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“I felt very badly for the patients because they were isolated from all other 

patients and placed at the end of the ward. We took turns each day in caring for 

them so as not increase our risk of exposure, and burned everything including the 

beds when they died. At that time, we didn’t know any better. We were afraid, but 

did what we had to do to protect ourselves and other patients”. 

                      Sjuksköterska i USA, i början av 1980-talet (Sherman, 2000, s. 1503). 
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Bakgrund:  Sjukdomen HIV kan förknippas med idéer, föreställningar och attityder 

av negativ karaktär. Dessa attityder kan komma till uttryck i vårdpersonalens värderingar, 

känslor och beteenden. HIV kan betraktas som en självförvållad sjukdom, att det skulle vara 

ett straff för ett omoraliskt handlande. I studier från olika delar av världen förekommer 

stigmatisering och negativa attityder till en del människor som lever med HIV. Det finns även 

en vilja och ett engagemang från vårdpersonal till att vårda denna patientgrupp. En orsak till 

stigmatisering och negativa attityder kan vara bristande kunskap om sjukdomen bland 

vårdpersonal samt en rädsla för att vårda denna patientgrupp. 

Syfte: Att undersöka hur patienter med HIV upplever sjuksköterskans bemötande. 

Metod: Uppsatsen utgår från en litteraturstudie av tolv vetenskapliga artiklar som belyser 

patientperspektivet.  

Resultat: Många patienter upplever att de blir stigmatiserade och bemötta på ett negativt sätt 

av sjuksköterskor. Dessa negativa attityder upplevdes både genom verbal- och icke verbal 

kommunikation. Om patienterna däremot får ett positivt bemötande och stöd från 

sjuksköterskan, leder det till en upplevelse av trygghet. En god vårdrelation ger också 

patienterna en möjlighet att uttrycka sina känslor och en upplevelse av tillhörighet. 

Diskussion: Diskussionen belyses genom Erikssons omvårdnadsteori om vårdrelation där 

denna utgör grunden för vårdandet. Genom att skapa en god relation med HIV-patienten kan 

detta leda till mindre stigmatisering och främja patientens hälsa. Om en god vårdrelation ska 

kunna möjliggöras är kunskap hos vårdpersonal en viktig faktor. 

 

Nyckelord: Bemötande, upplevelse, HIV-patient, vårdpersonal. 

Keywords: Treatment, experience, HIV-patient, nursing. 
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1 Inledning 

Som sjuksköterskestudenter har vi vårdat patienter med infektionssjukdomar som hepatit C 

och HIV vilka smittar med blod. Sannolikheten är stor att vi som färdiga sjuksköterskor 

kommer att vårda människor som lever med HIV. Anledning till att vi valt att fokusera på 

sjukdomen HIV är för att vi har egna erfarenheter av att känna rädsla och okunskap kring 

vårdandet av dessa patienter. Våra iakttagelser som sjuksköterskestudenter var trots att 

bemötandet från vårdpersonalen många gånger var positivt förekom även ett negativt 

bemötande gentemot dessa patienter. Att vårda en HIV-patient kan medföra en smittorisk för 

vårdpersonalen. Denna risk kan ta sig uttryck i rädsla och osäkerhet i bemötandet av 

patienten. Dessutom förknippas sjukdomen ofta med fördomar. Kan dessa faktorer påverka 

den vård som HIV- patienter får? Hur upplever dessa patienter bemötandet från 

vårdpersonalen? 

 

2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet är indelat i sju delar. Den första beskriver Human immunodeficiency virus 

(HIV) The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) historia, den andra dess definition, 

den tredje behandlar förekomsten av HIV och AIDS i nutid. Resterande delar redogör för 

vårdpersonalens attityder, kunskap, stigmatisering och känslor gentemot HIV-patienter. Med 

vårdpersonal menas den personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och 

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. 

 

2.1 HIV och AIDS historia 

I slutet av 1970-talet spreds HIV/AIDS explosionsartat i Afrika, men övriga världen fick höra 

talas om AIDS i slutet av år 1980 då det visade sig att en manlig homosexuell patient i 

Kalifornien bar på en mycket ovanlig form av lunginflammation som orsakats av 

mikroorganismen Pneumocystis (Kallings, 2005). Denna sjukdom brukade vanligtvis 

uppträda hos personer med immunbrist. Vid blodprovstagning framkom att patienten saknade 

en viss typ av vita blodkroppar, så kallade hjälparceller. Dessa fungerar i kroppens försvar 

mot infektioner. Kort därefter uppmärksammades lunginflammation orsakad av Pneumocystis 

hos ytterligare fyra unga män, som även de var homosexuella. Samtidigt rapporterades att 

tjugosex homosexuella män i New York och Kalifornien drabbats av den ovanliga 
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cancersjukdomen Kaposis Sarkom. En del av infektionerna gick att behandla men det dödliga 

förloppet gick ej att förhindra. Det nya sjukdomskomplexet kom att benämnas Gay Related 

Immuno Deficiency (GRID). En kort tid efter rapporterna om sjukdomen hos homosexuella 

män meddelades även fall av sjukdomen hos missbrukare som injicerade narkotika 

intravenöst. När det visade sig att sjukdomen även spreds bland heterosexuella ändrades 

namnet från GRID till AIDS. 1984 bekräftades att det var retrovirus som orsakade AIDS. 

Viruset kom att benämnas HIV (Kallings, 2005). HIV är ett så kallat RNA-virus som tillhör 

familjen retroviridae och det finns två huvudtyper. Typ 1 har störst utbredning världen över 

medan Typ 2 förekommer främst i Västafrika. Både Typ 1 och Typ 2 har sitt ursprung i olika 

apvirus. Dessa två huvudtyper av HIV som genetiskt skiljer sig orsakar AIDS (Iwarson-

Norrby, 2003). Smittspridningen från homosexuella nätverk till andra grupper i samhället 

föreföll då inte vara stor. Det är således inte sexuellt umgänge mellan homosexuella som 

orsakat den katastrofala utbredningen av HIV, utan tiotals miljoner av fallen världen över 

orsakas av heterosexuella samlag och injektionsmissbruk (Kallings, 2005). 

 

2.2 Förekomst av HIV/AIDS i nutid 

Under år 2003 observerades en ökning av antalet rapporterade HIV-fall i Sverige (Kallings, 

2005). Även i Storbritannien, Belgien och Schweiz observerades ökningen. Orsaken till dessa 

ökningar var den stora andel flyktingar och invandrare som smittats i sitt hemland och förde 

med sig sjukdomen. Detta understryker den globala epidemins karaktär. Majoriteten av de 

HIV-smittade immigranterna var ursprungligen från Afrika och Karibien (Kallings, 2005). 

Den globala spridningen av HIV bidrar till ett växande ekonomiskt och socialt problem (SOU 

2004:13). HIV är ett stort hot mot mänskligheten eftersom överförandet av smittan är direkt 

knutet till fortplantningen, genom exempelvis spridning av smittan till nästa generation från 

mor till barn (Kallings, 2005). Enligt Förenta Nationerna (2008) lever idag 33 miljoner 

människor med HIV, varje dag smittas cirka 7500 personer med HIV och omkring 5500 

människor dör i AIDS. Enligt Smittskyddsinstitutet (2009) har totalt 8935 fall av HIV-

infektion anmälts och drygt 5000 människor lever med sjukdomen i Sverige. 

 

2.3 Smittspridning av HIV 

HIV överförs huvudsakligen på tre olika sätt: genom sexuell kontakt, via blod- eller 

blodprodukter och vertikalt från mor till barn. Risken som vårdpersonal utsätter sig för att bli 
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smittad vid stickolyckor med HIV-kontaminerat blod beräknas ligga på cirka 0,3 procent. Vid 

kontakt med slemhinnor beräknas risk för HIV-smitta ligga på mindre än 0,1 procent 

(Socialstyrelsen, 2006). HIV-infektion diagnostiseras genom påvisande av antikroppar i blod 

(Iwarson-Norrby, 2003). Enligt smittskyddslagen är HIV en smittspårningspliktig sjukdom 

och klassas som en allmänfarlig sjukdom. I Sverige tillhör HIV-infektion sjukdomsgruppen 

blodsmitta som även inkluderar hepatit B, C och D (Smittskyddsinstitutet, 2009). 

