. Det vårdlidande detta kan ge upphov till tenderar då troligen bli 

lika kroniskt som själva grundsjukdomen. Då bemötande är en så pass viktig del i både 

http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/Socialstyrelsen/SOSFS-201510/
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vårdkontext och ur ren mänsklig synvinkel, är det av högsta vikt att eventuella brister i 

bemötande uppmärksammas för att på sikt kunna leda till ökad förståelse för fenomenet. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa hur personer med HIV upplever bemötande inom sjukvården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk referensram i uppsatsen har Leiningers teori Transkulturell omvårdnad använts. 

Denna teori används världen över för att i huvudsak förbättra kulturkompetensen inom 

sjukvården och beskrivs i boken Transcultural nursing (Leininger & Mcfarland, 2002). Denna 

teori kan appliceras även om syftet med uppsatsen inte är att belysa omvårdnaden av olika 

etniska grupper utan belysa och undersöka en viss patientgrupps upplevelser av sina möten 

med vården. Personer med HIV tillhör ingen homogen grupp men har troligen som 

gemensamt att de möter fördomar i och med sin kroniska sjukdom.  

 

Enligt den transkulturella omvårdnadsteorin ska sjuksköterskan inte ha fördomar om den 

som vårdas (Leininger & Mcfarland, 2002). Med detta menas att personalen inte får ha 

förutbestämda tankar, uppfattningar och åsikter om individen men med högsta sannolikhet 

sker det ändå. Enligt Leininger och McFarland (2002) är fördomar ett hinder för 

omvårdnadspersonalen att få en full förståelse för den som vårdas. För att uppnå en god vård 

och minska enskilda personers upplevelse av stigmatisering måste diskriminering, bias och 

förutfattade meningar elimineras genom ökad kunskap hos sjukvårdspersonalen, vilket i sin 

tur kommer leda till bättre vårdupplevelser för den enskilde patienten 

 

Leininger lyfter även som första omvårdnadsteoretiker fram begreppet ”caring” vilket 

innebär omsorg för hela människan i en omvårdnadskontext vilket är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Wiklund & Lindwall, 2012). Omsorg för hela människan, dess individuella 

och kulturella förutsättningar anses av Leininger vara en förutsättning för hälsa. Det är viktigt 

att ha förståelse för personens subkulturella svårigheter och styrkor för att bättre kunna 

anpassa omvårdnadsbehovet. Leininger menar att blivande sjuksköterskor ska ha med sig 

denna kunskap redan från sjuksköterskeutbildningen. Teorin innebär för en sjuksköterska att 

acceptera och respektera de livsval och kulturella skillnader som varje enskild individ har 

formats efter. 
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Metod 

Vikten av att skapa översikter och bredare förståelse av befintlig forskning inom hälso- och 

sjukvården betonas allt mer. Metoden som har använts är en litteraturöversikt, utifrån Friberg 

(2017), för att sammanställa befintlig vetenskaplig kunskap och få en bredare förståelse för 

hur personer med HIV upplever bemötande inom hälso- och sjukvården. Enligt Friberg finns 

tre syften med att använda en litteraturöversikt: 1) söka evidens för till exempel en viss 

behandling, 2) skapa helhetsförståelse av ett visst problem och 3) kartlägga och skapa 

förståelse för ett område. Syftet med denna litteraturöversikt är att kartlägga och skapa 

förståelse för hur personer med HIV upplever bemötande i sjukvården. 

 

Genomförande 

Utifrån syftet togs inklusions- och exklusionskriterier fram. Därefter gjordes artikelsökningar 

i relevanta databaser. Ett urval av artiklar identifierades utifrån syftet. Valda artiklar 

analyserades och resultaten sammanställdes enligt metoden som beskrivs av Friberg (2017). 

 

Urval och datainsamling 

Ämnesord för sökningar i databaserna har varit “healthcare, “HIV”, treatment”, attitute to 

illness”, ”healthcare settings, ”experiences”, ”professional-patient”, ”stigma” och “HIV-

positive”. Sökningarna utfördes i PsycINFo och CINHAL Complete. Dessa ord kombinerades 

i sökfältet i databaserna. Urvalet i sökningarna bestod enbart av vetenskapligt granskade 

artiklar som var skrivna på engelska eller svenska. Innehållet bestod av kvantitativa och 

kvalitativa studier. I samband med sökningarna i databaserna lästes rapporternas titlar. En 

bedömning gjordes om titlarna överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Där titlar 

överensstämde med syftet lästes studiens sammanfattning. Därefter gjordes ytterligare 

bedömning om studiens relevans för syftet. De studier där sammanfattningen var relevant 

lästes hela rapporten och innehållet analyserades. Urvalet och datainsamlingen redovisas i en 

sökmatris (Bilaga 1). Vid sökningen i databaserna hittades 673 artiklar. Totalt lästes 28 

abstrakt och 18 artiklar var efter 10 valdes ut som underlag för litteraturöversikten.  

 

Inklusionskriterier 

För att ytterligare begränsa sökningarna kommer enbart studier som är skrivna från år 2000 

och till år 2018 att användas. Detta då det kan tänkas att attityden mot personer med HIV-



9 

 

smitta har ändrats genom åren och artiklar från senare känns mer relevanta för syftet. 

Artiklarna ska ha genomgått peer review samt vara kvalitativt eller kvantitativt utformade. 

 

Exklusionskriterier 

Författarna har valt att exkludera artiklar utförda i icke-västländer eftersom synen på HIV kan 

variera stort beroende på var man befinner sig i världen. Eftersom synen på HIV kan variera 

bland olika kulturer, religioner och etniska grupper har författarna bestämt sig för att 

exkludera studier som är utförda i icke-västländer. Författarna har även valt att exkludera 

studier utförda på barn och individer med andra sjukdomstillstånd än HIV. Artiklar som inte 

är skrivna på svenska eller engelska exkluderas också 

 

Tillvägagångssätt och analys 

Efter litteratursökningen genomfördes en analys i flera steg efter den metod som Friberg 

(2017) beskriver i sin bok. Den inleddes med en genomläsning av studierna med fokus på 

studiernas metod, syfte och resultat. Syftet med genomläsningen var att få en helhetsbild av 

studierna. Därefter gjordes en sammanställning av de genomlästa artiklarna i en matris (bilaga 

2) för att få en överblick av litteraturöversikten. Efter sammanställningen lästes artiklarna 

ytterligare en gång för att identifiera meningsbärande enheter som svarade till syftet och 

resultatet i respektive studie. Meningar i de lästa rapporterna som var kopplade mot syftet och 

resultatet markerades i texten. Därefter sorterades och sammanställdes meningarna i teman. 

Avslutningsvis gjordes ytterligare en nedbrytning där underkategorier till valda teman 

identifierades. Genom analysen skapades en helhetsbild som underlag för litteraturöversikten. 

Studierna lästes flera gånger av båda författarna och sedan diskuterades innehållet. Detta 

gjordes för att minimera risken för bias på grund av egna erfarenheter och förutfattade 

meningar. Sökningarna och genomläsningarna har utförts av båda författarna eftersom detta 

öppnar upp för diskussion och gemensamt arbete. Skrivandet har skett gemensamt både i 

fysisk närvaro och separat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför varje studie behövde skribenten reflektera över de forskningsetiska principer som omger 

varje seriöst utförd studie. Denna reflektion bör ske redan inledningsvis och kan leda till att 

vissa ämnen förkastas på grund av forskningsetiska skäl (Kjellström, 2016). Enligt 

Belmontrapporten skall all forskning utföras i enlighet med tre grundläggande etiska 
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principer, respekt för personer, att alltid sikta på att göra gott samt rättviseprincipen. 

