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Abstrakt 

Bakgrund: I världen lever ca 34 miljoner människor med känd HIV-diagnos. HIV är ett 
retrovirus som smittas via kroppsvätskor och sexuellkontakt. Att leva med HIV/AIDS innebär 
återkommande kontakter med sjukvården. Syfte: Att belysa hur HIV-smittade vuxna patienter 
upplever mötet i vården. Metod: Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i 
databaserna Cinahl och PubMed med hjälp av relevanta vedertagna söktermer. Tio kvalitativa 
och kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklarna publicerades mellan 2002-2013. Analysen 
skapades genom att hela meningsenheter kodades Analysen gav ett övergripande tema och 
fem subteman. Resultat: Patienter upplever mötet med vården som stigmatiserande. De 
upplevde att patienter som inte var HIV-smittade fick ett bättre bemötande samt bättre vård. 
Det framkom att vårdpersonalen slarvade med sekretessen vilket ledde till att HIV smittade 
undvek att söka vård. Patienter upplevde även att vårdpersonal höll ett fysiskt distans på 
grund av rädsla för smitta. Diskussion: Utbildning om HIV/AIDS krävs då kunskap om 
viruset och dess smittvägar synes vara bristfällig. Då syftet med denna litteraturöversikt var 
att belysa patienters upplevelser i mötet med vården, nyttjades Travelbees omvårdnadsteori 
där interaktionen mellan sjuksköterska och patient är i fokus. Slutsats: Kunskapsläget inom 
det specifika forskningsområdet är idag i en aktiv fas. Detta leder förhoppningsvis till ökad 
kunskap och utbildning om HIV/AIDS.  

Nyckelord: Attityder, HIV/AIDS, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Upplevelser, 

Vårdpersonal  
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Humant immunbrist virus (HIV) är en sjukdom som varit och är tabubelagt. Under 1980-talet 

ansågs det vara ”bögarnas” sjukdom, då det i första hand var homosexuella som ådragit sig 

sjukdomen via sexuell kontakt. Idag har synen på HIV förändrats, men rädslan för smitta och 

ett tydligt mönster av utfrysning från samhället lever kvar. Detta var tydligt under tidigare 

verksamförlagd utbildning då vi kommit i kontakt med patienter med blodsmitta. Det ansågs 

därför viktigt att belysa deras upplevelser av mötet i vården ur ett omvårdnadsperspektiv. Det 

valda ämnet fångade intresset efter en lång diskussion om framtida planer. Att arbeta 

utomlands där HIV- prevalensen är betydligt högre än i Sverige är en gemensam framtidsplan. 

Bakgrund 

Beskrivning av HIV och sjukdomens förekomst 

I slutet på 2011 uppskattas sammanlagt 34 miljoner människor i världen leva med HIV 

(World health organization [WHO], 2013). I Sverige lever cirka 6200 personer med känd 

HIV-diagnos. Antalet HIV-fall per år har ökat i Sverige sedan 2003. Störst är ökningen bland 

personer som är utlandsfödda och ådragit sig smittan innan ankomst till Sverige 

(Smittskyddsinstitutet [SMI], 2013). 

I USA i början av 1980-talet upptäcktes att många tidigare friska män blev sjuka (hiv-Sverige, 

2013). De drabbades av ovanliga infektioner och tumörer som man tidigare förknippat med 

försämrat immunförsvar. Dödligheten var mycket hög och de flesta dog nästintill omedelbart. 

Då de rörde sig om personer som tidigare varit friska och inte haft någon defekt på 

immunförsvaret, döptes sjukdomen till acquired immune deficiency syndrome (AIDS). År 

1984 upptäcktes HIV-viruset som orsakade immunbristtillståndet (hiv-Sverige, 2013). Detta 

år blev AIDS anmälningspliktigt i Sverige och några år senare blev även HIV detsamma 

(SMI, 2013). Smittskyddslagen beskriver att en individ som blivit smittad av en HIV-

infektion har en skyldighet att anmäla detta och medverka till att sjukdomen inte ska spridas 

vidare. Personen med HIV-smitta har då skyldighet att avslöja sin HIV-status vid risk för 

smittöverföring. Sjukvårdspersonal som är verksamma inom smittskyddet har skyldighet att 

upplysa patienter om hur man förebygger smittsamma sjukdomar (SFS 2004:168).  

