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Sammanfattning 

Bakgrund: Trots ambition om att ge god vård med vårdande möten kan det bli fel och 

vården blir inte vårdande. Patienten är utsatt samt sårbar på grund av behovet av vård, i 

det sammanhang blir det förödande om patienten blir utsatt för ett icke-vårdande 

bemötande som signalerar att denne inte är värd vårdandet. Stigma började som en 

process där människor identifierade och märkte skillnader. hiv-relaterat stigma avser de 

negativa övertygelser, känslor och attityder till de människor som lever med hiv. Syfte: 

Syftet med studien var att kartlägga hur hiv-positiva patienter upplever bemötandet ifrån 

sjukvårdspersonal. Metod: Studien utvecklades som en systematisk litteraturstudie med 

analys och presentation utifrån en induktiv ansats, detta innebar att författaren 

undersökte materialet i mindre bitar, därefter påbörjades syntesen där delarna sattes ihop 

till en ny helhet. Resultat: Utmärkande resultat visade att stigma är en stor del i hur hiv-

positiva upplever bemötande inom sjukvården. Huvudfyndet i resultatet visade att 

stigma förekom problematisk i varierande former som i skilda tillfällen kan leda till 

vårdskada för patienten. Slutsats: Hiv-patienter upplevde stigmatiserande 

sjukvårdspersonal. Subjektiva upplevelser hos patienter som beskriver sina 

stigmatiserade möten vittnade en om en liksidighet trots subjektiviteten. Stigma yttras i 

resultatet som exempelvis avståndstagande, undvikande, brysk, huggande och tidvis 

otrevlig sjukvårdpersonal. Området okunskap berörs som en bidragande faktor till 

stigma. 
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1. Inledning 

Allt fler människor världen över lever med en Hiv-smitta. I Sverige lever 7000 personer 

med infektionen. Personer som drabbats av hiv-diagnosen förväntas leva en normal 

livslängd om tillgång till effektiv medicin finns som verkar genom att kraftigt bromsa 

sjukdomsförloppet och samtidigt försvagar smittsamheten (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Under hösten 2015 riktade författarens utbildning in på global hälsa som 

genomfördes i Muchukwi, Tanzania i form av verksamhetsförlagd utbildning. Här 

väcktes tankarna kring hiv och patienterna bakom hiv-diagnosen. I Afrika, söder om 

Sahara, återfinns den högsta prevalensen av hiv där 60 % av den vuxna populationen 

mellan 15 – 49 år är smittade av infektionen i de mest drabbade områdena (Bergström et 

al., 2006). Detta resulterade i författarens första möte med en hiv-smittad individ och ett 

sjuksköterskeperspektiv på bemötande uppstod, den mellanmänskliga relationen 

upplevdes väldigt naturlig. Detta observandum övergick således till ett underlag för 

denna studiens uppkomst där författaren i utbyte vill belysa patienternas perspektiv på 

hur hiv-positiva upplever bemötandet ifrån sjukvårdspersonal. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 HIV 

Ur ett globalt perspektiv har mer än 30 miljoner människor avlidit i aids och i dagsläget 

lever omkring 30-35 miljoner med hiv. Obehandlad hiv leder i ett senare skede till det 

dödliga sjukdomstillståndet aids (Folkhälsomyndigheten, 2015). Sjukdomen upptäcktes 

1981 i USA och1985 blev det möjligt att testa sig för hiv. Den huvudsakliga smittvägen 

är genom sexuella relationer följt av intravenöst missbruk där kanyler delas med andra 

(Bergström et al., 2006). Förr räknades hiv som sjukdom relaterat till en säker död men 

definitionen har nu ändrats till en kronisk sjukdom som kräver behandling livet ut 

(Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen, & Stubberud 2011). En väl inställd 

medicinering resulterar i dagsläget till att virusmängden blir omätbar vid rutintester 

(folkhälsomyndigheten, 2015). Smittfri (2015) bekräftar att dagens behandling av hiv är 

så pass effektiv att virusnivåerna sänks och blir omätbara, följaktligen leder detta till att 

hiv-infektionens överförbarhet blir försumbar. Trots detta utsätts många hiv-smittade 

för gamla föreställningar och okunskap i samhället som leder till stigmatisering inför 

smittan. 
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1.1.2 Stigma 

Stigma relaterat till hiv avser de negativa övertygelser, känslor och attityder till de 

människor som lever med smittan (UNAIDS, 2010). Stigma börjar som en process där 

människor identifierar och märker skillnader, denna märkning leder till en social 

separering där de som är märkta av stigma är utsatta (Lekganyane & du Plessis, 2012). 

Starrin (2013) intygar att en märkning sker av människor runt omkring, begreppet 

stigma kommer från grekiskans betydelse för märke och härstammar från dåtidens 

Grekland när stigma innebar att vara brännmärkt, missaktad och vanärad. 

Kännetecknande faktorer hos grupper som upplevt stigma är speciellt den utsatta 

skammen som visas i form av förödmjukelser, ringaktning, nedsättande och nedlåtande 

behandling. I många människors ögon betraktas den utsatta personen mindre värd och 

får inte det erkännande som normalt sätt skulle råda om det belastande avseendet inte 

fanns (Starrin, 2013). Detta avseende begränsar den drabbades dagliga liv, en individ 

som utsätts för stigma blir mycket ängslig och osäker framförallt inför möten där 

stigmat kan påverka. Problematiken kopplas till skam allteftersom den utsatta personen 

ständigt påminns om förödmjukande och kränkande inför sin åkomma (Starrin, 2013). 

Stigma leder många gånger till diskriminering (UNAIDS, 2010). Diskriminering av hiv-

smittade refereras till en orättvis samt orättfärdig behandling baserat på personens hiv-

status. Dock understryks det att det går känna stigma mot någon utan att diskriminera 

genom att ta beslutet att inte bemöta patienten diskriminerande eller orättvist 

(UNAIDS,2010). Hiv-positiva blir offer för det stigma från omgivningen inberäknat 

med sjukvårdspersonalen som de hamnar i förbindelse med (Herek, 2009). Med tanke 

på tekniken och de medicinska framsteg som vårt moderna samhälle kultiverat borde 

farhågor och särbehandling av hiv-positiva vara en relik från det förflutna. 