Internationella riktlinjer och svensk lagstiftning samt oberoende granskning ska vara en 

vilande plattform för det forskningsmaterial som publicerats.  

 

Beroende på vilket ämne som valts varierar graden av etiska konsekvenser. Det kan 

förutsättas att ett ämne som belyser känslig problematik kan komma att kräva högre etisk 

sensibilitet än ett ämne som belyser ett mer generellt problem (som kanske studeras i rent 

förbättringssyfte). Med bakgrund av detta kommer de artiklar och material som ska användas 

i denna litteraturstudie vara granskade och godkända ur ren forskningsetisk synvinkel. Det är 

således enbart expertis som skall stå för den granskningen inom detta område varav endast 

artiklar som är peer reviewed kommer att användas. Enbart studier som för en forskningsetisk 

diskussion och analys har inkluderats. Då det finns en viss förförståelse för ämnet och egna 

erfarenheter kan tänkas påverka arbetets riktning behöver den egna objektiviteten hela tiden 

tas i beaktning. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 10 studier som samtliga har utförts i västländer. Av de valda artiklarna 

kom 7 från USA, 1 från Kanada, 1 från Nya Zeeland och 1 från Nederländerna. Fokus har 

riktats mot bemötande mellan HIV-positiva personer och den sjukvårdpersonal som dessa 

mött i olika sammanhang, oberoende av anledning till besöket. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier som svarar mot syftet har inkluderats i resultatet. Resultatet redovisas 

efter de teman och underkategorier till respektive tema som identifierats. De huvudteman som 

identifierats i textanalysen är: negativt bemötande, positivt bemötande och faktorer som 

påverkar bemötande. 

 

Resultat 

Teman 

Negativt bemötande Positivt bemötande Faktorer som påverkar 

bemötande 

Underkategorier 

Stigmatisering Jämlikhet Kunskap 

Kommunikation Lyhördhet Fördomar 

Diskriminering Stöd Genus 
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Negativt bemötande 

Stigmatisering 

I samtliga studier uppgav personer med HIV-infektion att de i någon utsträckning upplever ett 

negativt bemötande i kontakt med sjukvården (Brinston, Abel, Desrosiers, 2017; Dawson-

Rose et al, 2005; Hult, Maurer, Moscowitz, 2009; Kinsler, Wong, Sayeles, Davies, 

Kunningham, 2007; Magnus et al, 2013; Orza et al, 2017; Rintamaki, Scott, Kosenko, Jensen, 

2007; Stutterheim et al, 2014; Thorburn-Bird, Bogart, Delahanti, 2004; Wagner, McShane, 

Heart, Margolese, 2016). Vidare visar resultatet i studierna en upplevelse av stigmatisering på 

grund av dåligt bemötande av sjukvårdspersonalen samtidigt som informanterna redan led av 

en känsla av stigma från till exempel familj och vänner. Den självupplevda känslan av stigma 

förstärkes varje gång den HIV-positiva personen möttes av ett negativt förhållningsätt 

gentemot den egna personen i en vårdkontext. Den HIV-relaterade stigmatiseringen kan delas 

in i flera komponenter där kognitiv, beteendemässig, känslomässig och institutionell 

stigmatisering (Wagner et al, 2017). Enligt Wagner et al (2017) var den största faktorn som 

lett till negativ känsla av bemötande och stigmatiseringen en känsla av fördomsfullhet hos 

sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalens rädsla för att bli smittad gjorde att personerna 

kände sig mer stigmatiserade (Brinston et al, 2017; Magnus et al, 2013; Kinsler et al, 2007; 

Rintamaki et al, 2007). HIV-positiva berättar till exempel om sjukvårdspersonal som valde att 

stå med minst en armlängds avstånd från patienten eller betedde sig irriterat på grund av att 

det kändes som en extra börda att behöva vårda en patient på grund av HIV-infektionen 

(Rintamaki et al, 2007; Stutterheim et al; 2014). Stigmatiseringen upplevdes större då 

vårdpersonalen var uppenbart obekväm med att vårda personen på grund av dennes HIV-

infektion (Kinsler et al, 2007).  

 

I studien av Kinsler et al (2007) vägde till och med stigmatiseringen tyngre än 

socioekonomiska aspekter när dessa fördes in i resultatet. De personer som upplevt ett dåligt 

bemötande av sjukvårdspersonalen sökte i mindre utsträckning sjukvård (Magnus et al, 2013; 

Kinsler et al, 2007; Brindson et al, 2017; Thorburn-Birdet et al, 2004; Rintamaki et al, 2007; 

Stutterheim et al 2014). Detta ledde till ett sämre allmäntillstånd för patienten. 
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Kommunikation 

Enligt Magnus et al (2013) upplevde patienterna att läkare och sjuksköterskor inte lyssnade 

lika mycket på dem som på andra patienter. Detta framkommer även i Kinsler et al (2007) 

studie där patienterna berättade om läkare som inte lyssnade på dem och i vissa fall till och 

med vägrade undersöka dem. Detta gjorde att patienterna har haft svårare att söka sjukvård än 

andra. 

 

Informationsutbytet från vårdpersonalen upplevdes som bristfälligt av patienterna i 

Dawson-Rose et al (2005) studie. Personerna i studien berättar om läkare som inte förklarat 

vad HIV-infektion innebar när de informerade om smittan. De valde även att inte berätta om 

behandlingsalternativ för patienterna. I vissa fall hade till och med det positiva provresultatet 

meddelats via telefon utan ett längre samtal med läkaren (Hult et al, 2009). I vissa fall 

berättade kvinnliga informanter om hur vårdpersonalen undanhöll information om kvinnornas 

medicinska tillstånd för dem (Orza et a, 2017). I studien av Stutterheim et al (2014) berättar 

informanterna om hur sjukvårdspersonalen verkade obekväma runt HIV-positiva patienter. De 

visste inte vad de skulle säga och vågade inte möta deras blick, något som ökade känslan av 

stigmatisering.  

 

Diskriminering 

Diskriminering av personer med HIV-infektion från sjukvårdspersonal framkom i flera studier 

(Dawson-Rose et al, 2005; Wagner et al, 2016; Magnus et al, 2013; Kinsler et al, 2007; Orza 

et al, 2017). Informanterna berättade i studierna om sjukvårdspersonal som inte ville hjälpa 

dem på grund av sjukdomen. Informanterna hade därför svårare än andra att söka sjukvård. 

Enligt Wagner et al (2016) hade dock typen av diskriminering ändrats med tiden. Idag var 

diskrimineringen av HIV-positiva mer dold och inte lika öppen som förut. Kvinnorna i Orza 

et al (2017) studie belyste en ovilja till kommunikation och en påtaglig ignorans hos 

omvårdnadspersonalen när informanterna sökte vård. Personer med HIV-infektion berättade 

även att sjukvårdspersonal vägrat vårda dem och läkare som vägrade undersöka dem, något 

som ledde till sämre vård och mindre tillgång till sjukvård än för andra (Rintamaki et al, 2007, 

Magnus et al, 2013; Kinsler et al, 2007). 
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Positivt bemötande 

Kvinnorna i Orzas studie lyfte upp ett gott bemötande av sjukvårdspersonalen som en av de 

viktigaste faktorerna för att de skulle söka sjukvård regelbundet. Kvinnorna påtalade att ett 

dåligt bemötande gjorde att de valde att avbryta behandlingarna de stod på.  