Humant immunbrist virus 

HIV är ett så kallat retrovirus som under smittans första veckor har en hög smittsamhet (SMI, 

2013). Denna smittsamhet blir betydligt lägre efter de första veckorna. Det som utmärker 
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retroviruset är att de lagras i den smittades arvsmassa. Detta innebär att när viruset väl inträtt, 

kommer man att bära det resten av livet (SMI, 2013). Viruset överförs via kroppsvätskor som 

blod, sädesvätska, bröstmjölk och slidsekret. Det finns ingen risk för smitta vid sociala 

kontakter som kramar och kyssar, inte heller via luft, mat och vatten. Viruset angriper 

kroppens vita blodkroppar så kallade ”hjälparceller” som är av betydande roll i 

immunförsvaret då de motverkar infektioner. Man kan mäta antalet ”hjälparceller” i blodet 

och när dessa kommit ner i väldigt låg nivå kommer kroppen att börja drabbas av svåra 

infektioner. AIDS är ett samlingsnamn för alla sjukdomar och infektioner som den smittade 

individen drabbas av när antalet ”hjälparceller” blivit så låga att kroppens immunförsvar inte 

längre orkar hålla infektioner borta. Idag finns effektiva läkemedel som innebär att HIV-

smittade kan leva ett långt liv. Behandlingen är livslång och syftar till att förhindra 

virusökningen, dock kan HIV/AIDS inte botas (Gisslén, 2011). 

Sjukvårdspersonalens perspektiv på HIV-smittade patienter 

Att leva med HIV eller AIDS innebär många och återkommande kontakter med sjukvården 

och där vårdpersonalens attityder gentemot dessa patienter är viktig för hur bemötandet 

kommer att upplevas. Studier (Pita-Fernández, Rodríguez-Vazquez & Pertega-Diaz, 2004) har 

visat att majoriteten av sjuksköterskor och undersköterskor anser att HIV/AIDS är ett 

samhällsproblem. De var även självklart att HIV-smittade kan dela rum med icke smittade. Ett 

fåtal anger att de skulle undvika kontakt med en HIV/AIDS smittad som en 

försiktighetsåtgärd och mindre än hälften skulle alltid använda handskar vid kontakt med en 

HIV/AIDS smittad. 

Sjuksköterskor lyfter upp vikten av att lyssna på patientens personliga problem då HIV är mer 

än en sjukdom (Campbell, Scott, Madanhire, Nyamukapa & Gregson, 2011). För att 

upprätthålla en bra interaktion var patienter och sjuksköterskor eniga kring vikten av godhet, 

förståelse, konfidentialitet och reduktion av stigma. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan på ett respektfullt och 

empatiskt sätt kunna kommunicera och informera patienter. Hon ska även kunna inge trygghet 

vid behandlingar.  

Teoretisk referensram 

I Kirkevold (2000, s.130-137) tolkas Travelbees omvårdnadsteori. Travelbee definerar 

människan som en unik varelse, då människans upplevelser är personlig och individuell med 
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utgångspunkt från hennes livserfarenhet. Hon vill förkasta begrepp som patient och 

sjuksköterska för att människor i första hand ska se varandra som individer och inte roller, då 

den unika människan enkelt avhumaniseras.  För att beskriva innebörden av detta används 

begreppet ”mellanmänskliga” relationer.  

Det centrala i teorin är interaktionen. Redan i första mötet mellan sjukvårdspersonal och 

patient är empati en viktig del som kan förändra interaktionen mellan de inblandade. Empati 

kan dock endast uppstå när man känner en likhet samt en önskan att vilja förstå den andre.  

Utöver empati är kommunikation en viktig faktor i hälso- och sjukvården. Kommunikationen 

kan leda till lindring av upplevd isolering och ensamhet. Dålig kommunikation kan därmed 

förstärka dessa känslor. Via interaktion delar personal och patient tankar och känslor. 

Personal hjälper patienten att finna en mening med sjukdomen och lidandet då den sjuke 

oftast upplever den som meningslös (Kirkevold, 2000, s.130-137). 

Begrepp 

I denna litteraturöversikt innefattar begreppet vårdpersonal all personal inom hälso- och 

sjukvården i både öppen och slutenvård. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, 

apotekspersonal, barnmorskor, gynekologer samt receptionister som tar emot patienterna 

innan besöket på sjukhus/mottagningar.  

