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Abstrakt  

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett kroniskt virus som hittills har drabbat 

omkring 35 miljoner människor världen över. Personer som bär på viruset har länge blivit 

utsatta för diskriminering och stigmatisering i samhället, vilket även kan medföra en risk 

för avspegling inom hälso- och sjukvården. I mötet och i omvårdnaden av dessa personer 

är det viktigt att sjuksköterskan vårdar, stödjer, förmedlar trygghet och hopp samt bemöter 

dem med respekt utifrån alla människors lika värde. Syfte: Syftet var att belysa HIV-

positiva patienters upplevelser av att bli stigmatiserade inom hälso- och sjukvården. 

Metod: 13 kvalitativa vetenskapliga originalartiklar från databaserna Cinahl och PubMed 

har använts till denna litteraturöversikt. En deduktiv analys har gjorts med hjälp av 

Graneheim och Lundman. Resultat: Det har förekommit att sjukvårdspersonalen erhöll 

otrevliga attityder och uppträdde på ett oförskämt sätt. Utöver detta beskrevs det en 

försämring i vårdkvalitén samt en bristande sekretess gentemot HIV-positiva patienter. 

Diskussion: Sjukvårdspersonalen bör reflektera över vilken vårdrelation som förmedlas till 

patienten för att motverka stigmatiseringen och förekomsten av vårdlidande. Åsikter och 

fördomar ska inte förekomma i mötet med patienten. Sekretessen bör ses över för att på 

bästa sätt försäkra patientsäkerheten och deras integritet. Slutsats: Genom att belysa 

problemområdet under sjuksköterskeutbildningen och inom verksamheten kan det bidra 

till ökad kunskap där stigmatisering motverkas och en jämlik sjukvård uppnås.  

 

Nyckelord: diskriminering, erfarenhet, HIV-infektion, patienter, sjukvård, vårdlidande 
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1. Introduktion 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett globalt folkhälsoproblem och har hittills drabbat 

omkring 35 miljoner människor världen över (World Health Organization, 2018). När 

viruset upptäcktes fanns det ingen kunskap om varken omvårdnaden eller behandlingen 

av drabbade patienter, fördomar skapades kring virusets smittvägar och detta resulterade i 

att dessa patienter stigmatiserades i samhället.  

2. Bakgrund 
2.1.1 Humant immunbristvirus 

Viruset attackerar och förstör vita blodkroppar som är viktiga för människans 

immunförsvar (Ericson, Ericson & Kan, 2018, s. 403). Symtomen för HIV varierar för vilket 

stadium viruset befinner sig i, personen är oftast omedveten om sin hälsostatus och kan 

misstolka symtomen som en vanlig förkylning. Viruset kan bland annat yttra sig i form av 

huvudvärk och feber som sedan kan övergå till svullna lymfkörtlar och viktminskning. 

Obehandlat HIV kan leda till att personen utvecklar AIDS, det vill säga Förvärvat 

immunbristsyndrom, vilket kan ta upp till 15 år att utveckla beroende på individen. HIV 

kan överföras genom utbyte av kroppsvätskor såsom blod, bröstmjölk och vaginala sekret 

samt sperma vid oralt, analt och vaginalt oskyddat sexuellt umgänge från infekterade 

individer. Andra smittvägar kan vara att en person kommer i kontakt med förorenade 

injektionsnålar och/eller andra vassa föremål. Eftersom att viruset är kroniskt är det viktigt 

att behandling sätts in tidigt för att förebygga vidare smitta. Behandlingen består av Anti-

retrovirala läkemedel (ART) som syftar till att minska virusnivåerna i blodet. Vid låga 

nivåer ger viruset inga symtom och risken för att personen ska föra viruset vidare är liten 

(WHO, 2018).  

Att leva med HIV innebär en livslång behandling med ART och risken finns även att 

personen återkommande drabbas av kronisk trötthet och utmattning, viktminskning, 

illamående, frossa eller andra infektioner till följd av viruset. HIV- positiva personer 

beskriver att varje fysiskt symtom påminner dem om deras virus och döden. En försämrad 

självbild, suicidtankar och en ekonomisk oro på grund av att behandlingen medför höga 

kostnader kan förekomma. Viruset anses som en fruktad sjukdom som innebär skam för 

både patienten själv och för resterande familj. Vidare blir de bekymrade om att de inte 

längre blir respekterade i samhället, de finner en svårighet i att lita på sina partners samt i 
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att inte kunna prata om sin hälsostatus med andra människor. Oro för att bli isolerad och 

att bli bortstött har manifesterat sig, förutsättningarna för dessa patienter att skaffa sig ett 

jobb har blivit svårare i samband med avslöjandet av deras diagnos. Utöver detta berättar 

de om en konstant rädsla för sin egen och för familjemedlemmars framtid (Ho & Goh, 2017; 

Tarakeshawar et al., 2006). 

 

Att ha en familjemedlem som är HIV- positiv innebär en livsförändring för hela familjen 

som inkluderar fysisk och emotionell frustration, stress och hopplöshet. Skilsmässor kan 

också uppstå. Det återses en fysisk och mental börda i att ge omvårdnad till en HIV- positiv 

familjemedlem, en del finner en skuld hos sig själv för att vara ansvarig för att ha fört 

smittan vidare till sin familjemedlem. Trots situationen finns det även en stark tro på Gud 

och på behandlingen hos en del familjer. Genom rådgivning från hälso- och 

sjukvårdspersonal samt en god kommunikation med den drabbade, ges det ett 

engagemang för patienten i att fortsätta med behandlingen (Biru, Lundqvist, Molla, Jerene 

& Hallström, 2015).  