 

Jämlikhet 

Flertalet personer i studierna belyser en sjukvård som i de flesta fallen behandlar dem väl trots 

sin sjukdom (Brinstone et al, 2017; Stutterheim et al, 2014; Kinsler et al, 2007; Wagner er al, 

2016). De tillfrågade upplevde möten där de bemöttes jämlikt med andra patienter som 

positiva. Flera uppgav också att de fick extra uppmärksamhet av personalen vilket upplevdes 

som att personalen var villiga att kämpa lite extra för deras välmående. Vissa informanter 

berättade om hur deras upplevelser av stigmatisering förändrats till det positiva under årens 

lopp, då kunskaperna om sjukdomen förbättrats (Wagner et al, 2016). Informanterna berättade 

att de under årens lopp blivit mer och mer behandlade som andra av sjukvårdspersonalen. I 

Stutterheim et al (2014) studie berättar informanterna om hur de i de absolut flesta fall 

upplevt ett gott bemötande, oftast på grund av att de kände att de blev behandlade som alla 

andra.  

 

Lyhördhet 

Deltagarna uppgav även att vårdpersonalen var lyhörd, hjälpsam och alltid fanns där för dem. 

Det som genomsyrade de positiva upplevelserna var känslan av att någon verkligen lyssnade 

på dem och hade kunskap om deras situation (Brinstone et al, 2017; Stutterheim et al, 2014; 

Hult et al 2009; Kinsler et al, 2007; Wagner er al, 2016).  

 

Flertalet informanter hade erfarit positivt bemötande i kontakt med behandlande läkare och 

sjuksköterskor, det som upplevdes som positivt var då kontakten präglats av empati, tålamod 

och förståelse (Wagner et al, 2017). Exempel som lyftes fram var respektfullt bemötande och 

ärlighet vid testresultatets angivelse och att vårdpersonalen tagit sig tid att verkligen samtala 

och svara på de frågor som man som HIV-positiv person initialt kan ha gällande sin sjukdom. 

Det som flera informanter återkom till var att ett icke dömande bemötande var avgörande för 

hur fortsatt kontakt och förtroende skulle komma att arta sig.  
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En studie utförd på manliga krigsveteraner i USA visade att vissa beteenden hos 

vårdpersonalen bidrog till ett positivt bemötande (Rintamaki et al, 2007). Deltagarna beskrev 

till exempel att bemötandet kändes positivt eftersom vårdpersonalen visade närvaro med 

ögonkontakt och icke-verbalt språk. 

 

Stöd 

Flera deltagare i studierna betonade vikten av socialt stöd. Stödet från HIV-sjuksköterskor 

angavs som särskilt viktigt (Stutterheim et al, 2014). Stödet till nära anhöriga är också viktigt 

eftersom sjukdomen påverkar sociala relationer med omgivningen. I samband med det sociala 

stödet upplevde patienterna ett positivt bemötande. Stödet från sjuksköterskorna var särskilt 

positivt när diagnosen meddelades eller när patienten mådde psykiskt dåligt. När stödet gavs 

var det viktigt att det skedde med ett positivt bemötande så att patienten kunder ta emot och ta 

till sig stödet. 

 

I Hult et al (2009) studie ansågs det år 2009 vara dödsdom att mottaga ett positivt HIV- 

resultat. Flertalet HIV-positiva informanter vittnar om både sjuksköterskans och läkarnas 

påtagliga ångest att ge ett positivt HIV besked, att denna ångest genomsyrade hela samtalet 

och att patientrollen förbyttes till att anta en mer vårdande roll, istället för tvärtom. Det blev 

istället patientens roll att trösta och lugna den oroliga sjukvårdspersonalen. Detta visar hur 

stöd som positiv faktor kan upplevas som negativ av patienten när sjukvårdspersonalen inte är 

trygg i sin yrkesroll. 

 

Faktorer som påverkar bemötande 

Kunskap  

Attityden gentemot HIV och vårdpersonalens erfarenhet av att ha jobbat med HIV-positiva 

personer lyftes fram som den största faktorn för hur ett gott bemötande kan formuleras 

(Wagner et al, 2017). Den vårdpersonal som hade mindre erfarenhet av att möta och behandla 

HIV-positiva personer, visade sig ha en upplevd stigmatiserande attityd och undertoner av 

rädsla och missförstånd uppfattades vara något som genomsyrade patientkontakten. 

Informanterna ville därför att personalen som mötte HIV-patienter hade en mer gedigen 

utbildning och större kunskap om sjukdomen. I Dawson-Rose et al (2005) studie hade inte 

personalen kunskaper i hur behandlingen mot HIV fungerade om patienten var 
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heroinmissbrukare och tyckte därför inte att de skulle få behandling. Detta gjorde att 

informanterna uppfattade bemötandet som negativt.  

 

Fördomar 

Attityder som att den som drabbas av HIV tillhör en riskgrupp, till exempel homosexuella 

män, prostituerade eller narkomaner, bidrog till att viss sjukvårdspersonal, redan innan mötet 

med den HIV-positiva personen, agerar efter sin egna förförståelse (Orza et al, 2017; Wagner 

et al, 2017; Brinstone, 2017; Dawson-Rose et al, 2005; ). Dessa fördomar visade sig kunna 

leda till att bemötandet upplevs som negativt och färgat av personalens åsikter om att hiv 

positiva tillhör en lägre samhällsgrupp. I Dawson-Rose et al (2005) studie talade deltagarna 

om att de blev behandlade med mindre värdighet och bristande kunskap hos personalen då de 

hade ett missbruk i botten.  

 

I Thorburn-Bird et al (2004) samt Stutterheim et al (2014) studier talade homosexuella 

män om läkare som initierat att de får skylla sig själva att de blivit smittade av HIV på grund 

av sin sexuella läggning. Denna känsla av att själv ha orsakat HIV-infektionen låg redan 

latent hos informanterna. Läkarnas bemötande försvagade informantens självkänsla och 

gjorde att de i mindre utsträckning sökte sig till sjukvården.  

 

Genus 

Kvinnor med HIV är en särskilt utsatt grupp, särskilt kvinnor som är gravida eller har fött 

barn (Orza et al, 2017; Magnus et al, 2013; Wagner et al, 2016). En studie av Orza et al 

(2017), där fokus endast legat på hur kvinnor bemötts och behandlats inom vården, vittnar om 

att många kvinnor erfarit dåligt bemötande av vårdpersonal och i flera fall blivit utsatta för 

direkta övergrepp i samband med vårdkontakten. Kvinnorna belyste i studien en specifik typ 

av utsatthet som en prostituerad kvinna med HIV-infektion har inom sjukvården. Detta 

bekräftas av Magnus et al (2013) studie där homosexuella män uppgav mindre stigmatisering 

om resultatet jämfördes med kvinnor. 

 

Diskussion 

I diskussionen redovisas styrkor och svagheter med den valda metoden. Resultatet diskuteras 

och belyses utifrån syftet. Vidare redogörs för kliniska implikationer och fortsatt forskning. 

 



16 

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen ifrågasätts urvalet. Analysarbetets styrkor och svagheter redovisas samt 

utfallets generaliserbarhet diskuteras. 

 

Urval 

Urvalet av sökord resulterade i 637 sökträffar. Det stora antalet sökträffar gjorde det fortsatta 

urvalsarbetet svårt, men inte övermäktigt. Samtliga artiklars i sökresultatens rubriker lästes av 

författarna för att identifiera artiklar som svarade mot syftet. En sökning gav 538 träffar vilket 

medförde att läsningen av rubrikerna blev relativt summarisk. Det finns en risk att relevanta 

artiklar missades i urvalet vid denna sökning. I detta fall borde sökningen ha begränsats med 

fler eller andra sökord. De artiklar som verkade mest relevanta delade författarna upp mellan 

sig för att läsa abstrakten separat. Detta gjorde att arbetet inte blev övermäktigt. 