 

2.4 Stigmatisering 

Enligt Goffman (1973) definieras stigmatisering som ett kroppsligt tecken som är avsedd för 

att visa att någonting är nedsättande i en människas morala status. De gamla grekerna skapade 

begreppet stigma genom att de skar eller brände dessa tecken på kroppen för att tydliggöra att 

bäraren var slav, brottsling eller en utstött människa som måste undvikas. Detta gällde 

framför allt på offentliga platser. Vidare skriver Goffman (1973) att varje samhälle avgör hur 

personer skall kategoriseras. Varje kategori har egenskaper som uppfattas som vanliga och 

naturliga för människorna. Då en främling kommer i vår närvaro och det visar sig att han eller 

hon har egenskaper som inte är i enlighet med de naturliga egenskaperna samt är mindre 

önskvärda för oss uppfattas han eller hon som olika de övriga i den kategorin. Denna 

människa förvandlas då till en utstött, kastmärkt. En stämpling på detta sätt innebär stigma. I 

modern tid används termen när det avser själva olycksödet och inte dess kroppsliga 

kännetecken (Goffman, 1973). Eftersom HIV-infektionen ofta är stigmatiserad väljer många 

människor som lever med sjukdomen att inte avslöja den i sociala sammanhang (SOU 

2004:13). 

Andrewin och Chien (2008) belyste i en studie från Belize i Centralamerika att 

vårdpersonal kunde ha stigmatiserande attityder och utförde diskriminerande handlingar 

gentemot HIV-patienter. Den mest märkbara diskriminerande handlingen som vanligtvis 

utfördes av sjuksköterskor var att de vårdade patienterna olika på grund av HIV-statusen. Det 

framkom även att ungefär hälften av sjuksköterskorna kände mer sympati gentemot patienter 

som blivit smittade genom blodtransfusion än de patienter som smittats på grund av 

intravenöst drogmissbruk (Andrewin & Chien, 2008) Negativa attityder till patienterna som 

smittats genom intravenöst drogmissbruk grundade sig i att patienterna genom egna 

handlingar hade utsatt sig för smittan (Bektas & Kulakac, 2007). Sjuksköterskor som hade 
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mer utbildning och kunskap om HIV/AIDS hade betydligt lägre stigmatiserade attityder 

(Andrewin & Chien, 2008). 

I en studie av sjuksköterskor från Estland, Lettland och Litauen fann Välimäki et al. (2008) 

att sjuksköterskor hade en motvilja till att vårda HIV/AIDS-patienter vid kontakt med 

kroppsvätskor. Faktorer som påverkade denna motvilja varierade beroende på 

sjuksköterskornas ålder, kön och erfarenhet av HIV/AIDS. Även om dessa faktorer inte var 

statistiskt mätbara framkom det att yngre sjuksköterskor och de som kände någon som hade 

sjukdomen var mer villiga att utföra omvårdnadsåtgärder än äldre sjuksköterskor och de som 

inte hade någon i sin närhet som var HIV/AIDS-smittad. Manliga sjuksköterskor var mer 

villiga att vårda patienterna än kvinnliga sjuksköterskor (Välimäki et al., 2008). 

I en studie (Hodgson, 2006) framkom det att om vårdpersonalen arbetar utifrån teorin om 

att alla människor är lika värda kunde det bidra till att minimera stigmatiseringen och 

diskrimineringen av HIV/AIDS-patienter. Det skulle leda till att vårdpersonalen uppträdde 

mer positivt och mindre formellt. De ansåg även att de inte har någon rätt att döma 

patienterna och att det inte är nödvändigt att veta hur en patient fått sjukdomen. Det viktigaste 

är att dessa patienter får den hjälp och vård som de behöver (Hodgson, 2006). Bektas och 

Kulakac (2007) konstaterade att hälften av sjuksköterskestudenterna som deltog i studien 

ansåg att patienterna som levde med denna obotliga sjukdom var i behov av psykologiskt- och 

socialt stöd eftersom det finns många människor i samhället som stigmatiserar och isolerar 

denna patientgrupp. Studenterna uttryckte en vilja att stödja patienterna i deras lidande. Även 

om patienterna bär på sjukdomen och det kan vara svårt att förstå den process de går igenom 

är de vanliga människor som behöver stöd och kärlek. Studenterna kunde känna medlidande 

och menar att patienterna kan hantera att leva med sjukdomen om vårdpersonalen inte har 

förutfattade meningar (Bektas & Kulakac, 2007).  

 

2.5 Sjuksköterskans profession och yrkesutövning 

Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005) som 

innebär att det är patientens perspektiv som ska beaktas. Det etiska förhållningssättet visar sig 

genom vårdarens respekt för och ödmjukhet inför patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Arbetet ska även bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt utföras enligt gällande författningar och riktlinjer, detta gäller oavsett 

verksamhetsområde och vårdform (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans arbete styrs bland 
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annat av Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) där målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Intentionen är även att 

vården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. För 

att främja en god kontakt har vårdrelationen en stor betydelse och är ett centralt begrepp inom 

vårdvetenskapen som utgör grunden i vården (Björck & Sandman, 2007). Vårdrelationen står 

alltså i centrum för vårdandet. Det är i relationen mellan patient och vårdare som mötet med 

hela människan sker, vårdaren stannar upp och mötet sker här och nu. Denna relation är både 

etisk och vårdande till sin karaktär. Syftet med att skapa en vårdrelation är att uppnå en högre 

grad av hälsa hos patienten och lindra dess lidande (Björck & Sandman, 2007). Patienter kan 

uppleva olika former av lidande. En form är vårdlidande, då patienten upplever sig lida på 

grund av vårdandet eller brist på vårdandet. Ett vårdlidande kan många gånger uppstå på 

grund av bristande kunskap eller omedvetet handlande från vårdpersonalen. Vårdlidande kan 

innebära att patienten i sjukvården blir åsidosatt. Om en vårdare bemöter patienten på ett 

dåligt sätt och inte uppmärksammar dess lidande kan det leda till patientens rätt att aktivt 

delta i hälsoprocessen fråntas. Patienter kan då uppleva att deras värdighet kränks och de blir 

förödmjukade eller förolämpade (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Om patientens lidande ökar på grund av relationen mellan patient och vårdare är 

vårdrelationen inte längre vårdande. En vårdrelation kan således vara både positiv och negativ 

(Björck & Sandman, 2007). Ordet bemöta enligt Svenska Akademiens ordbok (2009) är att 

uppträda på ett visst sätt mot någon. Detta gäller även vid abstrakta företeelser där yttrande 

kan bemötas med exempelvis tystnad. Bemötandet sker vid all form av vårdkontakt inom 

Hälso- sjukvårdssektorn. Sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden finns beskrivet i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyreslen, 2005). Bemötande 

beskrivs som att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med bland annat patienter, 

närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I samtal med patient 

och/eller närstående ska sjuksköterskan kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.6 Attityder och kunskap relaterat till HIV 

Diskriminerande attityder gentemot människor som lever med HIV existerar både 

internationellt och i Sverige (SOU 2004:13). Den okunskap som fortfarande finns hos 
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befolkningen i Sverige om HIV-infektion och dess smittvägar kan resultera i fördomar mot 

HIV-infekterade. Detta kan leda vidare till diskriminering och utanförskap. Sjukdomen HIV 

kan förknippas med idéer, föreställningar och attityder av negativ karaktär. Sjukdomen kan 

även betraktas som en självförvållad sjukdom, att det skulle vara ett straff för ett omoraliskt 

eller stötande beteende (SOU 2004:13).  

Bektas och Kulakac (2007) fann i en studie från Turkiet att många av 

sjuksköterskestudenterna inte besatt tillräcklig kunskap beträffande smittspridning av 

HIV/AIDS. Det framkom att majoriteten av studenterna trodde att smittan överförs genom 

användandet av samma toalett som en HIV/AIDS-patient eller att det överfördes genom 

hostningar eller nysningar. 26 procent av sjuksköterskestudenterna trodde inte att AIDS var 

en allvarlig sjukdom, utan snarare som en vanlig förkylning. Okunskap kring HIV/AIDS kan 

leda till en motvilja att vårda dessa patienter. En del sjuksköterskestudenter såg AIDS som ett 

straff för ett promiskuöst sexliv och att patienterna hade smittats av sjukdomen på grund av 

att de inte kunde lägga band på sitt sexuella begär. Detta skapade ilska och en negativ 

inställning hos sjuksköterskestudenterna gentemot patienterna. Trots detta kände 50 procent 

av studenterna empati och medlidande med HIV- patienterna. De sjuksköterskestudenter som 

hade mer kunskap och erfarenhet av HIV/AIDS- patienter hade en ökad vilja att vårda dessa 

patienter (Bektas & Kulakac, 2007).  