 

2.1.2 Stigma 

Enligt Goffman (1972, s. 11-14) beskrivs stigmatisering som en nedvärderande egenskap 

som ofta kopplas samman med diskriminering och mänskliga rättigheter. En person blir 

utstött och stämplad när den utifrån samhällets miljö placeras in i kategorier enligt de 

annorlunda egenskaper personen besitter. Denna stämpling innebär att personen på ett 

icke önskvärt sätt avviker från det som anses vara normalt. Vidare beskrivs tre olika typer 

av stigma: kroppsliga, stambetingade och personliga stigma. Den kroppsliga 

stigmatiseringen kan till exempel vara att en person har ett synligt fysiskt handikapp, den 

stambetingade stigma kännetecknar stigma till följd av ras, religion eller nation medan den 

personliga stigma kan innebära att en person är arbetslös, har en viss typ av sjukdom eller 

sexuell läggning. Dessa tre typer av stigma har gemensamt att en individ som har ett drag 

eller en typ av egenskap som drar uppmärksamhet till sig och som avviker från de 

förväntningar som samhället har, blir stigmatiserad.  
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2.2 Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad  

Utifrån International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod och hälso- och sjukvårdslagen 

har sjuksköterskan ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter med avseende för 

autonomi, olikheter och rättvisa. Sjuksköterskan ska därför aldrig avvika från normen om 

alla människors lika värde (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Hälso- och sjukvårdslag 

[HSL], 2017:30). 

Manganye, Maluleke och Lebese (2013) beskriver att sjuksköterskan ska främja, återställa, 

upprätthålla och lindra lidandet där personens behov och hälsa ska vara det främsta målet 

hos sjuksköterskan. För att detta ska uppnås krävs det en relation av förtroende mellan 

sjuksköterskan och personen.  

I omvårdnaden av HIV-positiva personer poängterar sjuksköterskan vikten i att vara 

vänlig och förstående, kunna bevara sekretessen samt motverka stigmatisering. 

Sjuksköterskan engagerar sig i personen genom att motivera, stödja och vara tillgänglig. 

Hen tar hänsyn till olikheter hos personerna, lyssnar till deras problem samt bemöter dem 

utifrån ett helhetsperspektiv bortom diagnosen (Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa 

& Gregson, 2010).  

 

2.3 Teoretisk anknytning 

2.3.1 Lidande 

Utifrån Katie Erikssons teori om lidande beskrivs lidande när en person utsätts för 

någonting som är negativt. Lidandet kan förekomma i tre olika former; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Vårdlidande kan sammanfattas utifrån kränkning av 

personens värdighet, utebliven vård, maktutövning samt fördömelse och straff. Den 

vanligaste formen av vårdlidande kännetecknas av att personens värdighet och sitt värde 

som människa kränks. Det kan ske genom direkta och/eller konkreta åtgärder som 

exempelvis respektlöshet vid tilltal eller genom att inte se människan i personen. 

Vårdlidande kan även orsakas utan att vårdgivaren är medveten om det. Det kan bero på 

en bristande kunskap kring varför och på vilket sätt en människa kan uppleva lidande 

samt en avsaknad av sitt eget agerande (Eriksson, 2015, s. 82-93).  

Att utöva sin makt gentemot den som söker vård genom obetänkta ord och beteenden kan 
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orsaka vårdlidande om personens synpunkter inte tas på allvar utifrån det vårdbehov som 

finns (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 

2.4 Problemformulering  

Rädsla och okunskap kring HIV har lett till att personer med HIV blev stigmatiserade 

vilket i sin tur resulterade i att de isolerade sig och upplevde minskad självkänsla. Detta 

stigma kunde förstärkas om även sjukvårdspersonal bemötte dem på ett avvikande, 

ojämlikt sätt jämfört med andra patienter. Avsikten med denna litteraturöversikt var därför 

att belysa stigmatisering av HIV- positiva patienter inom hälso- och sjukvården i syfte att 

medvetandegöra sjuksköterskan om detta fenomen i bemötandet av dessa patienter. Denna 

medvetenhet kan förhoppningsvis bidra till minskat vårdlidande genom att etablera 

utrymme för lärandet kring ämnet i verksamheten.   

3. Syfte 

Syftet var att belysa HIV-positiva patienters upplevelser av att bli stigmatiserade inom 

hälso- och sjukvården.  

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturöversikt sammanställer och utvärderar kunskapsläget inom tidigare teoretisk 

forskning samt att den medför ny kunskap inom ett viss valt område (Polit & Beck, 2017, s. 

111). Arbetet utförs utifrån olika rubriker som stegvis visar hur processen går till. Dessa 

rubriker kommer att vägleda läsaren till att skapa sig förståelse och på så sätt kunna 

återskapa författarens arbete (Friberg, 2017, s. 108). 

 

4.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Till denna litteraturöversikt inkluderades endast originalartiklar, publicerade mellan 2009-

2019, skrivna på engelska eller svenska. Deltagarna skulle vara informerade och gett sitt 

samtycke i genomförandet av studien. De skulle vara HIV- positiva, befinna sig inom 

hälso- och sjukvården och kunna uttrycka sig verbalt. Utöver detta skulle studien även ha 

fått ett godkännande från en etisk kommitté samt innehålla en medelhög till hög kvalitet. 
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Ingen avgränsning gjordes till varken kön eller land. Exkluderande kriterier var deltagare 

under 18 år och de som hade utvecklat AIDS.  