 

Artiklarna söktes enbart upp i akademiska databaser på grund av artiklarna i de 

akademiska databaserna är vetenskapligt granskade (Friberg, 2017). För att försäkra oss om 

att artiklarna höll en hög standard användes enbart artiklar som var peer reviewed. Artiklar 

som är peer reviewed innebär att de blivit granskade av experter inom området. Enbart studier 

som för ett etiskt resonemang har inkluderats. Kvaliteten på studierna har granskats enligt 

Forsbergs och Wengströms metod för kvalitetsgranskning som beskrivs av Friberg (2017). 

 

Forskning äldre än år 2000 har exkluderats. Resultatet från äldre artiklar antogs inte vara 

applicerbara på nutidens problem. Detta bekräftas även i resultatet i utvalda studier där 

informanterna berättar att bemötandet mot dem inom sjukvården förändrats genom åren 

(Wagner et al, 2016). 

 

I urvalet hittades inga studier utförda i Sverige. Det kan göra det svårt att dra slutsatser för 

svenska förhållanden. Dock har endast studier utförda i västvärlden valts ut till arbetet 

eftersom utbildningsnivå och värdegrunder kan tänkas likna de svenska. I västvärlden finns 

det stora skillnader i sjukvårdssystemen och i lagstiftning om till exempel diskriminering. 

Dessa faktorer kan ha stor betydelse för patienternas upplevelse av bemötande. Det är enligt 

Leininger och McFarland (2002) viktigt att inte blanda ihop olika kulturer i forskning då 

resultatet därför kan bli felaktigt. Det finns sannolikt kulturella skillnader mellan länder i 

västvärlden som kan påverka bemötandet av HIV-positiva personer. 
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Analys 

Varje steg i litteraturöversikten har analyserats noggrant. Artiklarna har dels lästs igenom var 

för sig och dels gemensamt för att ingen del i resultaten som svarar till syftet skulle 

exkluderas. Då samtliga artiklar är skrivna på engelska har en person med engelska som 

modersmål hjälpt till att översätta då det har varit nödvändigt.  

 

Enligt Leininger & Mcfarland (2002) är det viktigaste för en kulturkompetent forskare att 

lägga sina egna förutfattade meningar åt sidan. Under litteraturöversiktens gång har 

författarna hela tiden försökt att rannsaka sig själva och vara lyhörda för om förutfattade 

meningar lyser igenom i resultatet. Den teoretiska referensramen Transkulturell omvårdnad 

har använts som hjälp när studierna har analyserats för att minimera risken för att bias ska 

genomsyra arbetet. 

 

Generaliserbarhet 

Då artiklarna kommer från flera olika länder kan det vara svårt att generalisera resultatet. 

Enligt Leininger och Mcfarland (2002) är det farligt att generalisera resultat av en 

litteraturöversikt som bygger på studier från flera olika länder. Detta kan skapa förutfattade 

meningar och istället för att minimera risken för bias och diskriminering. Dock vittnar 

informanterna i samtliga inkluderade studier i denna litteraturöversikt om liknande 

upplevelser. Detta kan tyda på att HIV-positiva personer har samma upplevelser av 

bemötande inom sjukvården i hela västvärlden. Förhoppningsvis kan därför denna studie 

hjälpa till att ge en indikation på hur HIV-positiva personer upplever bemötande inom hälso- 

och sjukvården. Av tio studerade artiklar var sju stycken utförda i USA. Om förhållanden i 

USA skiljer sig väsentligt från Sverige och övriga västvärlden kan detta försämra 

generaliserbarheten av slutsatserna i litteratursöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras och belyses utifrån de teman som identifierades i litteraturöversikten 

samt utifrån annan forskning på ämnet. 

 

”Om en person, på 1990-talet, fick sin diagnos, har denna person säkert fått uppleva en 

förändring i omgivningen och samhällets attityd gentemot både sig själv och HIV-diagnosen. 
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Förr var folk väldigt stigmatiserande mot HIV-positiva personer, när viruset var nytt och 

okänt, det måste ha blivit bättre nu, år 2017, men jag är säker på att det ännu finns en 

stigmatisering gentemot HIV-positiva personer. Enda skillnaden är att det nu är mer 

tabubelagt att stigmatisera människor med HIV” (Wagner et al, 2017, sidan 66). 

 

Med tanke på hur snabbt samhällsutvecklingen i västvärlden har förändrats de senaste 20 

åren borde detta ha kunnat avspegla sig i resultatet av de studier som har analyserats i denna 

litteraturstudie. Det som genomsyrar litteraturöversikten är en känsla av generellt upplevt 

dåligt bemötande från flertalet av sjukvårdens representanter gentemot de personer som i sin 

patientroll haft återkommande kontakter med både läkare och sjuksköterskor för att kunna få 

ta del av behandling mot sin HIV-infektion (Brinston et al, 2017; Dowson-Rose et al, 2005; 

Hult et al, 2009; Kinsler et al, 2007; Magnus et al, 2013; Orza et al, 2017; Rintamaki et al, 

2007; Stutterheim et al, 2014; Thorburn-Bird et al, 2004; Wagner et al, 2016). Vid försök att 

finna fakta angående diskriminering av HIV-positiva personer inom sjukvården i Sverige idag 

finns ingen sådan forskning att finna. Sökningar är gjorda både i Cihnal, Complete och 

PsycINFO utan träffar på svenska artiklar. Sökningar även gjorda på 

Diskrimineringsombudsmannens hemsida (http://www.do.se) ger inga resultat på 

diskriminering eller domar mot sjukvårdspersonal som diskriminerat en person på grund av 

HIV-infektion. Orsaken till detta kan diskuteras. Kan det vara så att svensk sjukvårdspersonal 

har bättre kunskap om sjukdomen och därmed är tryggare i sin yrkesroll vilket påverkar det 

upplevda bemötandet positivt. Behovet av forskning inom detta område kan därför uppfattas 

som mindre jämfört med andra länder.  

 

Litteraturöversikten visar att personer som bär på HIV-smitta uppenbart tillhör en redan 

utsatt grupp i samhället, inte bara på grund av att de personer som bär på en HIV-smitta ofta 

redan tillhör en marginaliserad grupp personer utan även för att denna marginalisering 

förstärks genom negativt bemötande av sjukvårdspersonal (Brinston et al, 2017; Dowson-

Rose et al, 2005; Kinsler et al, 2007; Orza et al, 2017; Rintamaki et al, 2007; Stutterheim et 

al, 2014; Thorburn-Bird et al, 2004; Wagner et al, 2016). Vidare visar resultaten från 

studierna som är inkluderade i litteraturöversikten att informanterna ofta tillhör 

samhällsgrupper som i övrigt kan tänkas ha en högre risk för diskriminering: homosexuella, 

missbrukare, prostituerade eller hemlösa. I resultatet från litteraturöversikten speglar det 

dåliga bemötandet av sjukvårdspersonalen ofta förutfattade meningar eller åsikter om 

personens livsstil. I studier som är gjorda utifrån ett sjuksköterskeperspektiv på 
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specialistmottagningar inom allmänsjukvården anses bemötandet generellt bättre än inom 

allmänsjukvården (Evans et al, 2015). De sjuksköterskor som möter HIV-positiva personer på 

specialistmottagningar talar om att huvudsyftet vid mötet med denna grupp personer är att 

inta en stödjande roll, då en HIV-infektion innebär en komplex situation för alla HIV-positiva 

personer. Det är oftast inte enbart själva viruset som är huvudproblematiken utan den 

psykosociala miljön runtomkring personerna. 