 I en svensk studie framgick att majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte empatiska 

attityder gentemot HIV-patienter oavsett sexuell läggning (Röndahl, Innala & Carlsson, 

2003). Sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna menade att HIV är som vilken annan 

infektionssjukdom som helst och såg det som en sjukdom som patienterna fått genom en 

olyckshändelse. De menade att det viktigaste är att patienterna får en god vård, precis som 

vilken annan patient som helst. Däremot ansåg de att de behövde mer utbildning vilket skulle 

göra dem säkrare i vårdandet av patienterna. (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003) Om 

sjuksköterskor besatt en god kunskap om HIV och hur det överförs, kände de en större 

trygghet när de vårdade dessa patienter (Hodgson, 2006). Sjuksköterskor ska vara 

professionella, visa respekt och ge vård till alla patienter oavsett patienternas bakgrund och 

sexuella läggning (Sherman, 2000). 
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2.7 Uttryckta känslor från vårdpersonal relaterat t ill HIV/AIDS 

Känslor som vårdpersonalen kunde uppleva och uttrycka i samband med vårdandet av HIV-

patienter var ilska, rädsla, sorgsenhet och medlidande. Att vara rädd i en omvårdnadssituation 

där det fanns risk för att bli smittad av HIV, exempelvis vid blodprovstagning, kunde leda till 

att vårdpersonal vägrade utföra denna. Detta framkom i en studie från Puerto Rico (Varas-

Díaz & Marzán-Rodíguez, 2007). De ville inte ta någon risk och menade att de inte ville vara 

nära patienten. Samtidigt menade ett flertal sjuksköteskestudenter att det är själva sjukdomen 

de var rädda för och inte människan som lever med den (Bektas & Kulakac, 2007). I en studie 

framkom det att 33 procent av sjuksköterskorna upplevde rädsla i samband med vårdandet av 

HIV-patienter och att rädsla var den huvudsakliga orsaken till att inte vilja vårda HIV-

patienter. 36 procent av sjuksköterskorna uppgav att de föredrog att inte vårda HIV-patienter 

om möjligheten till det fanns (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). Om kvaliteten av den vård 

som utförs ska vara så hög som möjligt underlättade det om vårdpersonalen inte visade 

känslor som rädsla eller ilska mot den grupp av patienter som lever med HIV/AIDS (Varas-

Díaz & Marzán-Rodríguez, 2007). Sjuksköterskor uttryckte även att det fanns svårigheter 

anknutna till vårdandet av HIV/AIDS- patienter. Svårigheterna bestod i den fysiska och 

psykiska stress som de kunde uppleva i samband med vårdandet. Ett exempel på detta var att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att se unga människor med AIDS lida och dö (Sherman, 

2000). När vårdpersonalen känner ett starkt medlidande och en sorgsenhet för patienten är det 

viktigt att försöka balansera och hantera detta på ett professionellt sätt, allt för att patienten 

ska få en så bra vård som möjligt och inte känna sig stigmatiserade (Varas-Díaz & Marzán-

Rodríguez, 2007). 

 

2.8 Att leva med HIV 

Kylmä, Vehviläinen-Julkunen och Lähdevirta (2000) beskriver att det är vanligt att människor 

som fått diagnosen HIV inte vet så mycket om infektionen. Sjukdomen har beskrivits som en 

fruktansvärd sjukdom som är relaterad till sex och död, att den är smittsam samt att den är 

obotlig. En utmaning för de människor som lever med HIV är att det kan innebära att de 

förlorar livsglädjen, tryggheten, respekten för sig själv, eventuellt föräldraskap, förtroendet 

för en själv, andra människor och Gud. En del av deltagarna i studien menade att de innebar 

att få ge upp sin sexualitet, medan andra deltagare menade att sjukdomen kan göra dem 

starkare. Det kan bero på allt de behöver gå igenom samt att de nu kan se på sitt liv genom ett 
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annat perspektiv vilket gör att de värderar livet på ett annat sätt med en växande medvetenhet 

om livets bräcklighet och accepterandet av livets osäkerhet. Vidare skriver Kylmä, 

Vehviläinen-Julkunen och Lähdevirta (2000) att sjukdomen får människorna att ändra fokus 

från framtiden till att leva här och nu. Medan andra menar att HIV-diagnosen får dem att 

tappa greppet, känna panik och att de lever på gränsen mellan hopp och hopplöshet där 

hopplöshet innebär att de givit upp sitt liv. De upplever också en rädsla för att föra över 

smittan till sin partner och för att drabbas av följdsjukdomar (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & 

Lähdevirta, 2000).  

Rädslan för att bli diskriminerad och stigmatiserad är ofta orsaken till att en del människor 

som lever med HIV/AIDS väljer att inte avslöja sin sjukdom (Gilbert & Walker, 2009; Emlet, 

2007). Många upplever en rädsla för att förlora sitt arbete, familj eller partner om de berättar 

om sin sjukdom. Att avslöja sin sjukdom kan leda till att de blir dömda och beskyllda, 

utfrusna från hemmet eller samhället, att förhållandet tar slut samt upplevelsen av 

diskriminering. Eftersom människor som lever med HIV är i behov av behandling kan de 

känna sig tvungna att söka vård vilket kan leda till att lämplig behandling försenas. Många 

väljer också att söka vård på kliniker som ligger geografisk längre bort. Detta för att inte 

riskera att bli identifierade eller utsätta sig för stigmatisering bland människor omkring dem 

eller som känner deras familjer (Gilbert & Walker, 2009). 

 Att avslöja sin sjukdom kan leda till att människor som lever med HIV går miste om stöd 

från familj och vänner (Emlet, 2007). Gilbert och Walker (2009) beskriver en patient som 

ville ta livet av sig när hon fick beskedet om att hon fått HIV. Patienten berättar att hon inte 

avslöjade sin sjukdom för någon då han var rädd för skvaller och förutfattade meningar om att 

hon skulle vara en promiskuös kvinna som förtjänade att ha sjukdomen. Hon menade att de 

enda hon kunde lita på var sjukvårdspersonalen eftersom de inte skulle föra information om 

hennes HIV-status vidare till andra.  

Emlet (2007) konstaterar i sin studie att en tredjedel av deltagarna hade ett behov av att få 

berätta om sjukdomen för familj och vänner. Det framkom också att många människor som 

lever med HIV ofta känner sig utanför. En tredjedel av deltagarna i studien menar att de 

upplever ett utanförskap från resten av samhället på grund av sin HIV status. 40 procent 

upplever att de känner sig ensamma (Emlet, 2007). 
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3 Problemformulering 

Alla patienter har oavsett sjukdom rätt till ett gott bemötande från vårdpersonal.  

Sjukdomen HIV förknippas fortfarande med föreställningar av negativ karaktär vilket kan 

komma att påverka vårdandet av personer med HIV. Dessa föreställningar har visat sig ha sin 

grund i stigmatisering, okunskap och rädsla för smittspridning. Det finns en omfattande 

mängd forskning som belyser sjuksköterskans perspektiv gällande bemötandet av HIV-

patienter. Däremot är forskningen som belyser patientperspektivet begränsad. Det behöver 

tydliggöras hur HIV-patienten upplever sjuksköterskans bemötandet för att dessa patienters 

behov skall tillgodoses och kan därmed leda till negativa konsekvenser för vårdandet. 

 

4 Syfte 

Att undersöka hur patienter med HIV upplever sjuksköterskans bemötande. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Erikssons omvårdnadsteori av begreppet vårdrelation är den teoretiska utgångspunkt som 

denna studie utgår från (2004). Enligt Eriksson utgör vårdrelationen grunden i vårdandet, det 

vill säga relationen patient-vårdare, och det är i relationen till vårdaren som patienten får 

utrymme att uttrycka sina begär, behov och problem. Ett begär kan vara patientens innersta 

längtan och önskningar, det mest grundläggande begäret är begäret efter liv och kärlek. 

Behoven utgör begärens objektiva sida och kan upplevas på olika dimensioner, exempelvis 

organiskt genom att upprätthålla näring och vätska och undvika smärta. Det kan även vara 

emotionella behov som att bli tröstad och bli sedd. Ett problem uppstår när patienten inte kan 

hantera den situation han eller hon befinner sig i. Problem kan lösas och förblir problemet 

olöst kan det hindra patienten att leva och utvecklas som människa (Eriksson, 2004).  