Med kommunikation menas interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patient.  

Syfte 

Syftet var att belysa hur HIV-smittade vuxna patienter upplever mötet i vården. 

Metod 

Litteratursökning och urval 

Denna studie var en litteraturöversikt där ett flertal artiklar granskades för att undersöka det 

nuvarande kunskapsläget inom ett specifikt forskningsområde (Segesten, 2012 s. 100). En 

litteraturöversikt ska belysa tidigare forskningsresultat (Friberg, 2012 s. 133). 

Referensdatabaserna Cinahl och PubMed användes. Sökningarna gjordes under perioden 

2013-09-10- 2013-09-27. För att finna potentiella artiklar som kunde besvara syftet användes 

sökorden, Hiv-infections, Stigma, Attidude of health care personnel, Prejudice och i fritext, 

Patient experience. Sökorden kombinerades i olika variationer, se tabell 1. Genom läsning av 
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tidigare litteraturöversikter inom området inkluderades även tre manuella sökningar.  

Inklusionskriterier var vuxna patienter med HIV/AIDS, år 2002-2013, kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar i form av primärkällor, artiklar som var relaterade till 

litteraturöversiktens syfte, etiskt granskade, artiklar på engelska, peer reviewed, män och 

kvinnor och hög kvalitet eller grad 1 enligt bedömningsenkäterna (se bilaga 1 & 2). Artiklar 

som exkluderades utgick från sjuksköterskans synvinkel samt anhörigas upplevelser av mötet 

i vården. För att se avgränsningar, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över artikelsökning 

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Antal 
förkastade 

Slutligen 
utvalda 

10/9-13 Cinahl 2002-2013, 
All adult, 
abstract 
available, peer 
reviewed   

Attitudes of 
health care 
personnel 
AND 
prejudice 
AND Hiv 
infections 

7 st 0* 
1**  
4*** 

Lekas, Siegel & 
Schrimshaw, 
2006. 
Maher, 
Coupland & 
Musson, 2006.  

20/9-13 Cinahl 2002-2013, 
All adult, 
abstract 
available, peer 
reviewed 

Attitudes of 
health care 
personnel 
AND stigma 
AND Hiv 
infections 

12 st 4* 
3** 
4*** 

Gaudine, Gien, 
Thaun & Dung, 
2009. 

27/9-13 Cinahl 2002-2013, 
All adult, 
abstract 
available, peer 
reviewed 

Attitude of 
health care 
personnel 
AND Hiv 
infections/ep
idemiology 
AND 
prejudice 

2 st 1* Haile, Landrum, 
Kotarba & 
Trimble, 2002. 

16/9-13 PubMed Abstract 
available, 10 
years, English, 
adult 19 + 
years  

Attitude of 
health 
personnel 
AND HIV 
infections/ep
idemiology 
AND 
prejudice 

22 st 9* 
3** 
8*** 

Zukoski & 
Thorburn 2009 
Kinsler, Wong, 
Sayles, Davis & 
Cunningham 

19/9-13 PubMed Abstract 
available, 10 
years, English, 
adult 19 + 
years 

Attitude of 
health 
personnel 
AND HIV 
infections  
AND 
prejudice 

51 21* 
10** 
19*** 

Rintamaki, 
Scott, Kosenko 
& Jensen 2007 

*Förkastade vid läst rubrik  
**Förkastade efter naiv läsning 
***Förkastade efter ytterligare granskning 
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 

De kvantitativa artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt bedömningsmallen 

Carlsson & Eiman, 2003 (se bilaga 1). Maxpoängen för denna bedömningsmall var 41 poäng, 

då bedömningen av artikeln var uppdelad i tre grader. Grad I= 80 %, grad II= 70 % och grad 

III=60 %. Alla kvantitativa artiklar som valdes till resultatet ansågs vara av grad I. De 

kvalitativa artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades efter bedömningsmallen Willman 

Stoltz Bahtsevani (se bilaga 2). Denna bedömningsmall skilde sig från den tidigare nämnda då 

man sammanfattade bedömning av kvaliteten efter, hög, medel eller låg kvalitet. Slutligen 

inkluderades tio vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och en kvantitativ artikel, av hög 

kvalitet  

Etiska överväganden 

Artiklar som granskats av en etisk kommitté eller nämnt de fyra etiska kraven användes. De 

fyra kraven var: 

Informationskravet innebär att deltagarna informeras om innebörden kring forskningen och 

forskningens syfte. Samtyckekravet inhämtar deltagarens samtycke och bekräftar att 

deltagaren ska ha rätt att avsluta sin medverkan utan att utsättas för konsekvenser. Med 

konfidentialitetskravet menas att information som till exempel personuppgifter inte ska nå 

obehöriga och att största möjliga konfidentialitet ska ges. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

insamlad data endast får användas till studien (Polit & Beck, 2011 s.157-173). 