 

I Orza et al (2017) studie beskriver kvinnorna att de blivit dåligt behandlade och mött 

motvilja av personalen då de arbetat som prostituerade och att personalen därför inte ville 

behandla dem. I Dawson-Rose et al (2005) studie beskriver några av informanterna som 

injicerade heroin om hur läkaren inte velat skriva ut bromsmedicin till dem då de ansåg att det 

var slöseri på grund av deras missbruk. Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att 

diskrimineringen och det dåliga bemötandet i många fall handlar om andra bakomliggande 

faktorer än just HIV-infektionen.  

 

Flera studier visar att personer blir diskriminerade på grund av sin sexuella läggning. 

Studier visar till exempel att HBTQ-personer upplever ett sämre bemötande inom vården och 

har en ökad risk för kronisk sjukdom och psykiatriska diagnoser än andra (Ricca, Wahlskog, 

Bergren, 2018). Även sjukvårdspersonalen upplever brister i sina egna kunskaper om 

bemötandet av HBTQ-patienter (Radix & Maingi, 2018). I Sverige berättar 

Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) om hur transsexuella och andra utsatta 

samhällsgrupper upplever att de får ett sämre bemötande än andra. Detta kan enligt rapporten 

leda till att de söker vård i mindre utsträckning. Detta kan innebära att denna grupp av 

människor får sämre tillgång till sjukvård vilket på sikt kan leda till en försämrad hälsa i 

onödan. 

 

Generellt sett leder ett dåligt bemötande till att de personer som utsatts för det dåliga 

bemötandet söker sjukvård i mindre utsträckning (Magnus et al, 2013; Kinsler et al, 2007; 

Brindson et al, 2017; Thorburn-Birdet et al, 2004; Ricca et al, 2018; Rintamaki et al, 2007; 

Stutterheim et al 2014).  

 

Enligt Mackey-Padilla (2003) är sjukvårdspersonal som vårdar patienter med HIV-

infektion i behov av utbildning i kulturkompetent omvårdnad. Han menar att man inte kan se 

HIV-positiva personer som en grupp människor utan består av en komplex grupp patienter 
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från olika bakgrunder och olika kulturer. Detta skulle enligt studien kunna få HIV-positiva 

personer att söka sjukvård i större utsträckning. Detta styrks av sjuksköterskestudenterna i 

Jaworsky et al (2017) studie som berättar att de vill ha mer kunskap om HIV-infektionen 

innan de vårdar dessa patienter för att kunna ge ett gott bemötande. I omvårdnadsteorin 

Transkulturell omvårdnad belyses vikten av omsorgsbeteenden hos omvårdnadspersonalen 

där personalen vårdar varje individ med ett holistiskt förhållningssätt (Leininger & 

McFarland, 2002). Leininger menar att man för en god omvårdnad ska se hela personen som 

finns framför än dess kultur, bakgrund och livsvärld. Utan detta holistiska förhållningssätt kan 

man aldrig uppnå en fullgod omvårdnad.  

 

Litteraturöversikten visar att det var det mer negativa aspekter av bemötande som lyftes 

fram av informanterna. Det fanns dock många exempel i de inkluderade studierna på att 

bemötandet från sjukvårdspersonalen varit bra. Jämlikhet, stöd och lyhördhet var de faktorer 

som lyftes fram som en positiv faktor i upplevelsen av hälso- och sjukvården (Stutterheim et 

al 2014; Wagner et al, 2016). Dock var det kunskap som var den faktorn som lyftes fram som 

den störst bidragande orsaken till att bemötandet upplevdes som bra (Brinstone et al, 2017; 

Stutterheim et al, 2014; Hult et al 2009; Kinsler et al, 2007; Wagner er al, 2016). Enligt 

Leininger och McFarland (2002) är diskriminering och förutfattade meningar orsakade av 

okunskaper om utsatta patientgrupper. De menar att sjuksköterskan måste utbildas i 

kulturkompetent omvårdnad för att kunna ge en fullgod vård. Detta innebär att sjuksköterskan 

för en fördjupad kunskap ska utbildas i patientens bakgrund. Sjukvårdspersonal som vårdar 

HIV-positiva personer måste för en holistisk omvårdnad besitta goda kunskaper om HIV-

infektionen som samt de speciella behov en person med till exempel heroinmissbruk eller 

psykisk sjukdom har. Vissa av studierna lyfter upp att bemötandet inom sjukvården blivit 

bättre genom åren (Wagner et al, 2016). Detta kan enligt Leininger och McFarland (2002) i 

sådant fall bero på en ökad kunskap om HIV-infektionen hos sjukvårdspersonalen. Dock 

menar informanterna i Wagner et al (2016) studie att sjukvårdspersonalen fortfarande har 

bristande kunskaper i den komplexa situation många HIV-positiva patienter befinner sig i. 

Kanske har sjukvårdspersonalen mer kunskap om infektionen i sig men saknar fortfarande en 

fördjupad förståelse för att tillhöra en marginaliserad patientgrupp på flera plan.  
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Kliniska implikationer  

Mot bakgrund av denna litteraturstudies resultat framkommer det att ett negativt bemötande är 

något som alla i studien inkluderade informanter har upplevt i kontakt med sjukvårdens 

representanter. Personal i specialistsjukvården står för ett mätbart bättre bemötande. Detta 

framkom tydligt i alla studier som hänvisats till. Det som blir tydliggjort är den rådande 

okunskap som fortfarande finns bland flertalet vårdanställda. Flertalet verksamma vet inte 

exakt hur HIV-viruset smittar och hur de ska kunna bemöta denna patientgrupp på ett bra sätt 

utan att egna fördomar inverkar på bemötandet som ges. Det som går att utläsa i flertalet 

genomgångna studier är vårdpersonalens personliga föreställningar och oförståelse inför 

patienters subkulturella livsvärld och vad det innebär att tillhöra en marginaliserad grupp i det 

västerländska samhället. I ett vårdsammanhang borde det rimligtvis sakna betydelse var en 

person är född, vilken livsvärld eller kultur denne befinner sig i. Oavsett vilken roll personens 

kulturella tillhörighet har spelat i form av riskbeteende är sjukvården ålagda att enligt lag 

behandla alla patienter med ett jämlikt förhållningssätt. Därför behövs det utbildning av alla 

inom sjukvården som kan tänkas komma att bemöta personer som bär på en blodsmitta. Alla 

människor har, i Sverige, rätt till vård på lika villkor. Därför behöver alla verksamma inom 

vården tvingas möta och reflektera över sina egna eventuella fördomar gentemot denna grupp 

individer. Detta är särskilt viktigt på grund av att denna patientgrupp är växande inom både 

specialist- och allmänvården. Denna litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse för vikten 

av ett bra bemötande av HIV-patienter. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Sedan HIV-virusets upptäckt har både själva viruset och dess följdverkningar studerats noga. 