 

1.1.3 Sjukvårdspersonal, bemötande och ett professionellt förhållningssätt 

Enligt lagens definition av hälso – och sjukvårdspersonal omsluts i princip alla arbetare 

inom offentlig och privat hälso- och sjukvård som medverkar i vård av patienter, detta 

innefattar exempelvis inte bara anställda på sjukhus utan personal vid apotek, 

larmcentraler och laboratorier (Socialstyrelsen, 2006). Ett beslut togs att koncentrera 

studien till sjukvårdspersonal vilket i författarens ögon omfattar anställda på sjukhus 

och andra vårdinrättningar, studien utesluter personal vid apotek, larmcentraler och 

laboratorier.  
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Inom yrket som sjuksköterska ingår ett professionellt förhållningssätt som för 

författaren innebär ett professionellt bemötande gentemot patienterna och deras nära 

anhöriga. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(SOSFS 2005:105:1) ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter, 

närstående, personal och övriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vidare ska 

sjuksköterskan i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (SOSFS, 2005:105:1). Med denna 

kompetensbeskrivning från socialstyrelsens definieras ett optimalt bemötande i enighet 

med författarens tycke.  

 

Trots ambitioner om att ge god vård med vårdande möten kan det ändå bli fel och 

vården blir inte vårdande.  Patienterna är utsatta samt sårbara på grund av behov av 

vård, i ett sådant sammanhang kan det bli förödande om patienten utsätts för ett icke-

vårdande bemötande som signalerar att denne inte är värd vårdandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Lidande är unikt för varje människa. Att lida innebär att kämpa och 

utstå. Lidandets kamp ses som en plåga där individen kämpar emot känslan av skam och 

förnedring (Eriksson, 2005). Lindandet kan uppstå när vården inte kan erbjuda ett gott 

vårdande som stärker samt stödjer hälsoprocessen. Dahlberg och Segesten (2010) 

förklarar hur ett viktigt redskap i ett öppet och följsamt vårdande grundar sig i 

användandet av all sin kunskap samt att försöka se och förstå patienten. För att bättre 

förstå patienten behöver sjukvårdspersonalen intressera sig för dennes livsvärld genom 

nyfikenhet och frågor. Livsvärlden betecknas som individens identitet, självbild och 

självkänsla liksom hur individen förhåller sig till sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Dahlberg och Segestens (2010) omvårdnadsteori valdes för att ett fokus läggs på 

vårdandet där bemötandets betydelse mellan sjukvårdspersonal och patienten blir belyst 

ur en mellanmänsklig relation. Vårdande är att stärka samt stödja hälsoprocesser och att 

lindra lidandet hos patienten, för att det ska ske ett vårdande möte behövs en god 

mellanmänsklig relation mellan den som vårdar och patienten.  Oavsett hur stort omfång 

denna mellanmänskliga relation har så handlar det om att skapa vårdande möten som är 

inbjudande. Det professionella förhållningssättets vårdrelation ska kännetecknas av 

engagemang från sjukvårdspersonal som ska fokusera på patienten och dennes särskilda 
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behov. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att bemötandet blir vårdande utifrån sin 

kunskap, kompetens och ställning, en medvetenhet måste finnas om vilket budskap som 

ges. Dahlberg och Segesten (2010) tar upp hur vårdrelationer kan skapa vårdlidande för 

patienten som går miste om det positiva som vårdrelationen borde medföra. En aspekt 

är att den lidande människan i sjukvården blir djupt åsidosatt. Bemötandet 

uppmärksammar inte patientens lidande, följden blir där av att patienten fråntas rätten 

att involvera sig i sin egen hälsoprocess och vårdande. Patienten som blir utestängd från 

att ta del av sitt vårande känner en maktlöshet. Det uppfattas som förolämpande och 

förödmjukande att vara i behov av vård men inte bli sedd eller hörd, att inte alls räknas 

med.  

2. Problemformulering 

Människor som lever med en hiv-diagnos behöver ständig kontakt med vården och 

sjukvårdspersonal. Det förekommer i dagens samhälle föreställningar om hiv-smittan 

som baseras på rädslor och kunskapsbrister (Andreassen et al., 2011). Dessa 

kunskapsbrister som företräder en mängd människor kan influera sjukvårdspersonalens 

bemötande mot patienterna (Andreassen et al., 2011). Problemet kan kopplas till att 

patienten inte blir involverad i sin hälsoprocess och där av känner sig åsidosatt, detta 

gör att ett vårdlidande bildas eftersom vården inte ger ett gott vårdande som stärker samt 

stödjer hälsoprocessen. Studien önskar att bidra till en ökad förståelse hos 

sjukvårdspersonalen för de patienter som är diagnostiserade med hiv-smitta och 

upplever stigma, vidare vill författaren medvetandegöra hur sjukvårdspersonalen 

bemöter hiv-patienter.  

3. Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur hiv-positiva patienter upplever bemötandet ifrån 

sjukvårdspersonal.  

4. Metod 
Som metod valdes en systematisk litteraturstudie som innebär ett systematiskt 

förhållningssätt gällande att söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom 

ett valt problemområde eller ämne (Eriksson Barajas et al., 2013). Studien har strävat 

efter att all tillgänglig evidens som är relevant för det givna ämnet presenteras. Eftersom 

all tillgänglig evidens har presenterats i arbetet innebär detta enligt Eriksson Barajas et 

al. (2013) att meningsenheterna som hittas i artiklarna är mindre känsliga för urval, 
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publiciering och andra bias. Eriksson Barajas et al (2013) beskriver att den induktiva 

ansatsen fokuserar på att skapa förståelse i människans subjektiva upplevelser utav ett 

fenomen i sitt sammanhang. 

 

4.1 Sökningsförfarande 

Författaren formulerade sökord när problemområdet hade fastställts, detta skedde via 

datasökning med hjälp av bibliotekarie och sedan på egen hand. Eriksson Barajas et al. 

(2013) rekommenderar att sökord formuleras när problemområdet har avgränsats, dessa 

utgör en grund för litteratursökningen som kan ske manuellt, via datasökning, på 

egenhand eller med hjälp av bibliotekarie (Eriksson Barajas et al. 2013).  

Artikelsökningarna genomfördes under datumen 2015-10-26 till 2015-10-30. En 

pilotsökning gjordes för att skapa en övergripande bild av områdets omfattning. 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo med den booleska 

operatorn AND.  I de tre olika databaserna användes ämnesord som var relevanta för 

den specifika databasen samt systematiskt användande av sökord enligt Bilaga 1. På 

grund av de olika databasernas ämnesordlistor så som MESH, Cinahl headings och 

Thesaurus behövdes de huvudsakliga sökorden ibland justeras. I Cinahl headings 

återfanns inte hiv utan termen hiv infected patients användes som ersättare. I Pubmeds 

databas saknar ordet stigma som MESH-term då användes stereotyping som har 

stigmatization inom begreppet som ersättande term. Det unika sökordet som utsågs till 

fritextsökning var patient experience för att erhålla ett patient perspektiv inom området, 

denna användes i samtliga databaser. Inledningsvis relevansgranskades alla träffar i 

databaserna genom att samtliga rubriker lästes, detta skapade en bild om att artiklarna 

uppfyllde studiens syfte. Om rubriken ansågs som relevant lästes abstrakt grundligt 

igenom och följaktligen artikelns resultat. 