 

4.3 Litteratursökning 

Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. Ulrichweb användes för att undersöka 

om tidskrifterna där artiklarna publicerats var vetenskapligt granskade, som i så fall är 

markerade med en domartröja. Vid sökning i Cinahl användes Cinahl Headings och i 

PubMed användes MeSH-termer. Utifrån syftet har följande sökord använts: Attitude, 

Discrimination, HIV-infected patients, HIV, Life Experiences, Social stigma och Stigma 

samt fritextordet healthcare. Dessa har använts i olika kombinationer med AND och OR för 

att både begränsa och bredda sökningarna. Med bärande begrepp från syftet har även en 

fritextsökning använts: Patient Perceptions of HIV Stigma in Health Care Setting. Nedan 

presenteras ovanstående sökningar i tabell 1.  

 

4.4 Urval/Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen till arbetet utfördes i flera steg. Till att börja med lästes alla titlar på 

artiklarna och utifrån relevanta titlar som kunde svara mot syftet lästes abstrakten.  

Hela artikeln lästes vidare om abstrakten stämde överens med syfte och inkluderade 

kriterier. Artiklarnas kvalité granskades med hjälp av granskningsmallen från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) som besvarar om syftet var väldefinierat, 

om urvalet var relevant, om datainsamlingen var tydligt beskriven samt om analysen och 

resultatet var relevant och begripligt. Inkluderade artiklarna bedömdes att erhålla 

medelhög till hög kvalité, baserat på frågeställningarna utifrån SBU:s granskningsmall. De 

som saknade vissa delar eller där det inte tydligt framgick hur exempelvis data mättnaden 

uppnåddes, bedömdes till en medelhög kvalité. Se bilaga 1.  
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Tabell 1 

Översikt av sökningar  

 

Databas 

Datum 
Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 
Urval* 

2 
Urval* 

3 
Urval* 

4 
Artikel 

Cinahl 

190911 
(MH "Stigma") AND (MH 

"HIV-Infected Patients") 

AND healthcare 
 

English, 

Swedish, 

2009-2019, 

Peer 

Reviewed 
 

172 172 25 3 1 Zukoski & 

Thorburn 

(2009) 
 

Cinahl  

190916 
(MH "HIV-Infected 

Patients") AND (MH 

"Stigma") AND (MH "Life 

Experiences") 

English, 

Swedish, 

2009-2019 

Peer 

Reviewed 

43 43 7 4 2 Dako-Gyeke et 

al. (2015) 

Karamouzian et 

al. (2015)  

 

Cinahl 

190916 
Patient Perceptions of HIV 

Stigma in Health Care 

Setting 

English, 

Swedish, 

2009-2019 

Peer 

Reviewed 

16 16 6 3 1 Arrey et al. 

(2017) 

PubMed  
190917 

(((("HIV"[Mesh]) AND 

"Social Stigma"[Mesh])) OR 

"Discrimination 

(Psychology)"[Mesh]) AND 

"Attitude"[Mesh 

English, 

Swedish, 
2009-2019 

226 226 50 10 9 Alomepe et al. 

(2016)  

Donnelly et al. 

(2016)  

Gagnon (2015) 

Okoror et al. 

(2014)  

Rahmati-

Najarkolaei et 

al. (2010) 

Stutterheim et 

al. (2014) 

Valencia-Garcia 

et al. (2017) 

Williams et al. 

(2017) 

Wodajo et al. 

(2017) 

 

         

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. 
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4.5 Analys  

En deduktiv analys gjordes med hjälp av Graneheim och Lundman (2004), detta på grund 

av en redan förbestämd teori som utgick från stigmatisering som kom att spegla sig 

genomgående i arbetet (Rossman & Rallis, 2003, s. 133, refererad i Henricson, 2012). Varje 

artikel benämndes med en siffra, alltså från artikel 1 till artikel 13. Bärande meningsenheter 

i artiklarna markerades med färgpennor och döptes med bokstäver för att särskilja varje 

meningsenhet till respektive artikel. Ett separat dokument användes för avkodning och 

kondensering av meningsenheterna utan att tappa dess innebörd. Därefter jämfördes och 

diskuterades de till gemensamma kategorier och subkategorier. Dessa kategorier 

presenteras senare som rubriker i resultatet. Se Figur 1. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Sub-

kategori 

“Believe [it] or not, there is one nurse in 

this ward who actually ran away from 

me. On one occasion, when I 

approached the nurse’s station to ask for 

something, she told a non-HIV-positive 

patient, “Cover your mouth, be careful, 

you do not want to get infected with the 

HV”. Oh my God, I really do not 

understand this.”  

Sjuksköterskan sprang 

ifrån mig. 
Sjuksköterskan sa till en 

annan icke hiv-positiv-

person “håll för munnen, 

var försiktig, du vill inte 

bli smittad”, jag förstod 

inte.  

Okunskap Bemötande Otrevliga 

attityder 

“I have not been getting any service for 

last 11 days after admission to this 

hospital.” 

Jag har inte fått hjälp i 11 

dagar efter jag blev 

inlagd. 

Saknat 

stöd 
Bristande 

vård 
Nekad 

vård 

 

Figur 1. Exempel på Meningsenhet, Kondenserad meningsenhet, Kod, Kategori och Sub-kategori 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Textinnehållet behandlades med respekt och personliga åsikter lades åt sidan. För att öka 

förståelsen i sammanhangen användes ett översättningsverktyg till enstaka ord, för att på 

så sätt minska risken för misstolkning av innehållet.  
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5. Resultat 
HIV-positiva patienter stigmatiserades av sjukvårdspersonal inom vården. Detta ledde till 

diskriminering som sammanfattas i huvudkategorierna ”Bemötande” och ”Bristande 

vård”.  