I litteraturstudien påträffades inte en enda svensk studie som berörde HIV-smittade personers 

upplevelser av bemötande inom vården. Gruppen med HIV-positiva personer uppgår till 

omkring 6 500 personer, som lever i Sverige. Patienter i denna grupp besöker regelbundet 

sjukvården. Varje verksam sjuksköterska kommer att komma i kontakt med HIV-virusets 

bärare i sin yrkesroll. De flesta studier som går att finna är utförda i Afrika, USA och Asien 

och trots att studierna är välgjorda kan det vara svårt att helt tillämpa resultaten i svenskt 

sjukvårdsammanhang, då det föreligger skillnader i både antal smittade samt deras 

levnadsstandard mellan olika kulturgeografiska områden. Det borde därför finnas behov av 

fortsatt forskning om HIV-positiva personers upplevelse av bemötande inom sjukvården. 
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Vilka faktorer är det som påverkar ett negativt eller positivt bemötande? Hur kan man 

utveckla nya metoder för att förbättra bemötandet av HIV-positiva personer? 

 

Slutsats 

Slutsatsen av litteraturstudien visar att det finns både negativa och positiva erfarenheter av 

bemötande i vården. Resultatet visar att en HIV-infektion inte enbart är ett stigmatiserande 

tillstånd utan en sjukdom som inverkar på hela den drabbades psykosociala miljö. Kvinnor 

som bär på HIV-viruset är enligt studien en särskilt utsatt grupp för dåligt bemötande inom 

sjukvården. Därför är det viktigt att behandla alla patienter jämlikt. I omvårdnadsarbetet är 

måste personalen var lyhörd för patientens behov och uttryck. I stödet till patienten är ett gott 

bemötande särskilt viktigt. 

 

Det finns uppenbart en kvarliggande okunskap bland vårdpersonal om HIV-viruset och 

dess följdverkningar. Fördomar om HIV-positiva lever kvar trots att de inte uttrycks öppet. 

Många HIV-positiva tillhör subkulturer eller utsatta grupper. Det är inte ovanligt med en 

annan sexuell preferens än det i västvärlden normativa heterosexuella. Många HIV-positiva 

upplever därför en känsla av stigmatiserande bemötande från vårdpersonalen som många 

gånger beror på okunskap och fördomar.  

 

För att kunna ge en god, jämlik vård på lika villkor, så krävs det att utövaren är fri från 

egna fördomar eller moraliserande gentemot alla de personer som de, inom yrket, kan komma 

att bemöta och behandla personer som bär på en kronisk blodsmitta, i detta fall hiv, där 

stigmatisering från både samhället och vårdens person ännu är en stor del av dessa individers 

upplevelser och livsvärld. För att uppnå en högre nivå av förståelse inför denna, både som 

medmänniskor, och patienter, så är mer kulturkompetens och utbildning ett behov hos de allra 

flesta, inom vården verksamma, representanter och personal från hälso- och sjukvården. Det 

holistiska synssätt som skall genomsyra den vård och bemötande som, i västvärlden, anses 

enhetligt och teoretiskt understödd av vetenskap, har uppenbart brister gentemot dem, i 

samhället, mest sårbara och ofta marginaliserade, grupp av individer, de som bär på det 

obotliga och komplexfulla virus som hiv idag innebär för den, enskilda och unika människan, 

de som drabbats av hiv-virusets livslånga följdverkningar, både psykosocialt, samhällsmässig 

och i en, för en hiv infekterad persons , livsnödvändiga behov av sjukvårdens representanter. 
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Om all personal inom hälso- och sjukvården har kunskap om och tillämpar basala 

hygienregler behöver de inte känna någon oro över att smittas av HIV. Alla patienter, oavsett 

infektionssjukdom, ska behandlas lika ur hygiensynpunkt. Eftersom man inte alltid vet vilka 

som är bärare av virus måste hygienreglerna alltid tillämpas. En positiv effekt är också att 

personalen inte själva sprider smitta vidare. Med dessa enkla och billiga åtgärder skulle HIV-

positiva personer avdramatiseras som smittbärare. 

 

Idag behandlas HIVpositiva med effektiva bromsmediciner vilket har gjort att livslängden 

ökar för denna patientgrupp. De kommer som alla andra få behov av äldreomsorg i framtiden. 

Personalen inom äldreomsorgen har inte mött denna patientgrupp i någon större utsträckning 

tidigare. För att äldre HIV-positiva ska uppleva ett positivt bemötande inom omsorgen 

behöver därför personalen få kunskap om HIV. Kunskap om smittspridning och risker är 

särskilt viktig så att personalen känner trygghet i sin yrkesroll. Organisationen och 

ledarskapet måste stimulera lärande och gott bemötande. Även utbildning i basala 

hygienrutiner blir allt viktigare i framtiden. Det finns goda förutsättningar att vården av HIV-

positiva personer kan förbättras ytterligare i Sverige. Alla patienter har rätt till ett gott 

bemötande inom hälso- och sjukvården. 

  



24 

 

Referensförteckning 

*) Brinsdon, A., Abel, G., & Desrosiers, J. (2017). ”I’m taking control”: how people living 

with HIV/AIDS manage stigma in helath interactions. AIDS Care, 29. doi: 

10.1080/09540121.2016.1204420 

 

Dahlberg, K., & Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

*) Dawson-Rose, C., Shade, S., Lum, P., Knight, K., Parsons, J., & Purcell, D. (2005). Health 

Care Experiences of HIV Positive Injection Drug Users. The Journal of Multicultural 

Nursing & Health, 11(1), 23-30 

 

Diskrimineringsombudsmannen. (2012). Rätten till vård på lika vilkor. Ödeshög: 

Diskrimineringsombudsmannen. http://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-

ratten-till-sjukvard-lika-villkor2.pdf 

 

Evans, C., Benneth, J., Crostonc, M., Brito-Auln, N., & Brutone, J. (2015) In reality, it is 

complex and difficult: UK nurses perspectives on treatment as prevention within hiv 

care. AIDS Care, 27. doi: 10.1080/09540121.2014. 1002826 

 

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats-Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur 

 

*) Hult, J., Maurer, S., & Moskowitz, J. (2009). ”I´m sorry, you´re positive: a qualitative 

study of individual experiences of testing positive for HIV. AIDS Care, 21. doi: 

10.1080/09540120802017602 

 

Jarowsky, D., Logie, C., Wagner, A., Conway, T., Kaida, A., Pokomandy, A., Webster, K., 

Proulx-Boucher, K., Sereda, P., Loutfy, M. Geographic differences in the experiences 

of HIV-related stigma for women living with HIV in northern and rural communities 

of Ontario, Canada. Rural and Remote Health, 18. doi: 10.22605/RRH4522 

 

*) Kinsler, J., Wong, M., Sayeles, J., Davis, C., & Cunningham, W. (2007. The Effect of 

Perceived Stigma from a Health Care Provider on Acess to Care Among a Low-

Income HIV-Positive Population. AIDS PATIENT CARE and STDs, 21. doi: 

10.1089/apc.2006.0202 

 

Kjellström, S. (2016). Forskningetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från ide till examination inom omvårdnad (s. 69-90). Lund: Studentlitteratur 

 

Leininger, M., & Mcfarland, M. (2002). Transcultural Nursing Concept, theories, reserch & 

practice. (3e. uppl.). America: McGraw Hill 

 

Mackey-Padilla, JL.(2003). Cultural competence HIV/AIDS care. Doctoral Dissertation – 

research. George Mason University 2003; Ph.D. 95 p-95 p. (1p) 

  



25 

 

 

*) Magnus, M., Herwehe, J., Murtaza-Rossin, M., Reine, P., Cuffie, D., Gruber, D., & Kaiser, 

M. (2013). Linking and Retaining HIV Patients in Care: The Importance of Provider 

Attidtudes and Behaviors. AIDS PATIENT CARE and STDs, 27. doi: 

10.1089/apc.2012.0423 

 

Melhus, Å. (2016). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur 

 

*) Orza, L., Bass, E., Bell, E., Crone, E, Damii, N., Dilmitis, S., Tremlett, L., Aidurus, N., 

Stevenson, J., Bensaid, S., Kenkem, C., Ross, G., Kudravtseva, E. & Welbourn, A. 