 

4.2 Inklusionskriterier 

För att hitta de användbara artiklarna som besvarade studiens syfte beslutades några 

inklusionskriterier, i en systematisk litteraturstudie bör det valda området fokusera på 

aktuell forskning vilket bidrog till att utvalda artiklar är högst tio år gamla vilket innebär 

en publicering mellan år 2005-2015. Tidsbegränsningen sattes för att litteraturstudien 

bör fokusera på aktuell forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). Ett annat kriterie för 

inklusion var peer reviewed, detta innebär att artiklarna granskats av experter med 

kunskap inom området (Polit & Beck, 2008).  



 

6 

 

4.3 Urval 

Urvalsprocessen följer Eriksson Barajas et al. (2013) steg där författaren identifierade 

intresseområde, definierade sökord och genomförde sökningarna i lämpliga databaser. 

Titlar som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte valdes ut och därefter 

granskades artiklarnas abstrakt. Under abstrakt granskningen exkluderades majoriteten 

artiklar eftersom ämnet inte matchade studiens syfte. Detta berodde på att titlarna var 

tidvis vilseledande och framvisade först i abstrakt att det var patienters upplevelse av 

bemötande utifrån ett samhällsperspektiv som belysts. Artiklar vars resultat tog med 

personal vid apotek, larmcentraler och laboratorier exkluderades eftersom dessa inte 

ansågs relevanta för syftet. Totalt lästes femtiosex abstrakt som ledde fram till tio 

artiklar, dessa valdes ut till vidare granskning av resultat och bedömdes relevanta till 

syftet. När artiklarna lästs i sin helhet följdes detta utav en kvalitetsgranskning.  

 

4.4 Kvalitetsgransking 

Tre kvantitativa och sju kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades enligt Erikssons Barajas 

et al. (2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar. Den 

kvantitativa-kvasi-experimentella granskningsmallen modifierades för icke-

experimentella artiklar av författaren då ursprunget var sammanhängande med 

experimentella studier, frågan som togs bort var ’’ Var demografisk data liknande med 

jämförelsegrupperna?’’. Kvalitén på artiklarna utgick ifrån GRADE systemet som är 

till för att beskriva styrkan i det vetenskapliga underlaget som sökts fram (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Utifrån GRADE systemet utfördes kvalitetsgranskningen där fem 

artiklar bedömdes vara av hög kvalité och de andra fem var av måttlig kvalité. 

Författaren utgick ifrån kvalitetsaspekter gällande bedömning av kvalité hög, måttlig 

eller svag. Det som författaren kollade efter var en väl redovisad metod och analys samt 

att studien var pålitlig och trovärdig. Bortfallet i de kvantitativa artiklarna skulle inte 

vara påverkbart stort och artiklarnas resultat hade relevans till klinisk praxis och svarade 

till forskningsfrågan. De med hög kvalitet redogjorde samtliga kvalitetsaspekterna 

mycket väl och hade endast någon otydlig punkt i checklista. Måttlig kvalité redogjorde 

kvalitetaspekterna väl fast det fanns en otydlighet i flera punkter i checklistan, dessa 

fick inte överstiga fyra punkter eftersom kvalitén då hade bedömts som svag. 
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4.5 Analys 

Analysen av data genomfördes utifrån Eriksson Barajas et al. (2013) analys och 

bearbetning av data vid en systematisk litteraturstudie. Analysarbetet innebär att dela 

upp och undersöka materialet enskilt i mindre bitar, därefter inleds syntesen där delarna 

sätts ihop till en helhet (Eriksson Barajas et al., 2013). Analysprocessen inleddes med 

ett övergripande perspektiv där alla artiklar lästes igenom översiktligt för att skapa en 

helhetsbild utav materialet. Sedan fördjupade sig författaren i resultatdelarna där 

meningsenheter noggrant valdes ut om de svarade till litteraturstudiens syfte. Alla 

artiklar granskades genomgående vid två olika tillfällen för att assurera att ingen 

meningsenhet förbisågs. Dessa meningsenheter översattes från engelska till svenska. 

Meningsenheterna kondenserades för att sedan urskilja skillnader och likheter som låg 

till grund för att utforma kategorierna. Kategorierna bildade sedan den nya helheten, 

resultatet. Sju subkategorier framställdes ur syntetiseringen som delas in i tre större 

huvudkategorier; Stigma från sjukvårdspersonal, Okunskap hos sjukvårdspersonal och 

Stöd från sjukvårdspersonal. 

 

Kondenserad text Koder Subkategorier Kategorier 

Patienter skildrar upplevelser av 

sjukvårdspersonalens missnöje, 

irritation och ilska som ett misstänkt 

uttryck över att behöva vårda hiv-

positiva mot sin vilja. 

 

Irriterad 

vårdpersonal 

 

Negativa signaler 

 

Stigma från 

sjukvårdspersonal 

Patienter misstänkte irrationell rädsla 

och okunskap om hiv-transmission 

hos sjukvårdspersonalen som ibland 

fick panik när de fick i uppgift att 

vårda en hiv-patient. 

 

rädsla för hiv-

transmission 

 

Okunskap och 

rädsla 

 

Okunskap hos 

sjukvårdspersonal 

En tydlig respons uppdagade att 

patienter inte kände sig 

stigmatiserade eller diskriminerade, 

grunden till detta uppgavs vara 

utbildad personal som fått träning i 

de negativa effekterna av stigma och 

diskriminering mot hiv-patienter 

 

Träning i 

stigma 

 

Utbildad 

sjukvårdspersonal 

 

Stöd från 

sjukvårdspersonal 

Tabell 1 – Exempel på analysprocessen.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Alla artiklar som valts ut redovisar antingen etiska överväganden eller har tillstånd ifrån 

en etisk kommitté. Detta innebär bland annat att artiklarna är objektiva och presenterar 

all resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen (Eriksson Barajas et al., 2013). 
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Inga artiklar bedömdes ha så pass bristande etiskt resonemang att de uteslöts. Eriksson 

Barajas et al. (2013) förklarar att det är oetiskt att endast presentera data som stöder 

författarens egen åsikt. Författaren försäkrar att studien uppvisar all hittat resultat, inga 

medvetna plagiat, fusk, förvrängningar, fabricering av data eller andra felaktigheter 

förekommer. Författaren intygar att studien inte kommer användas för kommersiellt 

bruk. 