Vårdrelationen bygger på ömsesidighet vilket innebär att den inte är framtvingad på något 

sätt. Vårdaren får inte tvinga fram en relation. En vårdrelation kan variera i intensitet och 

djup, men syftet med relationen är att stödja patienten i sin hälsoprocess. Vårdrelationen är 

professionell, vilket betyder att den ska grunda sig på kunskap och uppfylla de etiska kraven, 

vilket innebär att sjuksköterskan ska använda sig av ett etiskt förhållningssätt. Oberoende av 

hur lång tid den aktuella vårdprocessen pågår är kontinuiteten i vårdrelationen viktigt. Detta 

innebär att patientens hälsoprocess kan utvecklas mot en optimal hälsa utan att störas. Genom 
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en djup och trygg relation strävar vårdaren till att en optimal kunskap om patienten uppnås 

och att vårdprocessen blir vårdande. Vårdrelationen är själva navet i vårdprocessens olika 

faser, det vill säga patientanalysen, prioriteringen och vårdhandlingen (Eriksson, 2004).  

Vidare belyser Eriksson (2004) att vårdrelationen utgör en förutsättning för en fungerande 

vårdprocess. En vårdprocess som inte grundas på en relation är inte en fullständig 

vårdprocess. Vårdrelationen har sin början i ett möte mellan vårdare och patient där 

kommunikationen spelar en betydande roll i vårdandet. Kommunikationen kan vara både 

verbal och icke-verbal. Vårdrelationen är nödvändig för att kunna utöva en god omvårdnad 

enligt Eriksson (2004). 

 

6 Metod 

Syftet med en litteraturstudie är att utifrån befintlig forskning beskriva och analysera 

kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2003). Denna uppsats 

fokuserar på att tolka och skapa förståelse kring patientens subjektiva upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande. För att uppnå syftet identifierades, analyserades och värderades 

relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2003).   

 

6.1 Datainsamling och urval 

Sökningarna av artiklarna utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Sökbegreppen utgick 

från syftet och kombinerades i olika ordkombinationer. De sökbegrepp som använts är HIV 

patient experience of nursing, attitudes towards HIV, HIV patients, HIV patient AND 

experience, stigma AND HIV/AIDS, HIV/AIDS nursing. I databasen CINAHL valdes full 

text samt att abstract skulle finnas med. Ytterligare kriterier var en tidsbegränsning mellan 

åren 2000-2009. Detta för att få en så aktuell forskning som möjligt. Kravet på artiklarna var 

att patientperspektivet belystes samt att deltagarna i studierna var 18 år eller äldre. Patienterna 

skulle vara diagnostiserade med HIV och de skulle även ha erfarenhet av sjukvård. Genom att 

studera artiklars referenslista kunde ytterligare artiklar finnas genom manuell sökning. Genom 

att läsa sammanfattningarna av artiklarna kunde en översikt ges. Sammanfattningarna 

granskades och de artiklar som ansågs relevanta valdes ut. Ytterligare genomgång av 

artiklarna utfördes ett antal gånger. Slutligen valdes sex artiklar från CINAHL och två från 

PubMed ut. Fyra artiklar valdes ut genom manuell sökning. Artiklarna valdes ut då de svarade 
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på syftet och uppfyllde de valda kriterierna. Dessa tolv utvalda artiklar som användes till 

resultatet redovisas i bilaga 1. 

 

6.2 Analys 

Analysen av artiklarna utfördes i enlighet med Friberg (2006) som påpekar att analyser av 

olika studier kan beskrivas som att gå från en helhet till flera delar. Dessa delar skapar sedan 

en ny helhet. Dataanalysens syfte var att försöka förstå, tolka och analysera resultaten i de 

valda artiklarna. Det gjordes för att se vad som framträder samt även beskriva på vilket sätt 

det framträder. Varje artikel lästes igenom och analyserades flera gånger. Under tiden som 

artiklarna lästes, fördes löpande anteckningar. Ord och meningar ringandes in som svarade på 

syftet, det vill säga materialet kodades. Målsättningen med detta är enligt Friberg (2006) att 

hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Det viktiga var inte orden i sig utan dess 

betydelse. Dessa mönster, teman och kategorier ligger sedan till grund för det kommande 

resultatet. Bell (2005) skriver att förkunskaper, tidigare erfarenheter samt egna uppfattningar 

kan leda till spekulationer hur de olika kategorierna kommer att se ut. I detta kan det ligga en 

viss fara då det kan ge en viss riktning i resultatet som inte stämmer, därför är det viktigt att 

aktivt ”tänka bort” förutfattade åsikter vid analysen.  

Efter att artiklarna lästs, diskuterades dess innehåll för att se hur det uppfattats. De kodade 

orden gavs olika symboler där liknande koder hamnade under samma symbol. Utifrån dessa 

anteckningar som utfördes identifierades totalt elva olika kategorier. Genom att vara noga 

med att anteckna vilken artikel kategorin var hämtad från underlättade det för att kunna gå 

tillbaka till just den artikeln. För att få en överblick av alla de kategorier som erhållits, delades 

kategorierna in i skillnader och likheter gällande patienters upplevelser av bemötande. Detta 

för att sortera dem och se hur de hängde ihop. Detta gjordes sedan ytterligare en gång och till 

sist återstod endast två huvudkategorier varav dessa delades in subkategorier. Dessa utgjorde 

resultatet.  

 

7 Etiska överväganden 

Innan en litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras. Detta innebär att 

presentation av resultat inte får förvrängas eller plagieras (Forsberg & Wengström, 2008). 

Materialet har studerats på ett noggrant sätt samt redovisats objektivt, det vill säga utan 
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författarnas egna uppfattningar och åsikter. För att undvika förvrängning av innehållet i 

artiklarna har analysen utförts så textnära som möjligt. För att få en korrekt översättning av 

den engelska texten till svenska har ett engelsk-svenskt lexikon använts. 

 

8 Resultat 

Genom analysen identifierades två huvudkategorier vilka delades in i tre respektive två 

subkategorier vardera. Dessa presenteras i resultatet nedan. Kategorierna besvarar studiens 

syfte att beskriva hur patienter med HIV upplever sjuksköterskans bemötande. Den första 

huvudkategorin är upplevelsen av negativt bemötande med subkategorierna att bli dömd och 

stigmatiserad, avståndstagande och ignorans samt brist på respekt och professionalitet. Den 

andra huvudkategorin är upplevelsen av positivt bemötande med subkategorierna respekt och 

professionalitet samt en god relation. 

 

8.1 Upplevelsen av negativt bemötande 

8.1.1 Att bli dömd och stigmatiserad 

Många människor som lever med HIV upplevde att de blev stigmatiserade, diskriminerade 

och orättvist behandlade av sjuksköterskor i samband med vård och uppsökandet av sjukvård. 

Stigmatisering från sjuksköterskor kunde relateras till fördomar om att HIV-patienter är 

homosexuella eller drogmissbrukare (Zukoski & Thorburn, 2009).  En HIV-sjuk kvinna 

beskrev sjuksköterskans reaktion då hon var i behov av smärtstillande medicin på grund av 

sin kroniska värk. ”They just looked at me like I was a junkie or something. It was like, no, 

this is what (insurance coverage) recommended I take, I had no choice in it, but you know, 

there´s the stigma of being a drug addict or something, and I’m not, I’m just chronic pain 

patient.” (Zukoski & Thorburn, 2009, s. 272) En annan HIV-patient uttryckte att en 

sjuksköterska fick honom att känna sig olustig då hon uttryckte: ”Oh, my goodness, I´ve never 

seen anybody with that kind of disease, you know you look a lot different than in my 

textbook.” (s. 272). 