Analys 

Dataanalysen skedde genom inspiration från Friberg (2012, s.140-142) där ett 

analysförförande för en allmän litteraturöversikt beskrivs. 

Samtliga utvalda artiklar granskades ett flertal gånger och en grundläggande helhetsbild 

skapades. Meningsenheter lyftes fram och översattes till svenska för att underlätta analysen 

(se bilaga 4). Därefter kodades enheterna för att få en tydligare struktur. Under kodningens 

första fas samlades en översikt av det kondenserade innehållet. I andra fasen sammanställdes 

de koderna som berörde liknande områden. I tredje fasen sågs ett mönster av koderna vilket 

gjorde att subteman sammanställdes. Via analysen formades fem subteman och ett 

övergripande tema slutligen formats, se tabell 2. 

 



6 

 

 
 
Tabell 2. Översikt av teman och subteman 
Teman   Subteman 

Stigmatisering i mötet med vården  Känsla av skuld och skam 
 
Fysiskt avståndstagande 
 
Kränkning av sekretess och integritet 
 
Tillgänglighet i vården 
 
Empatiskt förhållningssätt kontra kränkande 
möten 

 
 

Resultat 

Resultatet baseras på analysen och presenteras i löpande text under följande rubriker. 

Stigmatisering i mötet med vården 

Upplevelser av stigmatisering förekommer i mötet med vården.  

Känsla av skam och skuld 

Personer med HIV rapporterar att det förekommer former av särbehandling av HIV-smittade i 

hälso- och sjukvården (Maher, Coupland & Musson, 2007; Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & 

Cunningham, 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Hur ofta detta förekom varierade. Det hände 

att vissa haft positivt bemötande från sjukvårdspersonal (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen 

2007; Zukoski et al., 2009) men då istället upplevt otrevligt bemötande från apotekspersonal 

(Zukoski et al., 2009).  

Särbehandlingen utgick från hur personen blivit smittad. Vårdpersonal kunde ställa 

påträngande frågor om hur patienten ådragit sig infektionen:”I got it from my husband and 

she wanted to know if he was bisexual, if he did drugs, it was just a whole bunch of questions 

that were none of her business” (Zukoski et al., 2009). Patienter var medvetna om att det var 

sjuksköterskans jobb att dokumentera hur de ådragits smittan. Trots det upplevdes en känsla 

av nyfikenhet från vårdpersonal, då detta redan stod i tidigare journalanteckningar (Haile, 

Landrum, Kotarba & Trimble, 2002). 
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De ”oskyldiga offren” var de som fått infektionen via blod transfusioner, nålstick eller 

våldtäkt. De personer som blivit smittade genom samtyckligt samlag eller via droginjektioner 

ansågs förtjäna sin HIV-status på grund av deras riskbeteende.  Hade de exempelvis blivit 

våldtagna, valde de att ta upp denna hemska upplevelse återupprepande gånger för att slippa 

bli utpekade, då fruktan att bli stigmatiserad var oerhört stark. ”I really resent that there is an 

A list and a B list… If I tell them that I got it from a transfusion, then I’m the victim, but if I 

got it from having sex then I have scarlet letters on my chest”.  Många patienter beskrev hur 

de inte avslöjade sin HIV-smitta när de sökte någon form av sjukvård. Detta för att slippa bli 

dåligt bemöta av vårdpersonalen (Sayles et al., 2007). 

Särbehandlingen av de HIV-smittade var något som upplevdes när personal gav bättre vård 

och bemötande till patienter som inte var smittade (Gaudine, Gien, Thuan & dung, 2010; 

Haile et al., 2002; Lekas, Siegel & Schrimshaw, 2006; Maher et al., 2007; Rintamaki et al., 

2007; Sayles et al., 2007; Wang, Zhang & Zhang, 2008; Zukoski et al., 2009).  Patienter 

upplevde att personal varit obekväma kring de och försökt undvika dem (Kinsler, Wong, 

Sayles, Davies & Cunningham 2007).  