5. Resultat 

Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar där hiv-positiva beskriver upplevelser av 

bemötande från sjukvårdspersonal och presenteras i följande kategorier; Stigma från 

sjukvårdspersonal, Okunskap hos sjukvårdspersonal och Stöd från sjukvårdspersonal. 

En överskådlig inblick i resultatet uppenbarar att stigma förekommer hos 

sjukvårdspersonal. Detta bidrar till en lägre patienttillfredsställelse som kan ge upphov 

till avhopp i vård och behandling. Det framkommer således att utbildning är en 

bidragande faktor till att sjukvårdspersonal inte signalerar stigma eftersom de fått en 

ökad förståelse för stigmats betydelse för vårdandet. 

5.1 Stigma från sjukvårdspersonal 

 

5.1.1 Negativa signaler 

Patienterna beskrev ett flertal gånger att de upplevt stigma i bemötanden ifrån 

sjukvårdspersonalen som överförde ickeverbala signaler som väckte negativa känslor 

hos deltagarna (Rintamaki et al, 2007) Sjukvårdspersonalens omåttliga rädsla för hiv 

kontamination utmärkte sig genom obekväma blickar, raslöshet och upprördhet i 

samtalstonen med de hiv-positiva patienterna. Dessa signaler var även förenade med 

bristande ögonkontakt från vårdpersonalen vilket tolkades som ett obehag eller 

ogillande gentemot patienterna, dock hade deltagarna svårt att uppskatta hur mycket 

ögonkontakt som skulle vara lämplig för att uppfattningen av stigma skulle försvinna. 

Sjukvårdspersonalens talesätt beskrevs som bryskt, huggande och kort i tonläget, 

signaler som för patienterna indikerade förakt och ogillande gentemot dem (Rintamaki 

et al, 2007). Patienter upplevde upprördhet och ilska från sjukvårdspersonalen om de 

missat informera om sin hiv-status, detta skedde oftast när patienten blivit akut skadad 

och upplevt smärta vilket resulterade i svårigheter för patienten att komma ihåg sin hiv-

status. Märkbara negativa förändringar hos sjukvårdspersonal uppenbarades efter att 

patientens hiv-status nämnts (Rintamaki et al., 2007).  Patienter skildrar upplevelser av 
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sjukvårdspersonalens missnöje, irritation och ilska som ett misstänkt uttryck över att 

behöva vårda hiv-positiva mot sin vilja, vårdpersonalen talade även reserverat till 

patienterna (Rintamaki et al., 2007). Resultat visade på att patienter som rapporterar 

avbrott på över ett år inom hiv-behandlingen var mer benägna att rapportera negativa 

upplevelser med läkare och sjuksköterskor som inte lyssnade på dem (Magnus et al., 

2013). Likaså uppgav dessa patienter en högre poäng på Internalized Stigma Scale som 

inkluderar; hur samhället ser ner på hiv-patienter, känsla av att vara en outsider och 

känslan att sjukvårdspersonalen var obekväma med hiv-positiva personer och att de 

föredrog att undvika eller vägra behandla dessa (Magnus et al., 2013).  

 

5.1.2 Avståndstagande 

Sjukvårdspersonalens bekvämlighet med hiv-patienterna visade sig vara ansträngd, 

nervös eller ogillande eftersom ett avståndstagande mellan de själva och patienterna 

praktiserades (Rintamaki et al., 2007). Patienterna menade på att vårdarna var 

överdrivet långt ifrån när de talade till dem, deltagare beskrev att de ansåg ett avstånd på 

en armlängd som ett tecken på att vårdare inte var rädda för hiv-patientens diagnos. Ett 

exempel på deltagares upplevelser är att sjukvårdspersonal tilltalat de från andra sidan 

rummet istället för att gå fram till patientens säng för att tala till dem (Rintamaki et al., 

2007).  Utav tvåhundratjugotre respondenter rapporterade tjugosex procent minst ett 

utav fyra olika kriterier ifrån sjukvårdspersonal; sjukvårdspersonal som uppträdde 

obekvämt, behandlade patienterna som underlägsna, föredrog att undvika eller vägrade 

patienterna hjälp (Kinsler et al., 2007). Resultat har påvisat att sjukhus med högre hiv-

relaterade undvikande attityder hos sjukvårdspersonalen är påtagligt associerade till en 

mindre patienttillfredställelse (Li et al., 2011). Problem som uppkom hos hiv-

patienterna var att sjukvårdspersonalen använde en viss typ av skyddsutrustning när de 

jobbade med andra patienter i jämförelse med när de jobbade med hiv-patienter, 

skillnaden var överdrivna säkerhetsåtgärder gentemot hiv-patienterna (Rintamaki et al., 

2007).  

 

5.1.3 Kränkande attityder 

Hån och förakt rapporterades förekomma av sjukvårdspersonalen som ett uttryck för 

stigma. Sjukvårdspersonalen skuldbelade öppet patienterna för deras hiv-smitta, detta 

medförde att patienterna skämdes för sin smitta fast de fått den medan de levt ett vanligt 

liv (Rintamaki et al., 2013). Ett stigma-relaterat beteende baserat på ignorans eller 



 

10 

potentiell elakhet från sjukvårdspersonalen utspelade sig när personalen skrämde 

patienterna med dödlighetsproblematik. Patienter rapporterade sammanträffande hos 

sjukvårdare som talat om för patienterna att deras liv är över, att de förlorat mening på 

grund av hiv-smittan (Rintamaki et al., 2013). En grav upplevd stigma från 

sjukvårdspersonalen inträffade för en patient som fick diskuterat sina hiv-mediciner 

framför besökare, detta resulterade i en överträdelse av patientens integritet och 

sekretess (Ion & Elston, 2015). Sjukvårdspersonalen bidrog likaså till stigma och 

kränkta patienter som testades för hiv-smitta utan vetskap om detta, därefter lämnades 

en hiv-diagnos utan lämplig före-och efterrådgivning gällande hiv. En bristande 

rådgivning vid tidpunkt för hiv-diagnos, samtidigt som attityder relaterat till stigma 

förekommer, påverkar framtida interaktioner med sjukvården negativt samt patientens 

hälsa och välbefinnande (Ion & Elton, 2015). Upplevelser kring stigma uppkom när 

patienterna blev behandlade hastigt av sjukvårdspersonalen samt erhöll felaktig, icke 

uppdaterad information om deras Hiv-diagnos utan varken stöttande eller tillgänglighet 

ifrån sjukvårdarna. I patienternas erfarenhet av hivtest samt diagnos möttes de utav 

ytterligare stigma för hur stereotypen av hiv-transmission bör se ut och vem som 

uppfattas vara i risk att få smittan (Ion & elton, 2015).  