Graden av stigmatisering och upplevelsen av att bli dömda berodde på vilket sätt patienten 

erhållit HIV. Det var mer accepterat om patienten fått HIV genom blodtransfusion, än om de 

hade fått HIV på grund av att de var homosexuella eller missbrukare. Patienterna kände sig 

dömda då sjuksköterskorna sade att sjukdomen var självförvållad och att det var patienternas 
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fel att de var sjuka (Davis-Michaud, Yurk, Lansky, Asch & Wu, 2004). En del patienter 

upplevde sig också stämplade som till exempel drogmissbrukare trots att de inte var det. Detta 

uttryckte patienterna som fruktansvärt (Surlis & Hyde, 2001). Många patienter beskrev hur de 

upplevt stigmatisering från vårdpersonalen då de kategoriserats som högriskpatienter även om 

de inte tillhörde denna grupp (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). Ett exempel var 

när en sjuksköterskestudent frågade en patient hur han hade fått HIV och patienten inte kunde 

svara på frågan eftersom att han inte visste. Sjuksköterskestudenten hade påstått att patienten 

befann sig i förnekelse och att han tillhörde en högriskgrupp på grund av sitt sexuella 

beteende. Trots att patienten nekade till att han tillhörde denna grupp stod 

sjuksköterskestudenten på sig och menade att han måste tillhöra denna grupp. Detta samtal 

ledde till en stor påfrestande konfrontation mellan patienten och studenten (Rintamaki, Scott, 

Kosenko & Jensen, 2007). 

 

8.1.2 Avståndstagande och ignorans 

 Patienterna såg att vårdpersonal var obekväm i situationen eller kände att de undvek dem, 

vägrade ge dem vård samt att patienterna inte uppmuntrades till behandling (Kinsler, Wong, 

Sayles, Davis & Cunningham, 2007; Schuster, Collins, Cunningham, Morton, Zierler, Wong, 

Tu & Kanouse, 2005). Patienterna upplevde att vårdpersonal som var obekväm i situationen 

visade det genom ett distanstagande. Istället för att närma sig patienten kunde vårdpersonal 

stå i korridoren eller i en annan del av rummet när de talade med patienten. Även undvikande 

av ögonkontakt tolkades som om de besvärades eller ogillade de HIV-positiva patienterna 

(Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007) 

Ignorans från sjuksköterskan var också ett vanligt förekommande fenomen (Zukoski & 

Thorburn, 2009). En kvinnlig HIV-patient som under en tid var inlagd på ett sjukhus berättade 

hur hon under en lång tid larmade personalen på avdelningen utan att någon sjuksköterska 

kom. Trots att hon låg i en pöl av blod undrade sjuksköterskan vad det var hon ville. Även 

Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen (2007) menade att ignorering från vårdpersonalen som 

grundades i HIV-stigma fick patienterna att uppleva att de fick en sämre vård. Detta gjorde 

patienterna förlägna, arga och stötta. Ignorering och nedvärdering gjorde att patienterna 

upplevde vårdpersonal mer som en hindrande faktor än som underlättande i vårdandet. En 

patient beskrev att han inte tilläts påverka och vara medverkande i sin behandling samt att 
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vårdpersonal inte var villig att förhandla om alternativ behandling då det var en önskan från 

patienten (Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007). 

En kvinnlig patient upplevde ett negativt bemötande från en sjuksköterska som fick henne 

att känna sig förnedrad och förlägen:   

I didn´t do anything. What was there to say without causing a huge scene, it would be making a situation 
that was not pleasant anyway even more unpleasant, you know. I mean, I was embarrassed too, because this 
person didn´t even care that I say they didn´t care, they didn´t even try to hide it from me, they didn´t see me as a 
human being, they saw me as an HIV patient. That´s why it´s so important for me to assert, again, I reiterate, 

I´m sombody´s sister, I´m somebody´s friend  (Zukoski & Thorburn 2009, s.273).   
 

8.1.3 Brist på respekt och professionalitet 

När patienter sökte sjukvård och det framkom att de var HIV-positiva förändrades 

vårdpersonalens attityder märkbart. Det visade sig till exempel genom överdriven försiktighet 

vid vårdandet av patienterna. Påflugna frågor, otrevligt bemötande, och nedlåtande tonfall var 

ytterligare erfarna upplevelser hos HIV-patienter som fick dem att känna sig annorlunda 

behandlade (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007).  

Att undvika fysisk beröring och att vara onödigt och överdrivet försiktiga upplevdes av 

patienterna som att vårdpersonal uttryckte rädsla i samband med vårdandet (Zukoski & 

Thorburn, 2009). De menade att sjuksköterskan visade rädsla endast genom att vara i 

patientens närhet (Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007). Rädsla hos vårdpersonal kunde 

övergå i panik då de fick reda på att de skulle arbeta med en HIV-positiv patient. Tecken på 

rädsla var nervösa signaler som visade sig genom flyktiga blickar, rastlöshet och användandet 

av ett upprört språk (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007).  

Att sjuksköterskor uttryckte rädsla upplevdes av patienter som brist på professionalitet. 

Rädslan som uttrycktes från sjuksköterskor fick patienten att uppleva ett avståndstagande och 

att sjuksköterskorna kände sig obekväma på grund av sin rädsla. En upplevelse var att 

patienterna kände att sjuksköterskorna inte skulle arbeta med HIV-patienter eftersom de 

visade rädsla gentemot patienten endast genom att till exempel vidröra dennes arm (Zukoski 

& Thorburn, 2009). En manlig HIV-patient berättade om en vårdsituation han upplevt med en 

sjuksköterska: 

 .... and the lady just said, oh, I see you got this, I´d better go put on my other pair of gloves, I don´t think 
these are quite heavy enough. The rubber gloves she had, she had some thinner ones and she just felt like she 
should put on heavier rubber gloves, the needle was going to go through those....and she took my blood pressure 
and everything and it just felt like she wanted to stand back, not lean over you or anything, like she might pick 
something up.....I could tell she was uncomfortable treating me....( Zukoski & Thorburn, 2009, s.271). 
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Vårdpersonal kunde också skrämma patienterna och uttrycka grymhet genom att till exempel 

säga att deras liv var över och att de var förlorade på grund av att de är HIV-positiva 

(Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter kunde 

känna sig avvisade genom det sätt som sjuksköterskan meddelade deras AIDS-diagnos. 

Sättet som sjuksköterskan uttryckte det på upplevdes som kallt och hjärtlöst och fick 

patienterna att känna sig nedstämda och mindre värda (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 

2007).  

När sjuksköterskan inte lyssnade eller missförstod upplevdes det av patienterna som brist 

på respekt och fick patienterna att skämmas, känna sig förnedrade och omänskliga (Hughes, 

Davies & Gudmundsdottir, 2008). Respektlöshet upplevdes också när sjuksköterskan utförde 

åtgärder på rutin utan att veta vad patienterna tyckte om det (Sherman & Oullette, 2001). 

 

8.2 Upplevelse av positivt bemötande 

8.2.1 Respekt och professionalitet 

Respektfulla möten med vårdpersonal förstärkte patienternas självförtroende. Patienterna 

uttryckte att de ville ha vårdpersonal som var empatiska och som kunde förstå vidden av att 

leva med HIV. De ville bli behandlade som ”alla andra” (Mallinson, Relf, Dekker, Dolan, 

Darcy, & Ford, 2005). Tillfällen då patienterna kände sig accepterade, trygga och upplevde att 

de fick stöd var när vårdpersonalen tog sig tid att lyssna, bekräftade dem, såg till deras behov 

samt respekterade deras autonomi (Relf, Mallinson, Pawlowski, Dolan & Dekker, 2005; 

Mallinson, Rajabiun & Coleman, 2007). Majoriteten av patienterna i Hughes, Davies och 

Gudmundsdottirs (2008) studie kände sig respekterade när de blev behandlade med värdighet. 

Att bli behandlad med värdighet innebar enligt patienterna att sjuksköterskorna visade 

förståelse, respekt, var tillmötesgående och att de inte ignorerade patienterna. En patient 

uttryckte att när han blev behandlad med värdighet så kunde han också respektera sig själv. 

Patienterna upplevde även att sjuksköterskorna hela tiden fanns där för dem samt hjälpte dem 

genom att svara på de frågor patienterna ställde (Hughes, Davies & Gudmundsdottirs, 2008) 

Genom att utföra kunskapsbaserad vård på ett effektivt och ansvarstagande sätt upplevde 

patienterna att sjuksköterskan besatt kompetens (Sherman & Oullette, 2001). Detta visade sig 

genom att sjuksköterskan på ett snabbt sätt kunde se vad patienten behövde samt hade de 

skickligheter som krävdes för att göra vården så effektiv som möjligt. Professionell 

kompetens upplevdes av patienterna lindra lidandet. Det kunde vara genom det sätt 
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sjuksköterskan välkomnade patienten (Sherman & Oullette, 2001). En patient berättade: 

“When a nurse comes in for the first time and says, Hello, I´m Ms. Jones, I will be your nurse 

this evening, I know I can relax“ (s. 88). 