Kliniker som var specialiserade på HIV var de få ställen där man som smittad kunde känna 

sig trygg att avslöja sin HIV-status, utan risk att bli skam och skuldbelagd (Gaudine et al., 

2010; Maher et al., 2007; Rutledge, Abell, Padmore & McCann, 2009; Sayles et al., 2007). 

Personal som i större utsträckning kommit i kontakt med HIV-smittade har visat på mer 

empati och även gett bättre vård (Maher et al., 2007).  

”When you go to an HIV clinic, …their whole concentration (is) on how they 

can give the best care to any patient who comes in with AIDS. What I have 

found is that they are compassionate and genuinely concerned as (people) … if 

you go to a regular clinic or doctor’s office you may not get those same needs 

met… They don’t really dig in and want to help you because they still have 

their stigmas, their fears, their stereotypes going on that interfere with giving 

the best care” (Sayles et al., 2007). 

 

Fysiskt avståndstagande 

En av de mest besvärande aspekterna för HIV-smittade personer som söker vård var 

vårdpersonalens rädsla för smitta (Gaudine et al., 2010; Sayles et al., 2007).   
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Vårdpersonal förväntas ha kunskap om sjukdomen och dess smittvägar (Sayles et al., 2007). 

Dock ansåg majoriteten av patienterna att vårdpersonalens kunskap brast (Gaudine et al., 

2010).  

En kvinna berättar: ”Because they won’t touch you. They act scared to touch you. They put on 

gloves right away – just to touch your skin – like they don’t know HIV is not spread that way” 

(Zukoski et al., 2009).  

Patienterna upplevde dagligen att sjukvårdspersonalen höll ett fysiskt avstånd till dem. På 

grund av upplevda erfarenheter ifrågasatte de om det berodde på rädsla (Gaudine et al., 2010; 

Rintamaki et al., 2007;Wang et al., 2008; Zukoski et al., 2009).  Under dessa vårdmöten och 

situationer kände de förödmjukelse, skam, irritation och osäkerhet (Zukoski et al., 2009).  De 

kände spänningen av rädsla då sjukvårdspersonal ställt sig i dörröppningen till patientrummet 

istället för att komma in. Om personalen stod närmare än en armslängd upplevdes det som att 

de inte fruktade den smittade (Rintamaki et al., 2007). Det förekom att personal vägrat äta 

eller sitta bredvid dem (Wang et al., 2008). Rädslan upplevdes även när de vägrat assistera vid 

basalhygien eller gjort rent sängar (Rutledge et al., 2009). Patienter beskrev hur de skickat ut 

personal från rummet eftersom de skakat för mycket under provtagning (Zukoski et al., 2009). 

Patienter upplevde ilska, irritation och nervositet från sjukvårdspersonal, vilket de trodde 

berodde på att de var tvungna att arbeta med HIV-smittade (Rintamaki et al., 2007). ”I won’t 

go back to a health care worker who won’t shake my hand or touch me” (Haile et al., 2002). 

Personal använde onödig skyddsutrustning vid kontakt (Sayles et al., 2007; Zukoski et al., 

2009). De satte på sig handskar då de endast skulle räcka över föremål till patienter (Wang et 

al., 2008) Ett annat exempel på överdrivna skyddsåtgärder var då personal satt på sig mask 

samt dubbla handskar för att ta ett blodtryck (Sayles et al., 2007).  

”I was at the hospital and a nurse is bringing a glass of water for the patient 

I’m (visiting). She put on a glove on now to get a glass of water… And she is 

giving him a glass of water, and she puts her glove on just the right hand” 

(Rutledge et al., 2009).  

Patienter förstår och accepterar sjukvårdens försiktighetsåtgärder när de löper risk för smitta, 

men ansåg att vissa åtgärder var överdrivna (Haile et al., 2002; Rintamaki et al., 2007). ”The 

only time I got my feelings hurt was when a nurse offered to help me bathe but then wouldn’t 

touch me, I think she tought my HIV would rub off on her” (Haile et al., 2002).  