Figur 1. Exempel på Meningsenhet, Kondenserad meningsenhet, Kategori, Sub-kategori 

 

 

 

5.1 Bemötande 
 

5.1.1 Otrevliga attityder 

Patienter upplevde otrevliga attityder och beskrev att sjukvårdspersonalen uppträdde på 

ett respektlöst, opassande sätt och behandlade dem illa, genom att till exempel inte vilja 

röra vid dem eller att de endast rörde dem med fingertopparna. Detta gjorde en del 

patienter upprörda och arga (Alomepe, Buseh, Awasom och Snethen, 2016; Gagnon, 2015; 

Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2016). Det 

noterades även att sjukvårdspersonalens attityder förändrades så fort patienterna avslöjade 

sina diagnoser, det visade sig exempelvis genom obehag då en del desinfekterade 

händerna efter att ha skakat hand med patienterna. Dessa nämnda attityder gjorde att vissa 

patienter blev ledsna och sade ifrån, medan en känsla av hämnd väcktes hos andra genom 

att de till exempel ville sticka sjukvårdspersonalen med samma nål som de blev stuckna 

med (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Stutterheim et al., 2014; Williams, Haire och Nathan, 

2017; Zukoski & Thorburn, 2009).  

Det beskrevs vidare att sjukvårdspersonalen kunde uttrycka sig på ett förnedrande sätt i 

samband med förmedlingen av diagnosen till patienten eller för att poängtera att de var 

HIV- positiva (Gagnon, 2015; Okoror et al., 2012; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; 

Stutterheim et al., 2014). “The internist said, ‘Bingo.’ He literally said, ‘Bingo.’ He didn’t 

say, ‘You’re HIV-positive.’ He just said, ‘Bingo.’… ” (Stutterheim et al., 2014, s. 656).  

Dessutom upplevde några av patienterna att sjukvårdspersonalen tog sig friheten att 

bestämma vad som var bäst för dem eller inte när de till exempel framförde deras önskan 

om att få barn. Andra patienter beskrev även hur de tilltalades med opassande ord samt att 

de inte blev behandlade som människor utan snarare som djur genom att 
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sjukvårdspersonalen exempelvis kunde slänga matbrickan till dem hellre än att ge den till 

dem (Alomepe et al., 2016; Gagnon, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Valencia-Garcia 

et al., 2016).  

 

5.1.2 Onödiga skyddsåtgärder 

Användning av extra skyddsåtgärder var något som upplevdes som kränkande för 

patienterna. De beskrev att sjukvårdspersonalen visade obehag och tog på sig två till tre 

par handskar i samband med blodprov- och blodtrycksmätning (Arrey, Bilsen, Lacor och 

Deschepper, 2016; Stutterheim et al., 2014; Williams et al., 2017; Wodajo, Thupayagale-

Tshweneagae och Akpor, 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). “I once, at the lab, had 

someone that, believe it or not, put on two pairs of gloves when that doesn’t normally 

happen” (Stutterheim et al., 2014, s. 656). En del patienter fick hårda direktiv om att inte 

nudda väggar eller handtag, lakan som de knappt rörde vid byttes ut omedelbart. Vidare 

beskrevs även att sjukvårdspersonalen klädde sig i skyddsrockar och skyddsmasker när de 

kom in till patienternas rum, detta förmedlade en känsla av hopplöshet hos en del patienter 

(Gagnon, 2015; Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh och Zolala, 2015; Valencia-

Garcia et al., 2016).  

 

5.1.3 Opassande frågor  

Det beskrevs att sjukvårdspersonalen fokuserade på att ta reda på hur patienterna blev 

smittade av viruset snarare än att bemöta dem utifrån sina vårdbehov. En del patienter 

kände att de var upprörda och behövde sätta ner foten gentemot sjukvårdspersonalen 

eftersom de ifrågasattes om hur de blev smittade, trots att det inte var relevant i samband 

med deras vårdsökande (Gagnon, 2015; Williams et al., 2017). En del av patienterna 

upplevde att de var tvungna att förklara på vilket sätt de hade blivit smittade varje gång de 

sökte sjukvård, vilket de inte upplevde att exempelvis personer med diabetes behövde göra 

(Stutterheim et al., 2014). 

 

5.1.4 Anklagelser  

Det förekom att sjukvårdspersonalen kunde anklaga patienterna för att smitta viruset 

vidare, de klandrades och ifrågasattes för att vara prostituerade eller drogmissbrukare. 
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Vissa beskrev att de fick blickar som antydde på att de var kriminella och förtjänade därför 

att ha viruset (Gagnon, 2015; Karamouzian et al., 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; 

Stutterheim et al., 2014; Arrey et al., 2016). 

En kvinna som var HIV-positiv och som tidigare jobbade med att sterilisera instrument på 

en avdelning blev anklagad av sina medarbetare för att ha spridit viruset, hon beskrev att 

hon kände sig hemsk och sade upp sig dagen efter (Karamouzian et al., 2015).  

 

5.2 Bristande vård 

 

5.2.1 Orättvisa   

Det förekom orättvisa i vården av patienter med HIV. De upplevde att de behandlades 

annorlunda i jämförelse med andra icke HIV-positiva patienter. Det noterades från olika 

sjukvårdsinrättningar att en del av patienterna saknade en daglig vårdplan och att det inte 

skedde något dagligt byte av sängkläder (Wodajo et al., 2017). En del patienter hade 

separata väntrum och deras mappar skiljde sig i färg från andra patienters mappar, vilket 

vissa tyckte var totalt oacceptabelt. Utöver detta bokades patienterna till besök en särskild 

dag (Dako- Gyeke och Asampong, 2014; Okoror, 2012), vid remittering till annan 

sjukvårdspersonal uppmärksammades deras diagnos med en lapp där det stod HIV-

patient (Arrey et al., 2016). Vissa patienter berättade också att de till exempel fick kämpa 

för att få tillgång till duschrummet, vilket fick dem att känna sig deprimerade. Några av 

dem tvingades även till att städa och göra rent efter sig (Gagnon, 2015; Valencia-Garcia et 

al., 2016). 