 

8.2.2 En god relation 

Faktorer som visade sig påverka patienternas upplevelse av att bli bekräftade som individer 

var när de kände sig välkomna till avdelningen och vårdpersonalen kände igen dem 

(Mallinson, Relf, Dekker, Dolan, Darcy, & Ford, 2005). ” They’re very nice and I feel 

welcome. I don’t feel ashamed anymore about coming here.” (s. 273) Patienterna upplevde då 

att vårdpersonalen inte bara såg till deras sjukdom utan även såg individen bakom. Patienter 

som regelbundet kom i kontakt med vården upplevde vårdpersonalen som vänlig, bekväm och 

villig att diskutera vardagliga saker, inte endast saker som var relaterade till deras sjukdom. 

Det fick patienterna att känna sig respekterade som individer och tillät dem att vara 

”normala”. De kunde till exempel komma ihåg deras födelsedag, namn på deras barn etcetera. 

Detta bidrog till att patienterna kände att det fanns en god relation mellan patient och 

vårdpersonal (Mallinson, Relf, Dekker, Dolan, Darcy, & Ford, 2005).   

En god relation gav patienterna en möjlighet att uttrycka sina känslor och en upplevelse av 

tillhörighet (Mallinson, Relf, Dekker, Dolan, Darcy, & Ford, 2005). Andra faktorer som 

bidrog till en känsla av en god relation var när sjuksköterskor visade omtanke och medkänsla 

genom att inge hopp, stöd och skapade en kontakt. Det kunde till exempel vara genom att 

hålla patientens hand (Sherman & Oulelette, 2001). En patient uttryckte följande:” nurses 

make me feel wanted when they try to brighten your day, talk with you, and ask if there is 

anything you need.” (s.88). Att bli behandlad som vilken patient som helst var betydelsefullt 

för patienterna då de är sjuka och känner sig sårbara. Att bli väl omhändertagna och inte 

dömda av sjuksköterskan fick patienterna att känna sig normala trots sin sjukdom. 

Bemötandet har en stor betydelse i hur patienterna upplevde välbefinnande (Surlis & Hyde, 

2001).   

And my relationship with [the nurse practitioner ] helped me more than any medicine did, my self-esteem, 
my feelings about life, and just about the person that I am. The relationship we developed… enabled me to make 
relationships in the future with other people because I can open up and trust a little bit more with everybody. 
(Carr, 2001, s. 40). 
 
Enligt patienterna är det viktigt att känna tillit och förtroende till sjuksköterskan för att en god 

relation ska kunna skapas (Carr, 2001). Tillit är en process som långsamt byggs upp och det 
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inkluderar möten och uppskattning från andra. När patienterna hade tidigare erfarenheter av 

stigmatisering och negativa attityder i bemötandet från sjuksköterskor, tog det längre tid att 

utveckla en tillit. Omständigheter när patienterna upplevt tillit var när sjuksköterskan var 

skämtsam men ändå seriös och hade kunskap om deras sjukdom. Patienterna kände att de 

kunde ställa frågor utan att känna sig dumma eller rädda samt att sjuksköterskan förklarade på 

ett sätt att patienterna förstod (Carr, 2001). 

 

9 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i två delar. Den första behandlar metoddiskussion där 

tillvägagångssättet utvärderas. Den andra redogör för resultatdiskussion där de viktigaste 

delarna i studien lyfts fram och diskuteras. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes till denna uppsats var en litteraturstudie. Vid sökningen av artiklar 

visade det sig finnas många studier som belyste sjukdomen HIV men begränsat med studier 

som uppfyllde de valda kriterierna. Majoriteten av de valda artiklarna är från USA. Endast en 

artikel var från ett annat land. Efter noggrant övervägande valdes dessa ändå ut till analysen 

då de ansågs vara relevanta för syftet. Det hade varit intressant att berika uppsatsen med 

artiklar från fler länder. Det hade kunnat tillföra ett mer globalt och mångkulturellt perspektiv. 

Artiklar från Sverige belyste endast sjuksköterskans perspektiv eller uppfyllde inte de valda 

kriterierna. Därför har ingen artikel från Sverige använts i resultatet. Många artiklar föll också 

bort då de berörde HIV-patienters upplevelser av medicinering och därmed inte svarade på 

syftet. Att en begränsning av tidsperioden mellan år 2000-2009 gjordes var för att tillföra 

studien så ny forskning som möjligt. Om en utökning hade tillfogats på ytterligare fem till tio 

år, kunde det möjligen ha belyst hur patienternas upplevelse av bemötandet eventuellt 

förändrats och utvecklats under en lägre tidsperiod. Genom att även utöka sökorden med 

exempelvis chronically illness, terminal illness hade möjligtvis flera artiklar funnits och 

därmed kunnat bidra med en bredare aspekt på patientperspektivet. 

Genom att studera artiklars referenslista kunde uppsatsen berikas ytterligare med fyra 

artiklar. Dessa artiklar påträffades inte i databaserna, utan söktes manuellt. I fyra av artiklarna 

benämns inte specifikt sjuksköterskans bemötande utan vårdpersonalens. De ansågs dock vara 
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relevanta för studien eftersom de ändå belyste HIV-patienters upplevelser av bemötande i 

vårdsammanhang. 

 Genom att fokusera på en textnära analys har det bidragit med att ge en sann och ärlig bild 

av patienternas upplevelser. Att använda citat för att belysa patienternas upplevelse ökar 

trovärdigheten av studien då citaten ordagrant uttrycker patienternas tankar och känslor. 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska. Detta kan ha resulterat i att översättningar av ord och 

dess innebörd kan ha misstolkats. 

Många av de valda artiklarna kommer fram till liknande resultat då patienternas 

upplevelser liknar varandra. Detta försvårade urskiljandet av kategorier då många upplevelser 

påverkade varandra. Det gör att en upplevelse kan förekomma under flera kategorier. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att HIV-patienter upplevt både positivt och negativt bemötande från 

vårdpersonal. I samtliga artiklar visade det sig att män var överrepresenterade i studierna. 

Denna könsfördelning visade sig framförallt i Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensens (2007) 

studie där samtliga deltagare var män. Totalt sett var fördelningen i analysen 77 procent män 

och 23 procent kvinnor. Detta kan ha påverkat resultatet då män och kvinnor möjligtvis kan 

uppleva bemötande på olika sätt. 

 Det verkar som att kunskap om patienternas upplevelse av bemötandet från vårdpersonalen är 

betydelsefull för att få en ökad förståelse för patienternas situation och därmed förbättra 

omvårdnaden för dessa patienter. Det visar sig att ju mer kunskap och erfarenhet vårdpersonal 

har desto större vilja har de att vårda patienterna (Andrewin & Chien, 2008; Bektas & 

Kulakac, 2007). Det verkar alltså finnas ett samband mellan kunskap och ett bra bemötande 

av HIV-patienter. Därför har kunskap en central roll i denna resultatdiskussion. En fråga som 

väcks är om dessa attityder kan komma till uttryck genom vårdpersonalens värderingar, 

känslor och beteenden i bemötandet av denna patientgrupp?  

Det framkommer i resultatet att patienterna upplever att vårdpersonalen är rädd för att bli 

smittad. Det finns brister gällande kunskap om hur smittan överförs då sjuksköterskestudenter 

tror att smittan överförs genom att använda samma toalett eller genom hostningar och 

nysningar. Att HIV skulle vara som en vanlig förkylning och inte en allvarlig sjukdom är 

ytterligare ett exempel på brister i kunskap. Dessa brister i kunskap kan leda till att 

patienterna får negativa upplevelser av bemötandet från vårdpersonal (Bektas & Kulakac, 
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2007). Rädslan kan leda till att sjuksköterskor inte vill vårda dessa patienter eller att 

vårdpersonal är onödigt och överdrivet försiktiga vid utförandet av omvårdnadsåtgärder 

(Röndahl, Innala & Carlsson, 2003; Välimäki et al. 2008). Detta får patienterna att känna sig 

annorlunda behandlade på grund av deras sjukdom. I omvårdnadssituationer där kontakt med 

blod förekommer ska vårdpersonal använda sig av handskar för att förhindra eventuell 

smittspridning. Detta gäller alla och inte endast HIV-patienter (Björkman & Karlsson, 2008). 