Patienter föreslår att det bör finnas universella riktlinjer om allmänna säkerhetsåtgärder för att 

förhindra dessa misstankar (Rintamaki et al., 2007). 
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Kränkning av sekretess och integritet 

Många beskrev hur vårdpersonalen slarvade med sekretessen när de gällde patienter som hade 

HIV (Maher et al., 2007; Wang et al., 2008). Informationen spred sig till både bekanta och 

obekanta (Wang et al., 2008) samt till personalens familj och vänner (Rutledge et al., 2009). 

Sekretessen brast så fort vårdpersonal fått nyheten att en HIV-positiv befann sig på 

avdelningen. Journaler lämnades framme för obehöriga att se (Wang et al., 2008). På utsidan 

av journalerna sattes etiketter med texten patient med AIDS eller HIV-smittad. Dessa etiketter 

fann man även på utsidan av patientdörrar (Lekas et al., 2006; Rintamaki et al., 2007). Bristen 

på sekretess gjorde att många HIV-smittade undvek att söka vård och stöd (Maher et al., 

2007). Testresultat som visade att patienten var infekterad avslöjades utan hänsyn, då fler 

personer befann sig i rummet (Haile et al., 2002; Lekas et al., 2006). Det förekom även att 

personal lämnade medicinen framme vid sängbordet, vilket upplevdes som ett försök att vilja 

avslöja den HIV-smittade (Rutledge et al., 2009).  

Tillgänglighet i vården 

HIV-smittade känner mycket ilska mot hälso- och sjukvården på grund av de avvisande de 

upplevt (Gaudine et al., 2010). 

“When I went to the local CDC to get my HIV-testing result, the doctor 

changed his tune after knowing that I was infected with HIV and then turned 

his back to me. He persuaded me to leave the hospital as soon as possible. He 

told me that it was no use to spend time and money on this disease, and he even 

gave me an example that there was a man who died only last week after he was 

tested as HIV positive”- (Wang et al., 2008). 

 

I mötet med sjukvårdpersonal återger patienter att de blivit annorlunda behandlade på grund 

av sin sjukdom. (Gaudine et al., 2010; Haile et al., 2002; Lekas et al., 2006; Maher et al., 

2007; Rintamaki et al., 2007; Zukoski et al., 2009). Upplevelser av att vårdpersonal vill bli av 

med en förekom på mottagningar. Istället för att ta hand om det tillfälliga problemet på plats 

beskrev patienter hur personal sa vad som helst för att skicka tillbaka en till sin vanliga läkare 

(Sayles et al., 2007). Det har även förekommit att personal vägrat ge behandling (Kinsler et 

al., 2007; Zukoski et al., 2009), försenat vård (Wang et al., 2008), vägrat sy ihop sår (Gaudine 

et al., 2010) eller inte hört av sig då de sagt att de ska återkomma. -”Well, they tell me they 

are going to get some information and they’ll be back, and I never see them again. This has 

happened so many times, it’s ridiculous…” (Zukoski et al., 2009). 
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Empatiskt förhållningssätt kontra kränkande möten 

Kommunikationen mellan patienter med HIV och sjukvårdspersonal upplevdes ofta som 

dömande vilket ledde till känslor som skuld och skam. (Haile et al., 2002). Att 

sjukvårdspersonal säger ”nobody knows when they will die, we could get hit by a bus on the 

way home” förvärrar kommunikationen och tilliten till personalen då det inte är bussar hon är 

rädd för utan hennes obotliga sjukdom. Ibland behövde patienterna bara bli hörda. Då var det 

viktigt för de att vårdpersonalen lyssnade till de signalerna istället för att ge råd. Patienter är 

medvetna om att personal menar väl när de ger råd, vägleder och instruerar, men menar på att 

det inte alltid är just det de behöver. I situationer då vårdpersonal försökte ge tröst och 

uppmuntran uppfattades det som okänslighet och gav en känsla av falskhet. “Don’t tell me 

you know how I feel. That is completely impossible” (Haile et al., 2002). 

Det var mestadels verbal kommunikation såsom tonfall, okänsliga och anklagande uttal som 

sårade patienterna (Lekas et al., 2006; Rintamaki et al., 2007). Sjukvårdspersonal bör därför 

tänka på hur de uttalar sig samt hur patienterna upplever och uppfattar det som sägs (Haile et 

al., 2002). Ignorans, dålig ögonkontakt och obekväma blickar var något de identifierade som 

dåligt kroppspråk (Maher et al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009). De fick 

även en känsla av att personal inte ville interagera på ett mer personligt plan (Haile et al., 

2002). 