 

5.2.2 Bortprioritering  

Patienterna upplevde att deras behov av vård inte prioriterades, de fick vänta länge och 

hade de ett bokat besök eller planerad operation blev tiden inte respekterad. 

Sjukvårdspersonalen förklarade för dem att de inte kunde få företräde före andra patienter 

på grund av deras diagnos, vilket upplevdes ovärdigt för vissa patienter (Alomepe et al., 

2016; Arrey et al., 2016; Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia et al., 2016). En av 

patienterna uttryckte att de behövde vara allvarligt sjuka för att få behandling (Gagnon, 
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2015). De hände även att patienterna inte togs på allvar när de sökte vård, vilket bland 

annat ledde till försenad behandling (Stutterheim et al., 2014).  

 

5.2.3 Nekad vård 

Patienter med HIV kunde bli nekad vård i form av att sjukvårdspersonalen inte ville 

undersöka dem eller ge dem vård till exempel att de vägrade ge patienterna intravenösa 

läkemedel eller avstod från att operera (Karamouzian et al., 2015; Rahmati-Najarkolaei et 

al., 2010; Wodajo et al., 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). 

En patient berättade att sjukvårdspersonalen vägrade att sy ihop ett sår på fingret som i sin 

tur orsakade en infektion (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010), det hände även att patienterna 

blev utskrivna mot sin vilja i samband med avslöjandet av diagnosen, medan andra kunde 

ignoreras i flera dagar eller också om de larmade för att få hjälp under sin sjukhusvistelse 

(Karamouzian et al., 2015; Wodajo et al., 2017; Zukoski & Thorburn, 2009). På vissa sjukhus 

fick patienterna inte behandling om de inte hade bokat tid, samt att de i vissa fall sattes in 

på behandling utifrån deras beskrivning av symtom utan att någon form av utredning 

utfördes (Okoror et al., 2012). En del patienter skickades hem eller hänvisades till att söka 

vård någon annanstans, i vissa fall till andra vårdprofessioner eftersom 

sjukvårdspersonalen exempelvis var rädda för att bli smittade av HIV (Arrey et al., 2016; 

Gagnon, 2015; Rahmati-Najarkolaei et al., 2010; Stutterheim et al., 2014).  ”… Some of the 

nurses in particular refused to take blood or give injections to the patients, … I cannot 

examine you. I could be easily infected with HIV. Look, you have HIV …. Sorry, go 

somewhere else” (Rahmati-Najarkolaei et al., 2010, s. 5)  

 

5.2.4 Sekretess  

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen brast i sin sekretess genom att de i vissa 

tillfällen markerade patienternas sängar och mappar med en skylt eller en lapp där det stod 

HIV. De beskrev att andra människor som kom in till deras rum kunde se att dem var Hiv-

positiva men även att det gjorde ont att se sin mapp ligga framme för andra människor att 

upptäcka deras diagnos. Utöver detta kunde blodprov med ett positivt HIV-test markeras 

med patientens fullständiga namn. Det förekom också att sjukvårdspersonalen emellanåt 

kunde prata högt om patientens diagnos samt att de tog sig friheten att avslöja deras 
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diagnos för närstående eller andra utomstående personer (Arrey et al., 2016; Donnelly et 

al., 2016; Stutterheim et al., 2014; Valencia-Garcia et al., 2016; Williams et al., 2017).  

 

A woman [the wife of my husband’s friend] noticed that I was not breast-feeding my baby. She 

asked me why and I told her that I did not have enough breast milk. She was not satisfied with 

my response. She later informed me that she had called the maternity unit where I had my 

baby to inquire about me and was told that I have HIV … (Arrey et al., 2016, s. 587). 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är trovärdig genom att författarna i de valda studierna tydligt redogör 

på vilket sätt studierna är pålitliga, det vill säga hur genomförandet av studierna gått till 

samt vilka metoder som användes för att öka trovärdigheten. Det poängteras att tydliggöra 

genomförandet av metoden för att läsaren ska kunna bedöma om studien är överförbar till 

andra studier, som till denna litteraturöversikt, eller andra grupper (Polit & Beck, 2017, s. 

559-560).  

 

Efter att ha påträffat HIV- positiva patienter under verksamhetsförlagda utbildningen och 

utifrån egna upplevda erfarenheter har stigmatiseringen kring dessa patienter varit ett 

intressant ämne som har diskuterats sinsemellan. Med denna förförståelse har därför 

litteraturöversikten utgått endast utifrån att belysa förekomsten av stigmatiseringen hos 

HIV- positiva patienter inom hälso- och sjukvården.  

 

13 kvalitativa originalartiklar har inkluderats, varvid en av dessa utgick från en mixad 

metod där endast den kvalitativa delen valdes. Detta med syfte att få ett helhetsperspektiv 

och en djupare förståelse av patienternas upplevelser. Sökorden som användes för att få 

fram relevanta studier valdes från syftets meningsbärande begrepp, vilket gav möjligheten 

till en direkt koppling till de artiklarna som eftersträvades. Dessa sökord kombinerades 

med de booleska orden AND och OR, för att kunna bredda alternativt begränsa sökningar 

vilket anses som en styrka.  
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Sökordet ”discrimination” har använts som synonym till sökordet stigma eftersom det 

definieras utifrån Diskrimineringslagen (2008:567) att en person som direkt eller indirekt 

missgynnas och behandlas annorlunda jämfört med någon annan i likadan situation.  