(2017). In Women’s: Key Barriers to Women’s Acess to HIV Treatmnet and av 

Rights-Based Approach to their Sustained Well-Being. Health and Human Rights 

Journal, 19(2), 155-168 

 

Radix, A., Maingi, S. (2018). Lgbt, cultural competence and interventions to help oncology and 

other health care providers. Seminars in Oncology Nursing, 34. 

Doi:10.1016/j.soncn.2017.12.005 

 

Ricca, P., Wahlskog, C., Bergren, M-D. (2018). Enhancing Cultural Sensitivity in a 

Community Health Care Setting for LGBTQ Patients. Journal of Community Health 

Nursing, 35. doi: 10.1080/07370016.2018.1516420 

 

*) Rintamaki, L., Scott, A., Kosenko, K., & Jensen, R. (2007). Male Patient Perceptions of HIV 

Stigma in Health Care Contexts. AIDS PATIENT CARE and STDs, 21. doi: 

10.1089/apc.2006.0154 

 

Sandström, B. (1987, 30 juli). Jag ska dö jag har AIDS. Aftonbladet. Hämtad från 

http://www.aftonbladet.se 

 

Silvferberg, G. (2016) Nya vägar i vårdetiken. Lund: Studentlitteratur 

 

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Stockholm: Socialdepartementet 

 

SFS, 2008:567. Diskrimieringslag. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SOFS 2007:2. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. 

Stockholm: Socialstyrelsen 

 

SOFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

*) Stutterheim, S., Sicking, L., Brands, R., Baas, I., Roberts, H., van Brakel, W., Lechner, L., 

Kok, G., & Bos, A. (2014). Patient and Provider Perspectives on HIV and HIV-

Related Stigma in Dutch Health Care Settings. AIDS PATIENT CARE and STDs, 

28.doi: 10.1089/apc.2014.0226 

 

*) Thorburn-Bird, S., Bogart, L., & Delahanty, D. (2004). Health-Related Correlates of 

Perceived Discrimination in HIV Care. AIDS PATIENT CARE and STDs, 18(1), 19-26 

 



26 

 

Välimäki, M., Makkonen, P., Blek-Vehkaluoto, M., Mockiene, V., Istomina, N., Raid, U., 

Vänskä, M-L., & Suominen, T. (2008). Willingness to Care for Patients With 

HIV/AIDS. Nursing Ethics, 15. doi: 10.1177/0969733008092868 

 

*) Wagner, A., McShane, K., Hart, T., & Margolese, S. (2016). A focus group qualitative 

study of HIV stigma in the Canadian healthcare system. The Canadian Journal of 

Human Sexuality, 25. doi: 10.3138/cjhs.251-A6 

 

Watson, S. (2018). HIV complex care and care coordination: The nurse’s role. HIV nursing, 

18(2), 38-46 

 

Wiklund-Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

*) Referenser som används i resultatredovisningen. 

 



27 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

Databas 
 

Sökord 
 

Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar 
 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

Cinahl 

Complete 

2018-09-11 

HIV AND Attitude to 

illness  AND healthcare AND 

treatment 

42 Full text, peer 

rewieved, 

2000-2018 

3 1 1 

Cinahl 

complete 

2018-09-11 

HIV-positive AND stigma 

 

538 Full text, peer 

rewieved, 

2000-2018 

15 10 5 

PsycINFO 

2018-09-19 

HIV, treatment, experience, 

professional-patient relations 

26 Full text, peer 

rewieved, 

2000-2018 

1 1 1 

PsycINFO 

2018-09-19 

HIV-positive, healtcare 

settings, experience 

47 Full text, peer 

rewieved, 

2000-2018 

5 3 1 

Cinahl 

complete 

2018-09-23 

HIV. Treatment, experience, 

professional-patient 

20 Full text, peer 

rewieved, 

2000-2018. 

4 3 2 

Summa - 673 - 28 18 10 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Wagner, A., 

McShane, 

K., Hart, T & 

Margolese S. 

A focus group qualitiative 

study of HIV stigma in the 

Canadian healthcare system 

2016, Canada, 

Canadian Journal of 

Human Sexuality 

Syftet med studien var att 

undersöka attityder, 

beteenden och kunskap. 

Studien fokuserade på 

perspektiv från vårdgivare, 

sjuksköterskestudenter, 

män med HIV och kvinnor 

med HIV. 

Fyra fokusgrupper med totalt 

tjugosex deltagare som fick delta i 

inspelade seminarier och svara på 

frågor som rörde syftet. Resultaten 

transkriberades och 

meningsbärande enheter lyftes ut 

och analyserades. 

Två kategorier kunde 

urskiljas: 1) HIV specifika 

upplevelser och 2) 

Komponenter av 

stigmatisering. 

 

Ett exempel var att HIV är en 

kronisk och komplex sjukdom 

med individuella variationer 

och upplevelser. 

Stigmatiseringen delades in i 

olika kategorier: kognitiva, 

beteendemässiga, emotionella 

och institutionella. 

Hult, R., 

Maurer, S & 

Moschowitz, 

J. 

”Im sorry your’e positive:” 

a qualitative study of 

individual experiences of 

testing positive for HIV 

2009, USA 

AIDS Care 

Psycjological and 

sociomedical Aspects 

of AIDS/HIV 

Syftet var att undersöka 

hur personer upplever att 

få en HIV-diagnos med 

inriktning på bemötande 

från vårdpersonal. 

Intervjuer med 50 deltagare pågick 

under 17 månader, både med 

kvantitativa frågor och kvalitativa 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. Meningsbärande 

enheter skiljdes ur och 

sammanfattades. 

Hur vårdpersonalen bemötte 

patienten hade stor inverkan 

på hur fortsatt förtroende för 

sjukvården kan kan komma att 

se ut. Många HIV-positiva 

upplevde vårdpersonalen som 

osäkra, ledsna, dömande eller 

nollställda inför deras möten. 

Vissa menade att de fått 

frångå patientenrollen och 

själva vara de som tröstade 

vårdpersonalen vid dessa 

svåra vårdmöten. 
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Stutterheim, 

S., Sicking, 

L., Brands 

R., Bas, I., 

Roberts, H., 

van Brakel, 

W., Lechner, 

L., Kok, G & 

Bos A. 

Patient and Provider 

Perspectives on HIV and 

HIV-Related Stigma in 

Dutch Health Care Settings 

2014, Nederländerna, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Syftet var att få en 

genomgripande förståelse 

för hur HIV-positiva 

personer och vårdpersonal 

interagerar. 

Metoden var en mix av kvantitativ 

och kvalitativ studie. Först gjordes 

en kvantitativ undersökning där 262 

homosexuella, holländska män 

tillfrågades om hur de hade upplevt 

interaktionen med vårdpersonal. 

Baserat på denna undersökning 

genomfördes intervjuer med HIV-

positiva och vårdpersonal. 

HIV-positiva beskrev negativa 

upplevelser som till exempel 

sekretessbrott, skam, otrevligt 

bemötande, irrelevanta frågor 

och dåligt stöd. De beskrev 

även positiva upplevelser som 

jämlik behandling och socialt 

stöd. Vårdpersonal upplevde 

att HIV-positiva inte 

särbehandlades och att denna 

patientgrupp inte längre 

stigmatiserades. Resultaten 

visade att det fanns en skillnad 

i hur HIV-positiva och 

vårdpersonal upplevde 

vårdmötet med avseende på 

negativ interaktion. 