Vårdpersonal kan även visa en rädsla och gripas av panik då de får reda på att de ska arbeta 

med en HIV-patient. Det visade sig även att patienter upplevt att de blivit nekade vård på 

grund av sin sjukdom. Rädsla för avståndstagande och stigmatisering kan leda till att 

människor med HIV i stor utsträckning undviker att berätta om sin sjukdom för omgivningen 

(SOU 2004:13). Det är viktigt att sjuksköterskor innehar kunskap om säkerhet gällande smitta 

samt följa de lagar och föreskrifter som berör hantering av smitta och smittspridning. 

Sjuksköterskor som har en god kunskap om HIV och hur det överförs, känner en större 

trygghet när de vårdar dessa patienter (Hodgson, 2006). Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter ansåg att de behövde mer utbildning vilket skulle göra dem säkrare i 

vårdandet av patienterna (Röndahl, Innala & Carlssons, 2003). 

Ett mönster som var genomgående i flera studier visar att ju mer erfarenhet och kunskap 

vårdpersonal har om HIV desto mindre uttrycks stigmatiserande attityder i bemötandet. 

Bristande kunskap kan leda till stigmatiserande, diskriminerande och orättvisa behandlingar. 

Detta relateras till fördomar om att HIV-patienterna är homosexuella eller drogmissbrukare. 

Patienterna upplever att de blir annorlunda behandlade och dömda av vårdpersonalen 

beroende på hur de har erhållit sin smitta. Oavsett hur patienten har smittats ska 

sjuksköterskan vårda alla patienter likvärdigt med respekt och omsorg då sjuksköterskans 

arbete styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763). Människor som drabbas av HIV är 

ingen homogen grupp, utan HIV är en infektionssjukdom som kan drabba alla människor ur 

alla samhällsgrupper.  

I samtliga studier framkommer det att stigmatisering och diskriminering är ett vanligt 

förekommande fenomen i vårdandet av denna patientgrupp. Det är viktigt att poängtera att 

diskriminering grundad på HIV är förbjuden enligt de internationella konventionerna om 

mänskliga rättigheter, en nationell policy där samma möjlighet till prevention och sjukvård 

som ska gälla alla människor oavsett grupptillhörighet eller kön ska finnas i alla länder (SOU 

2004:13). Stigmatisering kring denna patientgrupp har existerat sedan sjukdomen blev 
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allmänt känd för världen då den från början förknippades med homosexuella (Kallings, 2005). 

Omvårdnaden ska enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod ges på ett 

respektfullt sätt och inte begränsas oavsett vad patienten har för sjukdom, sexuell läggning 

eller social status (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskor ska vara 

professionella, visa respekt och ge vård till alla patienter oavsett bakgrund och sexuella 

läggning (Sherman, 2000).  

För att kunna ge en god vård och främja patienten i vårdprocessen bör en djup och trygg 

relation skapas mellan patient och vårdpersonal. Vårdrelationen har sin början i mötet mellan 

vårdpersonal och patient. Bemötandet från vårdpersonalen utgör grunden för att en god 

relation ska kunna byggas upp. Först när en god vårdrelation är etablerad kan patienterna 

uttrycka sina känslor (Eriksson, 2004). En viktig del i vårdprocessen är att inhämta kunskap 

om patienten. Detta kan ske genom att samtala med patienten och genom dialogen kan 

individens problem, begär och behov lyftas fram och bekräftas. Först när detta uppnåtts blir 

vårdprocessen vårdande och det är då patienterna upplever att vårdpersonalen inte bara ser till 

deras sjukdom utan även ser individen bakom sjukdomen (Eriksson, 2004). HIV-patienterna 

upplever att en god relation skapas då vårdpersonal tar sig tid att sitta ner hos patienten, 

lyssna på de och ge patienterna möjlighet att uttrycka vad de kände. De upplevde då en känsla 

av tillhörighet. En god relation kunde skapas när patienterna kände tillit och förtroende till 

vårdpersonalen. Vårdpersonal har en central och avgörande roll när det gäller hur HIV-

patienter känner sig välkomna och bra bemötta i vården. Vårdpersonal kan fungera antingen 

som hinder eller göra det lättare för patienter att känna sig respekterade och väl 

omhändertagna.   

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden som är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Det borde vara en 

självklarhet för alla sjuksköterskor att tillämpa dessa ansvarsområden och försöka skapa en 

god vårdrelation till dessa patienter för att kunna ge en så god vård som möjligt. Om det finns 

en fungerande relation mellan patient och vårdare kan förhoppningsvis en god vård lindra 

lidandet och främja välbefinnandet. 

 

9.3 Slutsats 

Förekommandet av stigmatisering, negativa attityder och brister i bemötandet från 

vårdpersonalen gentemot människor som lever med HIV existerar fortfarande inom hälso- 
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och sjukvården. Bemötandet av människor som lever med HIV kan påverka kvaliteten av 

vården för dessa patienter. Resultatet i denna studie bekräftar detta och visar att det finns ett 

behov av ytterligare utbildning om sjukdomen HIV för sjuksköterskor. I grundutbildningen 

för sjuksköterskor är det viktigt att det ingår hur sjukdomen smittar samt hur stigmatisering av 

denna patientgrupp kan förebyggas. Om detta finnas med i utbildningen skulle det 

förhoppningsvis leda till att sjuksköterskor inte känner lika mycket osäkerhet och rädsla inför 

vårdandet av denna patientgrupp. Det i sin tur skulle förhoppningsvis göra att HIV-

patienternas vårdlidande minskar och att deras välbefinnande ökar. Frågan är om endast 

kunskap räcker för att bemöta problematiken kring fördomar om sjukdomen HIV. Eller är det 

så att det ligger djupare rotat i människans värderingar? 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 

Att bedriva ytterligare forskning om hur livsvärlden för den enskilde HIV-patienten ser ut 

samt hur en förändring av människors fördomar kan genomföras är förslag på områden att 

fördjupa sig i. Detta för att framförallt främja HIV-patienters vårdprocess och få en ökad 

kunskap om patienternas livsvärld för att minska deras vårdlidande. Detta skulle 

förhoppningsvis bidra till en bättre och tryggare vård för dessa patienter. 
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och två 

transexuella i 

åldrarna 35-58 år. 

Samtliga med 

avancerad HIV-

sjukdom. 

Gruppintervjuer.  

Resultatet visar att 

värdighet betyder 

respekt från andra 

och respekt för en 

själv. Genom 

respektfull vård 

stärks känslan av 

värdighet hos vissa 

och svåra relationer 

med vårdgivare 

leder till att 

patienterna inte 

känner sig 

bekräftade och 

respekterade. 

Kinsler, J. 

Wong, M. 

Sayles, J. Davis, 

C. Cunningham 

W.E. 

 

The Effect of 

Perceived 

Stigma from a 

Health Care 

Provider on 

Access to Care 

Among a Low- 

Income HIV-

positive 

År: 2007 

Land: USA 

Tidskrift: 

AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs. 

 

Att 

bedöma/utvärdera 

relationen mellan att 

varsebli stigma i 

klinisk miljö och 

tillgängligheten till 

vård bland 

människor som lever 

med HIV ur ett 

Kvantitativ och 

kvalitativ genom 

intervjuer och 

frågeformulär 

med ja- eller nej-

frågor. 

223 deltagare 

varav 178 män 

och 45 kvinnor i 

Majoriteten i studien 

hade någon gång 

upplevt sig 

stigmatiserade av 

vårdpersonalen, 

speciellt hade vissa 

upplevt att 

vårdpersonalen 

kände sig obekväm i 
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Population. 

 

hälso- och 

sjukvårdsperspektiv 

åldrarna 18 och 

äldre. Samtliga 

var HIV-positiva 

och engelsk eller 

spansktalande. 

 

situationen och att 

de hade behandlat de 

som om de vore 

mindre värda. 

Dessutom framkom 

att vårdpersonalen 

undvek patienterna 

eller vägrade att 

hjälpa de. 

 

Mallinson, R.K., 

Rajabiun, S., 

Coleman, S. 

 

The provider 

role in Client 

Engagement in 

HIV Care 

 

År: 2007 

Land: USA 

Tidskrift: 

AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs. 

 

Att utforska hur 

vårdgivares beteende 

påverkar HIV/AIDS 

patienters 

engagemang i sin 

egna vård-ett 

patientperspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

genom grounded 

theory. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 76 

deltagare varav 

39 män, 35 

kvinnor och 2 

transexuella. 