 

5.1.4 Rädsla inför stigma  

Patienters upplevelser av stigma och dömande från sjukvårdspersonal uppstod vid 

situationer där risk rådgivning gällande hiv transmission fokuserades på den sexuella 

läggningen snarare än den sexuella praktiseringen. I vissa fall upplevdes effekterna av 

stigma vara så höga att patienterna valde andra kliniker och andra valde att hålla inne 

med information för rädslan att uppleva stigma (O’Byrne & Watts, 2014). Fler patienter 

styrkte att även de undanhållit information såsom hiv-status om de kunnat uppge en 

annan mindre stigmatiserande sjukdom som exempelvis hepatit istället (Mill et al., 

2009). En annan rädsla inför stigma uttrycktes över storlek och färg på journaler samt 

att besöks tider till hiv-patienter var samma tider vilket ansågs kunna medföra att 

obehöriga skulle identifiera deras smitta genom detta (Dako-Gyeke et al., 2015). 

 

5.1.5 Orättvis behandling 

Hiv-smittade patienter uttryckte oro samt osäkerhet kring ifall de skulle få behandling 

för sin hiv-status, de blev uppmuntrade att vänta på behandling och inte oroa sig. Trots 

detta erbjöd staten fri tillgång till hiv-medicin till alla behövande, detta berodde dock på 
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tillgängligheten av behandlingsmedicinen och monitortester (Bernays et al., 2010). Hiv-

patienterna upplevde en ojämnfördelad vård eftersom de kände att sjukvårdspersonalen 

tillbringade otillräckligt med tid för dem. Andra uppgifter som utgjorde det absolut 

allvarligaste överträdelsen var sjukvårdspersonal som baktalade patienter till annan 

sjukvårdspersonal (Rintamaki et al., 2013). Hiv-patienters upplevelser styrker att 

sjukvårdspersonal ignorerat patienterna, nekat dem vård och försökt omdirigera de till 

andra vårdenheter vilket baserats på deras stigma mot patientens hiv-smitta (Rintamaki 

et al., 2013).   

 

5.2 Okunskap hos sjukvårdspersonal 

Patienter misstänkte okunskap och irrationell rädsla om hiv-transmission hos 

sjukvårdspersonalen som ibland fick panik när de fått i uppgift att vårda en hiv-patient 

(Rintamaki et al., 2007). Vissa deltagare kände att en onödig markering gjordes för 

deras hiv-smitta vilket betraktades som sjukvårdspersonalens rädsla och ignorans, detta 

kan dock ha varit ett standardiserat tillvägagångssätt från sjukvårdens ståndpunkt 

(Rintamaki et al., 2007). Hiv-patienter har upplevt sjukvårdspersonal som är bristfälliga 

inom kunskap om hiv och har oförmåga att placera in hiv-behandling i en nuvarande 

vårdkontext (Ion & Elston, 2015). En uppmärksammad kunskapsbrist hos 

sjukvårdspersonalen visades när de var rädda att erhålla hiv-smitta. Denna rädsla för 

kontamination var påtaglig även att risken för hiv-transmission var försumbar. En 

kvinna upplevde denna rädsla från sjukvårdspersonalen under en förlossning, en sårbar 

tidpunkt då alla kvinnor förväntas ta emot stöttning och omhändertagande vård. Istället 

upplevde kvinnan rädsla för kontamination från sjuksköterskorna som var rädda att 

hantera kvinnans kroppsvätskor under förlossningen. Sjuksköterskorna var oförmögna 

att kontextualisera hiv lämpligt till förlossningskliniken, följderna innebar att kvinnan 

och hennes partner upplevde stigma och inte stöttade (Ion & Elston, 2015). 

 

5.3 Stöd från sjukvårdspersonal 

Patienter beskriver möten där både verbal- och ickeverbal kommunikation förmedlade 

att sjukvårdspersonalen var stödjande (Okoror et al., 2014). Dels beskrevs sjukvårdarna 

som positivt tänkande, medlidande, sympatiska och omtänksamma även om de inte 

kunde erbjuda någon behandling. Tonfallet på sjukvårdarna kunde urskiljas som 

sympatiska. När deltagarna kände sig nöjda med den vård de mottog var de mer 

benägna att acceptera sjukvårdspersonalens rekommendationer att inkludera familjen, 
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detta sågs som ett tecken att sjukvårdspersonalen brydde sig om de (Okoror et al., 

2014). Personalen skildrades som stödjande och omhändertagande när de uttryckte oro 

för patienternas familjer, de föreslog att kvinnorna skulle ta dit sina barn för tester och 

vård. Patienterna upplevde främjande vård som inte var diskriminerande med 

utstickande protokoll speciellt för hiv-patienter. Ett omhändertagande beskrevs när 

patienter fick träffa läkare direkt när de var i smärta, när protokollen hade samma färg 

för hiv som för Tuberkulos och när de fick en tid trots att de inte hade bokat (Okoror et 

al., 2014). Patienter belyste hur ett omhändertagande möte med sjukvårdspersonalen 

skulle upplevts med mindre stigma genom att exempelvis tala om annat än sjukvården 

för att skapa en bekvämlighet samt hiv-relaterad rådgivning rörande sexuell praktik och 

inte läggning (O’Byrne & Watts, 2014).  En tydlig respons uppdagade att patienter inte 

upplevde stigma eller diskriminering när de togs om hand av utbildad personal som fått 

träning i de negativa effekterna av stigma (Dako-Gyeke et al., 2015). 

 

6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där underrubrikerna behandlar 

delar som; Reflektionsförfaranden, Sökningsförfarande, Inklusionskriterier, 

Urval/Kvalitetsgranskning, Etiska överväganden, Generalisering/överförbarhet och 

Tillförlitlighet. Följaktligen följer resultatdiskussionen där huvudsakliga resultat 

diskuteras. Slutligen framgår en reflektion kring resultatets betydelse, vilken ny 

kunskap som uppdagats samt förslag till utveckling och vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Reflektionsförfarande  

Författaren har tagit del av handledarsamtal samt gruppträffar och utnyttjat denna tid till 

att reflektera kring arbetet och framställa förbättringar. På samma sätt genomfördes 

självständigt en kontakt mellan två andra lärda inom området som införskaffat större 

kunskap inom uppsatsskrivande än författaren själv. Fördelaktigt fördes en dialog 

genom studiens process där de båda utomstående lärda tog del av arbetet och granskade 

det utifrån andra perspektiv än handledare och författare tidigare gjort. Detta medförde 

en god variation av synvinklar som ledde fram till progressioner i uppsatsen.  
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6.1.2 Sökningsförfarande  

Problemområdet avgränsades och sökord formulerades fram, detta utgjorde sedan en 

grund i litteratursökningen som fullbordades i databaser (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Databassökningen utfördes primärt med endast fritextsökningar och begränsningar som 

free full text som en test sökning. Produkten av test sökningen övergick till att vara en 

systematisk litteratursökning där författaren införskaffat en breddad syn på området. 