Sjukvårdspersonal var dålig på att ge information kring HIV (Rintamaki et al., 2007; Zukoski 

et al., 2009). Att tala om för patienten att hon/han ska avlida så småningom utan att informera 

om sjukdomens förlopp var vanligt (Haile et al., 2002; Rintamaki et al., 2007) Det förekom att 

personal inte gav rådgivning när de gav patienterna deras HIV-positiva testresultat, utan 

lämnat resultatet och sedan gått vidare (Maher et al., 2007). De upplevde vid dessa tillfällen 

att personalen brustit i visad empati och förståelse (Gaudine et al., 2010; Haile et al., 2002; 

Lekas et al., 2006; Maher et al., 2007; Rutledge et al., 2009; Wang et al., 2008). ”Many 

PLWHA
1
 reported from personal experience that test results were often given without 

empathy, consideration or pre and post-test counseling” (Maher et al., 2007). Patienter 

noterade skillnad på bemötandet före och efter deras givna HIV-positiva testresultat (Sayles et 

al., 2007; Wang et al., 2008; Zukoski et al., 2009). Dessa bemötanden beskrivs som 

kränkande, sårande, skamliga, diskriminerande och orättvisa (Sayles et al., 2007; Wang et al., 

2008). 
                                                           
1 People living with HIV/AIDS 
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Deltagarna beskriver att de upplevde en brist på kunskap angående den medicinska 

behandlingen och dess biverkningar. Biverkningar kunde vara avgörande vid valet av att 

påbörja eller avsluta sin medicinering. HIV-smittade patienter som tidigt upplevt negativa 

attityder från vårdpersonal kunde ofta välja att skjuta upp sin medicinska behandling (Sayles 

et al., 2007).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Alla artiklar som ingick i litteraturöversikten hittades i PubMed och Cinahl. MeSH-termer och 

Cinahl headings nyttjades i första hand, då dessa inte fanns användes fritextsökning. Artiklar 

söktes även i databasen PsycINFO. PsycINFO är en databas som är inriktat inom psykologi 

och innefattar psykosociala aspekter av en upplevelse. Databasen användes för att se om mer 

djupgående data framkom, dessvärre matchade inga artiklar syftet. Anledningen till att 11 års 

forskning valts och exempelvis inte 10 år, var på grund av att det nuvarande året inte passerat. 

Väl medvetna om att forskningen kring HIV/AIDS var som mest aktiv under 90-talet då 

bromsmedicinen kom, valdes avgränsningen för att se hur den forskningen tillämpats av 

personal. Under datainsamlingens första veckor användes söktermerna Attitudes of health 

care personnel, Nurse-patient relations, Patients experience, HIV infections och HIV. 

Resultatet av sökningarna gav ytterst många träffar och största delen av träffarna utgick från 

vårdpersonalens perspektiv. Författarna granskade då artiklarna som endast utgick från 

patienters perspektiv och upptäckte att keywords som stigma och prejudice var återkommande 

i dessa artiklar. Söktermerna stigma och prejudice lades då till för att finna fler artiklar som 

utgick från patienters perspektiv. Tidigt i studien upptäcktes att det var svårt att finna material 

då endast sjuksköterskans roll belystes. Avgränsningen var för smal och all sjukvårdspersonal 

inkluderades. Att endast inkludera patienter över 19 år var på grund av etiska skäl då de var 

myndiga. En annan anledning var att omyndiga patienter oftast har med sig förmyndare när de 

söker vård, detta kan påverka både bemötandet från personal och upplevelser av mötet. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Kvantitativa för att få en större 

generaliserbarhet och kvalitativa för att få fram det mer djupgående, känslomässiga 

upplevelserna samt de narrativa beskrivelserna. Artiklarna granskades enligt 

bedömningsmallarna (bilaga 1 & 2). För att resultatet skulle uppnå den högsta möjliga 

kvalitén selekterades endast de artiklar som ansågs vara av hög grad eller grad 1. Samtliga 

artiklarna var från länder som USA, Vietnam, Kina, Grenada och Trinidad and Tobago. Det 
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hade varit intressant med forskning från Norden då sjuksköterskorna möjligtvis besitter en 

annorlunda etisk syn på HIV-smitta och bemötande. Detta hade kunnat påverka upplevelserna 

av mötet i vården och därav studiens resultat. Artiklarna från Norden matchade inte syftet och 

uppfyllde inte heller inklusionskriterierna. Anledningen till att få artiklar från Norden 

påträffades kan bero på att HIV prevalensen i dessa länder är så låg. För att inte förvränga 

innebörden av citaten från litteraturen, har de inte översatts från engelska till svenska. De 

etiska principerna granskades noga för att säkerhetsställa författarnas tillvägagångssätt. 