Avgränsningen 2009-2019 användes för att relativt ny forskning eftersträvades. 19-44 år 

som en begränsning användes till en början för att exkludera alla personer under 18 år men 

också för att begränsa sökningar, detta ledde till att en del relevanta artiklar gick förlorade. 

Efter reflektion och diskussion sinsemellan, bestämdes det att endast exkludera patienter 

yngre än 18 år eftersom de inte var myndiga och det innebär att det skulle krävas en 

förälders samtycke för att kunna delta i studierna. Inkluderade patienter skulle inte heller 

ha utvecklat AIDS men dock vara i behov av kontinuerlig omvårdnad från 

sjukvårdspersonalen.  

 

SBU:s granskningsmall var ett bra verktyg till kvalitetsbedömning av artiklarna, dock 

kunde inte kvalitén bestämmas till medelhög eller hög endast utifrån dess frågeställningar 

eftersom att den ena frågan inte kunde utesluta den andra. Därför diskuterades även 

innehållet i artiklarna för att bedöma dess kvalité.  

Graneheim och Lundman (2004) värderades på så sätt att det gavs struktur som gjorde det 

lättare att finna mönster och att kunna bearbeta informationen till resultatdelen. För att 

tydliggöra och inte förvränga meningsenheterna och dess kondensering, har 

meningsenheterna bevarats på sitt originalspråk, det vill säga engelska. Nackdelen med 

denna typ av analys var att tidsplaneringen behövde justeras eftersom att det krävdes 

noggrannhet för att kunna göra egna meningsenheter utan att tappa viktig information av 

det som analyserades.  

 

Sjukvårdspersonalen i studierna, det vill säga barnmorskor, gynekologer, läkare och 

sjuksköterskor har benämnts som healthcare providers eller providers. Därför har 

sjukvårdspersonal använts som ett samlingsnamn för dessa professioner i denna 

litteraturöversikt. Anledningen till att olika vårdprofessioner inkluderades utöver 

sjuksköterskan var på grund av att de tillsammans samverkar i team inom hälso- och 

sjukvårdsyrket. Dock diskuterades resultatet endast utifrån sjuksköterskans arbetsroll som 

har huvudfokus på omvårdnaden.  
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HIV-positiva patienter titulerades genomgående som patienter dels för att studierna 

benämnde dem som patienter men också för att de var i behov av en kontinuerlig 

omvårdnad och medicinsk behandling från sjukvårdspersonalen.  

 

Genom att använda olika studier till denna litteraturöversikt där patienterna befann sig i 

olika sammanhang från olika världsdelar, gavs det ett bredare perspektiv på hur de 

upplevde stigma inom hälso- och sjukvården. Förutom detta kunde även likheter i 

studierna ses, därför bedöms denna litteraturöversikt vara trovärdig. Metoderna som 

användes i studierna samt hur redogörelserna för datainsamlingen utfördes, exempelvis att 

de återkopplade huvud fynden i studierna till samhället, eller att ytterligare en person 

granskade datainsamlingen, har ökat pålitligheten och tillförlitligheten av denna 

litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017, s. 559-560). På grund av dessa tydligheter i 

metodbeskrivningen anses denna litteraturöversikt kunna överföras till hälso- sjukvården 

eftersom problemet ännu visar sig vara aktuellt.  

 

Resultatet till denna litteraturöversikt kan ha påverkats av att de var flest kvinnor som 

deltog i de valda studierna vilket gav ett bredare perspektiv utifrån kvinnor jämfört med 

mäns upplevelser. Därför anses inte detta resultat kunna generaliseras till båda kön. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

HIV- positiva patienter upplever stigma i varierande form, till exempel att 

sjukvårdspersonalen använder onödiga skyddsåtgärder, nekar dem vård, samt bryter mot 

sekretessen.  

Detta förstärks i Manganye, Maluleke, och Lebese (2013) där rädslan för att bli smittad var 

orsaken till att sjukvårdspersonalen tillämpade dessa åtgärder. De saknade tillräckligt med 

kunskap om HIV och dess smittvägar och ansåg till exempel att viruset smittar genom att 

servera mat, vara i närheten av eller genom att dela bestick med en HIV-positiv patient 

(Mahendra et al., 2007; Mulaudzi, Pengpid & Peltzer, 2011). Förekomsten av nekad vård 

samt anklagelser gör att sjukvårdspersonalen orsakar vårdlidande genom att inte uppfylla 

sitt ansvar i omvårdnaden av patienter (HSL; Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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Eftersom patienterna befinner sig i en sårbar och maktlös situation kan de ovannämnda 

beteendena orsaka och framkalla vårdlidande som tidigare nämnt av Eriksson (2015). 

Konsekvenserna av detta blir att patienterna kan uppleva minskad självkänsla, hopplöshet 

samt avsaknad av respekt och mening med livet. Detta skapar ett osunt mönster som kan 

resultera i att patienterna tar avstånd i fortsatt vårdsökande, vilket i sin tur kan leda till en 

högre risk att allt fler människor blir kontaminerade. Ju fler kontaminerade och icke 

behandlade människor desto högre kostnader och försämrad livskvalité, i värsta fall ökad 

mortalitet i samhället. Detta kan även innebära en försämrad bild av sjukvården. Det är av 

stor vikt att sjukvårdspersonalen ständigt reflekterar över sitt ansvar om att förmedla 

trygghet samt tillgodose patienternas behov och hälsa utifrån en jämlik nivå. Fördomar och 

åsikter bör därför åsidosättas i mötet med patienterna så att ett helhetsperspektiv uppnås. 