Sökningen inleddes i Cinahl, där majoriteten av artiklarna hittades. I PsycInfo hittades 

ytterligare två artiklar, resterande bestod av dubbletter. I Pubmed återfanns åtskilliga 

träffar men ingen relevant datatillförsel vilket kan ha inneburit att författarens 

systematiska förfarande begränsat relevant data, en annan förklaring kan även vara att 

databasen innehåller biomedicinsk data vilket inte passade till studiens syfte.  

Den sökstrategi som användes grundar sig på ordkombinationer med hjälp av logiska 

sökoperatorer, dessa kallas booleska operatorer (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Booleska operatorn AND brukades i databaserna. AND kombinerar de två sökorden i 

referenserna och begränsar sökningen som medför ett smalare resultat (Eriksson Barajas 

et al., 2013). Det kan delvis tolkas som en svaghet i resultatet att endast en sökoperator 

användes. Följaktligen utfördes en provsökning i Pubmed med de två första MESH-

termerna hiv och Stereotyping men AND, som gav 25 träffar, byttes mot OR vilket i 

utbyte gav 88686 träffar. Uttryckligen ger detta ett upplyftande tecken att rätt operator 

används då OR gav orimligt antal träffar att arbeta igenom. OR innefattar båda sökorden 

var för sig vilket utvidgar sökningen och ger ett bredare resultat (Eriksson Barajas et al., 

2013). I samtliga databaser användes systematiskt databasernas ämnesordlistor Cinahl 

headings, Thesaurus samt MESH-termer för att erhålla passande underrubriker vilket 

Eriksson Barajas et al. (2013) drar liknelse till ett sökträd. Författaren brukade första 

ämnesordet i varje databassökning kombinerat med fritextsökningen patient experience 

som återkom i alla databaser för att utvinna artiklar med patient perspektiv. Eriksson 

Barajas et al. (2013) intygar att författaren genom en kombination av ämnessökord och 

fritextsökning kan erhålla fler träffar än vid användande av var och en. Det systematiska 

tillvägagångssättet återspeglas av ekvivalenta sökningar i de inkluderade databaserna 

som strävar efter att heltäckande identifiera, bedöma samt syntetisera all tillgänglig 

evidens relevant för studien (Eriksson Barajas et al., 2013).  
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6.1.3 Inklusionskriterier 

Författaren använde ett inklusionskriterie som begränsade artiklarna till en tioårs-period 

för att erhålla aktuell data i studien. Författaren ville dock försäkra att studien inte 

missat relevant data med avseende på tidsbegränsningen därför utökades sökningen till 

15 år i databasen Cinahl för att testa detta. Resultatet av testet blev att minimal eller 

liknande data framkom vilket vittnar om att all relevant data samlats in eftersom 

resultatet artiklar överensstämde till stor del, därmed utfördes inga ändringar.  

 

6.1.4 Urval/Kvalitetsgranskning  

En systematisk litteraturstudie innebär att analyserat material ska analyseras igen av 

författaren med intention att besvara ett nytt syfte (Eriksson Barajas et al., 2013). Detta 

utgör en risk för selektivt urval och feltolkningar. Med dessa risker i åtanke har 

arbetssättet medvetet utförts för att minimera feltolkningar genom att tillgå omsorgsfullt 

och systematiskt. En förklaring till att de femtiosex lästa abstrakt sållades ner till endast 

tio artiklar berodde till stor del på vilseledande rubriken som hänvisade till hiv-

patienters upplevelse av bemötande, vilket senare i läsningen av abstrakt visade sig vara 

samhällets bemötande och inte sjukvårdspersonalens. En av de tio artiklar som söktes 

fram var kostnadsbelagd och laddades ner via Google. Kvalitetsgranskningen utfördes 

av författaren själv, detta kan ses som en svaghet eftersom olika synvinklar inte vägts 

in. Dock anser författaren att checklistorna följts och därmed utförts grundligt vilket 

minimerar risken för felgranskning.  

 

6.1.5 Etiska överväganden 

God etik är en viktig del i all vetenskaplig forskning, där intresset för ny kunskap måste 

vägas i relation till kravet att skydda de individer som deltar i undersökningar (Eriksson 

Barajas et al. 2013). Författaren började med att reflektera kring vetenskaplig oredlighet 

utifrån att framföra objektiv data samt deltagarnas konfidentialitet för att ha detta med 

sig under granskning av artiklar. Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar att handlingar 

eller underlåtelser i förbindelse med forskning som medvetet eller omedvetet leder till 

falska eller förvrängda resultat innebär vetenskaplig oredlighet. Utifrån författarens 

medvetenhet kunde en kontroll redan från början ske där artikelns etiska övervägande 

framgick i text eller hos publiceraren. 
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6.1.6 Generalisering/överförbarhet 

Generalisering avser hur vida resultatet går att generalisera från urval till population 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Utifrån artiklarna som uppkom återfinns en medvetenhet 

om att de olika texterna härstammar ifrån olika länder och världsdelar vilket ger både 

negativa och positiva konsekvenser utifrån generaliserbarhet. Negativa aspekten pekar 

mot en svår generalisering eftersom studierna utspelas i spridda länder vilket innebär att 

studien inte kan generalisera till ett specifikt område på samma sätt som om samtliga 

studier påträffats med ursprung i samma land. På motsvarande sätt kan en styrka av 

generalisering vara att de kvantitativa artiklarna var från olika delar av världen men 

ändå visar de mycket liknande resultat vilket således tyder på en generaliserbarhet 

eftersom olika sorters människor blir representerade i studien. Eriksson Barajas et al. 

(2013) intygar att stickprovet måste vara representativt för populationen för att kunna 

generalisera resultatet. Dock omfattade studiens resultat endast av tre olika kvantitativa 

artiklar vilket författaren finner är för lite för att hävda en generalisering, en betoning 

läggs på att de kvantitativa artiklarna fungerar som ett fördjupande stöd till resterande 

resultat som framhävs bäst då både kvantitativa och kvalitativa artiklar synliggörs. 