Brinsdon, A., 

Abel, G & 

Desroiers, J. 

“I’m taking control”: how 

people living with 

HIV/AIDS manage stigma 

in health interactions 

2017, 

Nya Zeeland, AIDS 

Care 

 

Syftet var att undersöka 

HIV positivas upplevelser 

av vårdmöten. 

Fjorton deltagare hade frivilligt fått 

delta i semi-strukturerade intervjuer 

under en timme. Intervjuerna 

fokuserade på socialt nätverk, 

arbete, ekonomi, diskriminering, 

relationer, sexualitet, framtidsplaner 

och generell hälsa. Meningsbärande 

mönster och upplevda problem 

lyftes ut ur deltagarnas berättelser. 

Deltagarna beskrev 

interaktionen i vårdmötena 

mestadels positivt men nästan 

alla deltagare hade upplevt en 

känsla av stigmatisering. De 

upplevde att vårdpersonalen 

hade en överdriven rädsla. 

Thorburn-

Bird, S., 

Bogart, L., & 

Delahanty, 

D. 

Health-Related Correlates of 

Percieved Discrimination in 

HIV Care 

2004, USA, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Syftet med studien var att 

beskriva etnisk och 

socioekonomisk 

diskriminering av patienter 

som sökt vård för HIV. 

En intervjustudie genomfördes. 110 

deltagare som samtliga hade blivit 

diagnostiserade med HIV fick svara 

på frågor under en timme. Frågorna 

rörde diskriminering, depression, 

posttraumatisk stress och 

vårdkvalitet. 

Resultaten indikerade att de 

flesta deltagarna upplevde 

diskriminering i möten med 

vårdpersonal. 71 procent av 

deltagarna uppgav att de hade 

utsatts för diskriminering på 

grund av sin etnicitet under 

HIV-behandlingen. 66 procent 

av deltagarna uppgav att de 

hade upplevt diskriminering 

på grund av socioekonomisk 

tillhörighet.  
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Rintamaki, 

L., Scott, A., 

Kosenko, K., 

& Jensen, R. 

Male Patient Perceptions of 

HIV Stigma in Health Care 

Contexts 

2007, USA, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Syftet med studien var att 

identifiera potentiellt, 

problematiska beteenden 

bland vårdpersonal i möten 

med HIV-positiva. 

50 amerikanska krigsveteraner som 

alla var HIV-positiva blev 

intervjuade om frågor som rörde 

diskriminering och stigmatisering 

när de interagerat med 

vårdpersonal.  

Deltagarna beskrev olika 

beteenden hos vårdpersonalen 

som tydde på stigmatisering. 

Beteenden som sträckte sig 

från undvikande av 

ögonkontakt till ren 

diskriminering och fysiska 

övergrepp. 

Orza, L., 

Bass, E., 

Bell, E., 

Crone, T., 

Damji, N., 

Dilmitis, S., 

Tremlett, L., 

Aidarus, N., 

Stevenson, 

J., Bensaid, 

S., Kenkem, 

C., Ross, G., 

Kudravtseva, 

E., & 

Welbourn, 

A. 

In Women’s eyes: Key 

barriers to women’s Access 

to HIV Treatment and 

Rights-Based Approach to 

their Sustained Well-Being 

2017, USA, 

Health and Human 

Rights Journal 

Syftet var att beskriva och 

öka förståelsen för HIV-

positiva kvinnors utsatthet 

för att minska barriärerna 

och delaktigheten i vården.  

Studien bestod av tre faser där den 

första gick ut på att göra en 

litteraturöversikt. Fas två bestod av 

fokusgrupper med diskussioner och 

intervjuer med tvåhundra kvinnor 

från 17 olika länder som all levde 

med HIV. Fas tre bestod av 

fallstudier från tre länder.  

Resultatet av samtliga tre faser 

pekade mot att det finns 

ojämlikhet i utvecklingen av 

behandlingen för HIV. 

Kvinnorna beskrev komplexa 

hinder och barriärer som 

försvårade deras behandling 

som till exempel våld i nära 

relationer, stigmatisering i 

samhället och från 

vårdpersonal. 

Dawson-

Rose, C., 

Shade, S., 

Lum, P., 

Knight, K., 

Parsons, J., 

& Purcell, D. 

Health Care Experinces of 

HIV Positive Injection Drug 

Users 

2005, USA, 
The Journal of 

Multicultural Nursing 

& Health 

Syftet med studien var att 

beskriva behov och 

upplevelser av bemötande 

hos injektionsmissbrukare 

som lever med HIV. 

Studien undersökte upplevelser av 

vårdkontexter. Kvalitativa 

intervjuer med 161 HIV-positiva 

injektionsmissbrukare utfördes och 

data samlades och analyserades.  

Deltagarna beskrev 

interaktioner med 

vårdpersonal som var både 

positiva och negativa. Vissa 

av deltagarna hade hoppat av 

sin behandling till följd av 

diskriminering och 

stigmatisering från 

vårdpersonalen. 

Kinsler, J., 

Wong, M., 

Sayles, J., 

Davis, C. & 

Cunningham, 

W. 

The Effect of Percieved 

Stigma from a Health Care 

Provider on Access to Care 

Among a Low-Income HIV-

Positive Population 

2007, USA, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Syftet med studien var att 

utvärdera relationen 

mellan upplevd 

stigmatisering från 

sjukvårdspersonal och 

tillgång till sjukvård hos 

Studien hade en kvantitativ design 

där datan samlades in från ett 

projekt som syftade till att ge 

sjukvård till hemlösa HIV- positiva 

i Los Angeles. Deltagarna bestod av 

223 personer med HIV som var 

1 av 4 deltagare upplevde 

stigmatisering från 

sjukvårdspersonal. Vid 

uppföljningen var det 1 av 5 

som upplevde stigmatisering. 

Stigmatisering var en orsak till 
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223 HIV-Positiva 

låginkomsttagare i Los 

Angeles. 

minst 18 år och pratade engelska 

eller spanska. Studien utfördes med 

ett strukturerat intervjuformulär. 

Uppföljning gjordes 6 månader 

efter intervjun. 

dålig tillgång till sjukvård. 

Stigmatiseringen var en större 

orsak till att man inte sökt 

sjukvård än socioekonomiska 

aspekter. 

Magnus, M., 

Herwehe, J., 

Murtaza-

Rossini, M., 

Reine, P., 

Cuffie, D., 

Gruber, D. & 

Kaiser, M. 

Linking and Retaining HIV 

in Care: The Importance of 

Provider Attidudes and 

Behaviors 

2013, USA, 

AIDS PATIENT 

CARE and STDs 

Syftet med studien var att 

undersöka HIV-positiva 

patienters upplevelser av 

vårdpersonalens attityder i 

Louisiana. 

Urvalet bestod av patienter som 

besökte sex olika HIV-kliniker i 

Louisiana och samtyckte till att 

intervjuas. Intervjuerna utfördes 

enligt ett standardiserat formulär 

och datan analyserades. 479 

personer inkluderades i studien. 

Den största anledningen till att 

deltagarna inte ville söka 

sjukvård och hade negativa 

upplevelser av den var 

stigmatisering. Personerna 

upplevde att personalen inte 

tyckte om att vårda personer 

med HIV. HBTQ-personer 

upplevde mindre 

stigmatisering än andra 

deltagare. Kvinnor upplevde 

stigmatisering i större 

utsträckning än män. 

 