Det bör ligga i sjukvårdspersonalens vetskap om att HIV är ett virus som kan drabba alla 

människor. Sjukvårdspersonalen skall därför inte döma, utan vara den som vårdar, lyssnar 

och stödjer patienterna i omvårdnaden. Genom att skapa en relation av förtroende med 

patienterna där respekt och partnerskap är viktiga grundstenar kan den ojämlika vården 

undvikas. I kombination av att sjukvårdspersonalen ständigt reflekterar och är medveten 

om sitt ansvar utifrån ICN:s etiska kod samt en tillämpning av ny forskning kan det bidra 

till ökad vårdkvalité och ett minskat vårdlidande. Det bör även ligga i sjuksköterskans 

ansvar att hålla sig påläst i de aktuella vetenskapliga forskningarna för att på så sätt kunna 

tillämpa nya vetenskapliga förhållningssätt.  

Kasén et al. (2008) och Eriksson (2015) nämner att utöver en oreflekterad vårdrelation kan 

utebliven vård och maktutövning, där patienternas värdighet och sitt människovärde 

kränks, leda till vårdlidande. Därför uppmanas sjukvårdspersonalen till att klargöra och 

reflektera över sin syn om människobilden som ska ligga till grund för allt vårdande.  

Detta styrks även i Dawson-Rose et al. (2016), där respekt, utrymme för acceptans och 

värdighet är viktiga faktorer för att HIV- positiva patienter ska känna tillit och en minskad 

upplevelse av stigmatisering från sjukvårdspersonalen.  

I Sverige har sjukvårdspersonalen tystnadsplikt och en skyldighet att bevara sekretessen 

gentemot patienter. En bruten sekretess är straffbar och kan leda till böter eller fängelse i 

högst ett år (Offentlighets- och sekretesslag, 2009:400, 14 kap. 1 §). 
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Att bryta mot dessa bestämmelser innebär också att överskrida patienternas integritet och 

autonomi, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagen och ICN:s etiska kod. En bruten 

sekretess kan medföra att patienternas säkerhet utsätts för fara som till exempel kan leda 

till att patienterna isolerar sig som i sin tur kan framkalla ett psykiskt tillstånd såsom 

ångest, depression eller liknande. Dessutom kan det förhindra att patienterna inte fullföljer 

sin vård eller till och med undviker all vårdkontakt framöver, detta kan leda till att 

patienternas hälsa hotas. En annan negativ aspekt kan vara att ännu mer stigmatisering 

upplevs både från sjukvårdspersonalen men även från samhället vilket kan påverka 

patienternas livskvalité. Med detta sagt är det med ovisshet hur dessa bestämmelser 

regleras i andra länder, därför föreslås det att berörda myndigheter ska se över varför 

sekretessen bryts och på vilket sätt det kan undvikas för att patienternas säkerhet, integritet 

och autonomi ska tillgodoses.  

Whetten-Goldstein, Nguyen och Sugarman (2001) betonar vikten i att ta hänsyn till 

patienternas syn om att delge sitt samtycke angående deras personuppgifter och diagnos 

samt deras önskan om att bruten sekretess skulle vara straffbar.  

 

6.3 Slutsats 

Stigmatisering av HIV- positiva patienter förekommer på grund av bland annat okunskap, 

det krävs mer information och utbildning för att medvetandegöra sjuksköterskor och på så 

sätt kunna motverka sådan typ av stigmatisering och vårdlidande samt för att uppnå en 

jämlik sjukvård.  

Detta kan förslagsvis uppnås genom att upplysa ämnet upprepade gånger under 

sjuksköterskeutbildningen men även på verksamhetsnivå där sjukvården bedrivs. 

Det återses i Pisal et al. (2007) där sjukvårdspersonalen fick lära sig mer om HIV i syfte att 

förhindra förekomsten av stigmatisering och diskriminering. Resultatet ledde till en 

förbättring genom en ökad förståelse i hur skyddsutrustning såsom handskar, förkläden 

och andra skyddsåtgärder bör användas. Dessutom visades det att ökad kunskap till 

sjukvårdspersonalen om HIV också ledde till att sekretessen beaktades med respekt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tabell 2, Översikt av inkluderade artiklar 
 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare 

Bortfall 

Datainsamling 

Analys 
Huvudresultat Kvalitet 

Alomepe et al. 

(2016) Kamerun 
Att undersöka och ge en 

fördjupad förståelse av 

dagliga upplevelser från 

kvinnor som lever med 

HIV i Cameroon, Central 

Afrika 

Kvalitativ 30 

(0) 
Fördjupade 

individuella semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys 

Kvinnorna upplevde 

stigma och maktlöshet i 

sjukvården, personalen 

brydde sig inte, var 

oförskämda och 

använde opassande ord 

för att beskriva dem. 

Medelhög 

Arrey et al.  

(2016) 

Belgien 

Att undersöka stigma och 

diskriminering bland 

migrerande afrikanska 

Hiv-positiva kvinnor 

söder om Sahara, inom 

hälso- och sjukvården och 

hur vårdsökande 

påverkas  

Kvalitativ 116 

(0) 
Semistrukturerade 

fördjupade intervjuer 

och observationer. 
Tematisk analys 

Kvinnorna blev nekad 

vård, blev inte 

prioriterade samt 

anklagades bland annat 

för prostitution och att 

de smittade viruset 

vidare. Utöver detta 

blev även deras 

sekretess bruten genom 

att sjukvårdspersonalen 

avslöjade deras 

hälsostatus för andra 

människor. 