Samtliga var 

HIV-patienter och 

i åldrarna 19-58 

år.  

 

I artikeln kom det 

fram att patienterna 

upplevde tre 

underlättande 

beteenden och ett 

beteende som 

fungerade som 

barriär för patienters 

engagemang i 

vården. De 

underlättande var 

anknytning, 

bekräftelse och 

deltagande. Ett 

nedlåtande beteende 

var det som 

fungerade som ett 

hinder. 

 

Mallinson, R.K., 

Relf, M.V., 

Dekker, D., 

Maintaining 

Normalcy A 

Grounded 

År: 2005 

Land: USA 

Tidskrift: 

Att beskriva 

processen då HIV-

infekterade 

Kvalitativ metod 

med individuella 

intervjuer som 

Vården kan fungera 

både underlättande 

och som ett hinder 
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Dolan, K., 

Darcy, A., & 

Ford, A. 

 

Theory of 

Engaging in 

HIV-oriented 

Primary 

Medical Care. 

 

Advanced in 

Nursing 

Science. 

människor blir 

involverade i HIV-

orienterad 

primärvård samt 

identifiera 

underlättande och 

hindrande faktorer i 

den processen. 

genomfördes av 

sjuksköterskor. 

Analysen 

genomfördes 

genom Grounded 

theory. 

Patienterna var 

mellan 24-71 år 

och rekryterades 

från tre olika 

HIV-kliniker. 

Totalt var de 27 

stycken varav 17 

män, 9 kvinnor 

och en 

transexuell. 

för patienterna. 

Detta påverkar i sin 

tur hur patienterna 

kan leva ett så 

normalt liv som 

möjligt. 

Relf, MV. 

Mallinson, K. 

Pawlowski, L. 

Dolan, K.  

Dekker, D. 

 

Hiv-related 

stigma among 

persons 

attending an 

urban HIV 

clinic. 

 

År: 2005 

Land: USA 

Tidskrift: 

The journal 

of 

multicultural 

nursing & 

health. 

 

Att undersöka 

fenomen av HIV-

relaterad stigma och 

dess relation till 

depressiva symtom 

och livskvalité bland 

människor vid en 

statlig HIV klinik. 

 

Kvantitativ 

undersökning 

genom olika typer 

av mätskalor samt 

en kvalitativ 

genom 

djupintervjuer. I 

den kvantitativa 

delen var det 87 

deltagare, 72 

män, 9 kvinnor 

och 6 

transexuella. I 

den kvalitativa 

delen var det 27 

deltagare, 17 

HIV-relaterad 

stigma är ett 

signifikant problem 

för människor som 

lever med 

HIV/AIDS. De som 

upplever högre grad 

av stigmatisering 

upplever också 

depressiva symtom 

samt en lägra grad 

av livskvalitét. 

 



  

29 
(29) 

 

 

män, 9 kvinnor 

och en 

transexuell. 

Samtliga HIV-

positiva. 

 

Rintamaki, L.S.  

Scott, A.M. 

Kosenko, K.A. 

Jensen, R.E. 

 

Male Patient 

Perceptions Of 

HIV Stigma in 

Health Care 

Context. 

 

År 2007 

Land: USA 

Tidskrift: 

AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs. 

 

Undersöka HIV 

patienters 

upplevelser av HIV 

stigma inom Hälso- 

och sjukvården. 

 

 

Kvalitativ genom 

Grounded 

Theory. 

Djupintervjuer 

och 

semistrukturerade 

fokusgrupper. 

Deltagarna var 50 

stycken HIV-

positiva manliga 

krigsveteraner. 

Deltagarna beskriver 

olika beteenden hos 

vårdpersonalen som 

kan relateras till 

HIV-stigmatisering. 

Deltagarna upplevde 

sig exempelvis bli 

illa bemötta och 

ignorerade av 

vårdpersonalen.  

 

 

Schuster, 

Collins, 

Cunningham, 

Morton, Zierler, 

Wong, Tu & 

Kanouse. 

 

Perceived 

Discrimination 

in Clinical Care 

in a Nationally 

Representative 

Sample of 

HIV-Infected 

Adults 

Receiving 

Health Care. 

 

År: 2005 

Land: USA 

Tidskrift: 

Journal of 

general 

internal 

medicine 

 

Att fastställa om 

HIV-smittade 

människor upplevt 

att läkare eller annan 

vårdpersonal har 

diskriminerat dem. 

 

En tvärsnittstudie 

där forskarna 

utförde personliga 

intervjuer. 

Urvalet bestod av 

ett nationellt 

representativt 

sannolikhetsurval 

där antalet 

deltagare var 

2466 HIV-

smittade i åldern 

18-50 år eller 

äldre. 1899 var 

26% av de vuxna 

HIV-infekterade 

deltagarna 

rapporterar att de 

upplevt minst en 

form av 

diskriminering från 

vårdpersonal. Detta 

kunde vara att 

patienterna upplevt 

sig bli behandlad 

som underlägsna, att 

vårdpersonal 

undvikit dem eller 
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män och 567 var 

kvinnor. 

 

 

 

att vårdpersonal 

varit obekväm i 

situationen. Åtta 

procent hade blivit 

nekad vård. 

 

Sherman, W.D., 

& Oullette, S.C. 

Patients Tell of 

Their Images, 

Expectations, 

and 

Experiences 

With 

Physicians and 

Nurses on an 

AIDS-

Designated 

Unit. 

År: 2001 

Land: USA 

Tidskrift: 

Journal of 

the 

association 

of nurses in 

AIDS care. 

 

Att undersöka 

patienternas 

upplevelser och 

erfarenheter av 

läkare och 

sjuksköterskor på en 

AIDS-enhet i New 

York.  

Deskriptiv och 

kvalitativ studie. 

Urval: 14 män, 2 

kvinnor och en 

transexuell 

kvinna i åldrar 

30-66. Samtliga 

deltagare var 

HIV-positiva. 

Resultatet visar att 

patienterna betonar 

vikten av att inleda 

en vårdande relation 

under den 

terapeutiska 

behandlingen. 

Genom professionell 

kompetens 

utvecklades från 

sjuksköterskor 

utvecklade de ett 

förtroende. 

Surlis, S., & 

Hyde, A. 

HIV-Positive 

Patients´ 

Experiences of 

Stigma During 

Hospitalization. 

År: 2001 

Land: Irland 

Tidskrift: 

Journal of 

the 

association 

of nurses in 

AIDS care. 

 

Att undersöka HIV-

patienters 

erfarenheter av 

omvårdnad under 

sjukhusvistelsen. 

En kvalitativ 

metod genom 

djupintervjuer. 10 

deltagare varav 3 

kvinnor och sju 

män, i åldrarna 

29-50 år. Alla 

deltagare var 

HIV-positiva med 

erfarenhet av 

sjukhusvård. 

En del patienter 

upplevde 

stigmatisering från 

sjuksköterskan. 

Stigmatiseringen var 

relaterad till hur 

patienten erhållit sin 

smitta. 

Zukoski, A.P. 

Thorburn, S. 

Experience of 

stigma and 

År: 2009 

Land: USA 

Att beskriva och 

sätta i sammanhang 

Kvalitativ 

undersökning 

Deltagarna som 

lever med HIV 
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Discrimination 

among Adults 

Living with 

HIV in Low 

HIV-

Prevalence 

Context: A 

Qualitative 

Analysis. 

 

Tidskrift: 

AIDS 

PATIENT 

CARE and 

STDs. 

 

hur människor som 

lever med HIV på 

landsbygden 

uppfattar handlingar 

rörande 

stigmatisering och 

diskriminering i det 

vardagliga livet och 

inom hälso- och 

sjukvården. 

 

genom 

djupintervjuer. 

16 stycken 

deltagare som var 

18-50 år eller 

äldre och som är 

HIV-positiva. 9 

män och 7 

kvinnor. 

 

upplevde att de 

dömdes orättvist och 

annorlunda inom 

hälso- och 

sjukvården, att de 

inte blev bemötta 

med respekt eller att 

de blev 

diskriminerade av 

sjukvårdspersonalen. 

Deltagarna upplevde 

att 

sjukvårdspersonalen 

uppträdde som om 

de var rädda för 

patienterna, att 

sjukvårdspersonalen 

vägrade eller inte 

uppmuntrade till 

behandling.   

 

 

 

    