Eriksson Barajas et al. (2013) förtydligar att det är av fördel i en studie om både 

kvantitativ och kvalitativ tas med eftersom forskningsfrågan kan belysas ur olika 

synvinklar. Överförbarheten för de kvalitativa resultaten anses starkare än 

generaliserbarheten. Grunden till detta är att gemensamma delar finns för individer som 

lever med hiv-diagnos som exempelvis upplevelser av bemötande, betydelsen av 

integritet, upplevelse av att vara smittsam vilket är delar som är relevanta och 

överförbara till svensk vårdkontext. Ett observandum att ta hänsyn till gällande 

överförbarheten är att förankringen till Sveriges sjukvårdssystem och kultur frånskiljer 

sig de ursprungliga resultatens individer i förhållande till ursprung. Exempelvis behöver 

patienter inte vara rädda och oroliga över att inte erhålla behandling i Sverige. Det finns 

även en möjlig överförbarhet till ett större urvalsunderlag så som individer med andra 

blodsmittor. Dessa överförbarheter stärker Eriksson Barajas et al. (2013) genom att 

förklara hur enheter bestående av människor och miljöer kan överföras till andra 

liknande situationer.  

 

6.1.7 Tillförlitlighet 

Analysprocessen tillsammans med artikelmatris och tabell över analysen redogörs i 

studien vilket gör att läsaren har en chans att bedöma trovärdigheten på egen hand. 
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Resultatet innehåller både positiva och negativa punkter i bemötandet till patienten 

vilket ökar trovärdigheten då problemet ses ur olika synvinklar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ökar trovärdigheten när använda artiklar är etiskt granskade av en kommitté 

eller om etiska resonemang fanns tillgängligt i artikeln, samtliga artiklar i denna studie håller 

måtten för etisk granskning. Redan analyserat material från artiklarna ska analyseras åter av 

författaren där av har inga citat från artiklarna valds med då detta material är oanalyserat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatets huvudfynd pekar på att omfattande stigma förekommer i vårdsammanhang 

som märkbart gett en negativ influens på patientens hälsa och välmående, vissa stunder 

så extremt att patienter valt att byta kliniker eller tagit ett uppehåll ifrån vård och 

behandling. Detta menar Dahlberg och Segesten (2010) är ett vårdlidande för patienten 

som far illa av det avvisande bemötandet.  Vårdandets ambition ska innebära att stärka 

patienten hälsoprocess och lindra lidandet vilket är beroende av en funktionerande 

mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Wiklund (2009) förklarar att det är av stor vikt för en individuell omvårdnad och ett 

positivt bemötande att sjuksköterskan strävar efter att förstå den lidande individens 

enskilda perspektiv. I resultatet uppmärksammas negativa signaler i form av bristande 

ögonkontakt från sjukvårdspersonalen vilket tolkades som ett obehag eller ogillande 

gentemot patienterna. Dahlberg och Segesten (2010) kopplar ögonkontakten till en 

säkrare och närmare mellanmänsklig relation, vänder sjukvårdspersonalen bort blicken 

eller slår ner den brister trovärdigheten. Detta skriver Baggens och Sandén (2009) om 

som den kroppsliga kommunikationen vilket förmedlar olika känslor och 

sinnesstämningar samt attityder till den andra personen där det påtagliga signaleras. 

Patienterna i resultatet kände sig hastigt behandlade av sjukvårdspersonalen samt 

osedda när de erhöll felaktig, icke uppdaterad information om deras hiv-diagnos utan 

varken stöttande eller tillgänglighet ifrån sjukvårdarna. Dahlberg och Segesten (2010) 

svarar på detta genom att beskriva hur patienter töms på energi och välbefinnande när 

sjukvårdspersonal har bråttom eller visar sig oengagerade, hur sjukvårdspersonalen är 

vänd mot patienten och hälsar har stor betydelse för patientens välbefinnande.  

Resultatet visar hur kunskapsbrister hos sjukvårdspersonalen leder till rädsla som 

således bidrar till ett undvikande beteende som försvårar den mellanmänskliga 

relationen mellan sjukvårdspersonal och patient. Patienten i sin tur känner skam och 

väljer att undanhålla information, känslor och frågor, detta är på grund av att hiv-
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patienterna känner så pass stor stigma att de helst väljer undanhålla information. 

Patienterna försöker, om möjligt, avslöja en sjukdom som leder till mindre stigma så 

som hepatit i utbyte mot hiv. Starrin (2013) tar upp och förklarar detta som en hantering 

mot stigma som hotar patientens självkänsla och självbild. Ett av dessa hanterbara 

verktyg är att dölja, gömma eller hemlighålla det område som leder till stigma. 

Forskning tyder på att om stigmat är möjligt att dölja så är detta ett företrädande 

alternativ som regel väljs för att undvika konflikt, personen i fråga upplever då inte 

stigma (Starrin, 2013). Bergström et al. (2006) Förklarar att självbilden hos patienterna 

påverkas av samhällets syn på hiv, vilket påverkar patienternas val om att söka hjälp för 

sin sjukdom. Resultatet visar att patienter som blivit illa bemötta har gjort uppehåll i sin 

behandling eller valt en annan klinik, det framgår likaså att vissa kliniker försökt 

omdirigera patienter eller rent av nekat dem vård. Gilbert och Walker (2010) intygar att 

många hiv-positiva väntar med att uppsöka vård eftersom det finns en rädsla för stigma 

och att dem skulle bli utstötta ifrån sina familjer eller ifrån samhället. Denna 

ofullständiga vård följt av sämre följsamhet i behandlingen av hiv menar Sticker (2013) 

kan leda till en ökning av sjuklighet, dödlighet, och smittspridning.  

En stigma-relaterad komplikation som uppdagades i resultatet var ett överdrivet 

avståndstagande som patienterna kände ifrån sjukvårdspersonal.  Exempel på 

avståndstagande i resultatet ifrån sjukvårdspersonal belys i bemötandet där 

sjukvårdspersonal använt annorlunda skyddsutrustning när de jobbat med andra 

patienter i jämförelse med hiv-patienter, detta sågs från patienterna som överdrivna 

säkerhetsåtgärder gentemot dem. Ytterligare avståndstagande som resultatet återspeglar 

var deltagares upplevelser när sjukvårdspersonal tilltalat de från andra sidan rummet 

istället för att gå fram till patientens säng för att tala till dem. Dahlberg och Segesten 

(2010) ger exempel på att ett avståndstagande signalerar ett ogillande inför patienten 

som exempelvis extra skyddsutrustning då sjukvårdspersonal tar till tvättlappar för att 

undvika direkt beröring kan orsaka att patienten känner sig ledsen och illa berörd. 