Hög 

Dako-Gyeke et al.  

(2015)  

Ghana 

Att undersöka Hiv-

positiva personers 

erfarenheter av 

stigmatisering och 

diskriminering samt vilka 

tillgångsbarriärer som 

finns inom 

hälsovårdstjänster 

Kvalitativ 42 

(0) 
Fokusgruppsintervjuer 

och individuella 

intervjuer   

Tematisk analys 

Personerna upplevde 

dåligt bemötande från 

sjukvårdspersonalen. 

De bokades endast till 

besök på onsdagar samt 

hade en annan färg på 

mappen som en 

indikation på att de var 

Hiv-bärare.  

Medelhög 

Donnelly et al. 

(2016) 

Kanada 

Att utforska hur stigma 

upplevdes av människor 

som lever med Hiv från 

marginaliserade 

samhällen 

och underlättande 

faktorer i användandet av 

sjukvårdstjänster i 

Vancouver 

Kvalitativ 33 
(0) 

Fokusgrupper med 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys  

Sjukvårdspersonalen 

bröt mot patientens 

sekretess samt ställde 

irrelevanta frågor 

såsom hur de blev 

kontaminerade  

Medelhög 
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Gagnon  

(2015) 

Kanada 

Att beskriva Hiv- positiva 

patienters upplevelser av 

stigmatisering och 

diskriminering inom 

hälso-sjukvården samt att 

undersöka symboliska 

tecken på stigma från 

sjukvårdspersonalen och 

hur de handskas med 

dessa patienter 

Kvalitativ 21 

(0) 
Intervjuer 

Tematisk analys 

Sjukvårdspersonalen 

prioriterade bort 

patienterna, de ställde 

irrelevanta, frågor samt 

kallade dem med 

opassande ord. De 

förekom också 

fördomar och otrevliga 

attityder.  

Hög 

Karamouzian et 

al.  

(2015) 

Iran 

Att undersöka 

stigmatisering bland 

personer som lever med 

Hiv, samt belysa deras 

upplevda erfarenheter 

Kvalitativ 25 

(0) 
Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Deltagande personer 

upplevde ilska när 

sjukvårdspersonalen 

vägrade att undersöka 

dem eller att ge dem 

vård på grund av att de 

var rädda för att bli 

smittade. 

Hög 

Okoror et al.  

(2014) 

Sydafrika 

Att utforska Hiv- positiva 

kvinnors uppfattningar 

och erfarenheter av 

kulturella sammanhang 

kring Hiv stigma inom 

hälso- och sjukvården 

Kvalitativ 51 

(0) 

Fokusgruppsintervjuer  

Tematisk analys 

Kvinnorna upplevde att 

de blev nekad vård och 

orättvist behandlade. 

Deras mappar hade en 

annan färg jämfört med 

andras.  

Hög 

Rahmati-

Najarkolaei et al.  

(2010) 

Iran 

Att undersöka 

uppfattningar och 

erfarenheter från 

människor som lever 

med Hiv och beträffande 

attityder och beteenden 

hos vårdgivare och 

kvalité inom sjukvården 

Kvalitativ 76 

(0) 
Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys 

Patienterna upplevde 

nekad vård, fördomar 

och kränkande 

bemötande.  

Hög 

Stutterheim et al.  

(2014) 

Nederländerna 

Att undersöka Hiv- 

positiva patienters 

erfarenheter och 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar i 

interaktion med Hiv-

positiva patienter 

Mixad 

metod 
342 

(306) 
Intervjuer. 

Innehållsanalys 
Sjukvårdspersonalen 

bröt mot sekretessen, 

använde onödiga 

försiktighetsåtgärder i 

mötet med patienterna. 

De nekades även vård 

samt prioriterades bort. 

Hög 

Valencia-Garcia et 

al.  

(2017) 

Peru 

Att bidra till att förstå de 

Hiv-relaterade 

upplevelserna kring 

stigmatisering av vuxna 

som lever med Hiv  

Kvalitativ 8 

(0) 
Semi-strukturerade 

fördjupade intervjuer. 

Tematisk analys 

Patienterna beskrev att 

de upplevde 

diskriminering i form 

av respektlöshet från 

sjukvårdspersonalen 

samt att de inte 

upprätthöll sekretessen  

Hög 

Wodajo et al. 

(2017) 

Etiopien 

Att undersöka faktorer 

som initierar 

stigmatisering och 

diskriminering hos 

personer med Hiv på 

landsbygdens sjukhus i 

Etiopien 

Kvalitativ 16 

(2) 
Intervjuer.  

Innehållsanalys  

Sjukvårdspersonalen 

använde onödiga 

skyddsåtgärder, 

prioriterade bort och 

nekade vård till 

patienter samt att de 

bröt mot sekretessen 

Hög 
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Zukosi & 

Thorburn  

(2009) 

USA 

Att beskriva hur 

människor som lever 

med Hiv uppleveler 

stigmatisering och 

diskriminering i 

vardagen och inom 

sjukvården i ett större 

landsbygdsområde där 

Hiv inte är 

förkommande.  

 

Kvalitativ 16 

(0) 
Intervjuer.  

Innehållsanalys 
Personerna upplevde 

bland annat att 

sjukvårdspersonalen 

inte ville röra dem och 

använde onödiga 

försiktighetsåtgärder. 

De behandlades olika 

jämfört med andra 

personer.  

Hög 

 

 

 