Därför förklarar de vidare att sjukvårdspersonalen måste vara medvetna om de budskap 

som sänds ut, sjukvårdspersonalen har ett ansvar i den mellanmänskliga relationen till 

patienten och se till att mötet blir vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hodgsons 

(2006) studie uppenbarar sjukvårdspersonal som upplevde stigma ifrån allmänheten och 

via detta avståndstagande och skepsis som de utsattes för fick dem att relatera mer till 

vad hiv-patienterna går igenom när avståndstagande sker (Hodgson, 2006). 

Kristoffersen et al. (2006) förklarar denna koppling mellan sjukvårdspersonal och 
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patienter med att empati bygger på likheter i varandras erfarenhetsbakgrund, en 

människa har inte förståelse för något han eller hon inte på ett eller annat sätt kan knyta 

an till genom sina egna erfarenheter. 

Utbildning och träning kan utöka det empatiska förhållningssätt som bör vara en del av 

sjuksköterskans profession för att uppnå ökad förståelse för patienten (Kristoffersen et 

al, 2006). Resultatet talar för en kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen som bidrar till 

stigma till hiv-patienter, panik vid vårdande eller vägran att vårda hiv-smittade är några 

exempel på okunskapens följder inom sjukvården. Nillson Kajermo och Wallin (2009) 

styrker att sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet där ny forskning kontinuerligt 

framställs, vidare förklarar de att sjukvårdspersonal är i behov av att ständigt uppdatera 

och utveckla sina kunskaper för att kunna tillmötesgå med god och säker vård av hög 

kvalité. God vård är säker vård, patientsäkerhet är att skydda patienten mot vård skada, 

en av orsakerna till att patientsäkerheten brister härleds till otillräcklig kunskap (Öhrn, 

2009). Ball och Douglas (2009) anser också att felaktigheter och patientsäkerhetsrisk 

associeras till brist i kunskap och dess tillämpning, de beskriver att detta kan förklaras 

genom att framväxten av ny forskning och ny kunskap kräver ett förnyande ifrån 

sjukvårdspersonalens sida. Enligt svensk lag är alla vårdgivare skyldiga att systematiskt 

samt fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten med forskningsbaserad 

kunskap (Kristoffersen et al, 2006). Studiens resultat bibringar att de patienter som känt 

sig nöjda med vården och inte upplevt stigma baserades på grunder där 

sjukvårdspersonalen blivit utbildad och fått träning i de negativa effekterna av stigma 

och diskriminering mot hiv-patienter. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att varje 

sjukvårdspersonal som ser hälsa som vårdandets mål borde ta alla tillfällen i akt att 

stödja det friska, starka och sunda hos patienten.  Nöjda patienter i resultatet hade även 

beskrivit stödjande sjukvårdspersonal utifrån hur de förmedlade den verbala- och 

ickeverbala kommunikationen, tonfallet var utstående och kunde urskiljas som 

sympatiskt. Kristoffersen et al. (2006) tydliggör att känna sympati, som är ett svar på 

den empatiska processen, inför patienten bidrar således till ytterligare elimination av 

stigma. Kristoffersen et al. (2006) bekräftar även att sympati eller brist på sympati är 

något som sjuksköterskan kan förmedla både verbalt och icke-verbalt genom sitt 

förhållningssätt och beteende. 
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6.3 Reflektion och vidare forskning 

Resultatets betydelse i denna studie speglar en patientgrupp som upplever stigma och 

således kan härledas till andra blodsmittor inom olika vårdkontexter. Detta har 

uppdagats som ett problem i studien som ett flertal gånger sätter patientsäkerheten på 

spel i form av att patienter exempelvis tvingas byta kliniker eller rent av nekas vård. 

Därför blir ämnet oerhört aktuellt i vårdande sammanhang med patienten i centrum. Det 

framgår tydligt att utbildning är den ledande faktorn som motverkar stigma starkt och 

som behövs ta i beaktskap i arbetet mot stigma inom vården. Ny kunskap som 

framkommit för författaren själv är den häpnadsväckande påverkan kommunikationen 

innefattar med verbal och ickeverbala-signaler på patienterna i vården. Kunskapen som 

uppmärksammats kan överföras till sammanhang där en dialog förs mellan 

sjukvårdspersonal och patient. Arbetets kliniska förankring grundar sig i att 

sjukvårdspersonal ska få en ökad förståelse för de hiv-patienter som upplever stigma 

samt medvetandegöra hur sjukvårdspersonal bemöter hiv-patienter. Det är viktigt att 

belysa hur stigma i ett vårdande sammanhang påverkar vidare behandling negativt för 

att kunna förbättra vården ytterligare. Trots att vi i Sverige är ledande inom hiv-

behandling så återstår ett stort arbete kring sjukdomens stigma. Studien önskar kunna 

vara tillhands för att synliggöra stigma och ge upphov till utbildning där en 

kunskapsbrist uppdagas. En angelägenhet författaren vill föra vidare som utveckling och 

vidare forskning till studiens resultat är mer jämförelse mellan de patienter som 

upplever och inte upplever stigma. Denna studie inkluderar artiklar som fått in 

upplevelser av bemötande utan stigma, de artiklar som redovisat dessa upplevelser har 

således framförts i resultatet. En vidare jämförelse rekommenderas av författaren 

eftersom området kan bidra till ytterligare ökad kunskap och förståelse hur stigma 

förebyggs. 
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6.4 Slutsats 

Resultatet visar att hiv-patienterna upplever bemötande som pekar på stigma från 

sjukvårdspersonalen. Patienter som beskriver stigma från sjukvårdspersonalen vittnar 

om att de trots subjektivitet är jämförelsevis lika. Hiv-patienterna upplever en rädsla att 

avslöja sin hiv-status inför sjukvårdspersonal för att de tidigare upplevt stigma, därför 

väljer en del patienter att undanhålla sin sjukdom. Att undanhålla information som kan 

vara av vikt i behandling och omvårdnad av patienten kan leda till sämre vård som 

följaktligen kan leda till en brist i patientsäkerheten eftersom patientens sjukdom inte 

räknas in. Detta innebär ett lidande för patienten. Författaren tycker sig se en koppling 

utifrån studiens resultat att okunskap är en bidragande faktor till stigma. Författaren 

finner en tanke i att en ökad kunskap genom förmedlande utbildning borde minska 

stigma av hiv inom sjukvården.  

Praktiskt ska studien kunna tillämpas för att medvetandegöra hur sjukvården bemöter 

hiv-patienter. Studien önskar att bidra till en ökad förståelse hos sjukvårdspersonalen 

för de patienter som är diagnostiserade med hiv och upplever stigma. 
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