Uppfylldes kraven, stärktes artikelns kvalitet. 

 

Genom att lyfta fram meningsenheter förtydligades analysens innehåll och dataanalysen 

påbörjades. Kodning av enheterna visade ett mönster av innehållet och utifrån det bildades 

fem subteman. Valet att använda teman istället för kategorier var på grund av att innehållet 

berörde varandra. De skulle därför bli svåra att kategorisera. För att säkerställa att artiklar inte 

uteblivit på grund av fel sökord, kontaktades kunnig personal inom området. Sökord som 

patient satisfaction, Hiv infections/nursing, patients attitudes or patient satisfaction och 

stigma användes i olika variationer. Resultatet av sökningarna var artiklar som redan var 

granskade, förkastade eller inkluderade. Detta kan ses som en styrka. En ytterligare styrka var 

att bortfall i artiklarna var ytterst ovanligt.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att många med HIV-smitta upplevts stigmatisering i mötet med vården. Den 

upplevda stigmatiseringen var personlig och ledde till känslor som skam och skuld. Vår 

uppfattning är att stigmatiseringen kan bero på brist på kunskap, kommunikation och 

information. Att bli bemött med dessa attityder när man redan befinner sig i en utsatt position 

kan kännas förödande. Det var tydligt att personal som var specialiserad inom HIV och/eller 

arbetade på en HIV-klinik i högre grad bemötte patienten som en helhet. Detta ledde till mer 

säkerhet, trygghet och en känsla av tillit till personalen. Enligt Travelbees teori (Kirkevold, 

2000, s.130-137) stämmer den positiva korrelationen mellan kunskap och empati. Liknande 

fynd visade en studie skriven av Feyissa, Abebe, Girma och Woldie (2012) som handlade om 

sjukvårdspersonalens diskriminering och stigmatisering mot patienter med HIV. Studiens 

resultat visade att personal med mer kunskap hade bättre attityder och reducerad 

stigmatisering. Detta framkom även i Pita-Fernàndez et al. (2004).  
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Som sjuksköterska kan det vara svårt att veta hur patienter upplever vissa frågor. Insamling av 

information kan lätt bli rutinmässig då detta ingår i sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter. 

De har ett ansvar att informera om vad som skall ingå i journalanteckningar för att minska 

misstankar kring nyfikenhet. I mötet med HIV-smittade patienter måste sjuksköterskan ställa 

vissa känsliga frågor, dock visade resultatet att de frågor som ställdes inte var objektiva. En 

möjlig tolkning är att personalen till viss del brast i respekt och empati.  

Resultatet i denna studie visade att personal tog ett fysiskt avståndstagande och patienter 

trodde det berodde på dem. Detta bekräftas i Feyissa et al. (2012) där personal beskrev en 

rädsla för arbetsrelaterad HIV-smitta. Enligt litteraturöversiktens resultat var de främst 

onödiga skyddsåtgärder som ledde till att patienterna kände sig diskriminerade och kränkta. 

Det fysiska distanstagandet tros finnas då konsekvenserna är en obotlig livslång sjukdom. 

Travelbee (Kirkevold, 2000, s.130-137) förklarar att empati är något människor åstadkommer 

när man har upplevt liknade livserfarenheter samt en ömsesidig önskan att vilja förstå den 

andre. Saknas dessa, brister empatin och detta framkommer i denna litteraturöversikt. I 

Campbell et al. (2011) som handlar om sjuksköterskornas motivation i omhändertagandet av 

HIV-patienter samt ett idealt bemötande, belyser patienterna vikten av att bli behandlad som 

”en vanlig” patient och att ett handslag från sjuksköterskorna bekräftade att de inte var rädda 

för dem. 

 Det framkom att vårdpersonal ibland slarvade med sekretessen när information nådde 

personalens familj och vänner. Etiketter som avslöjade patientens status placerades på deras 

dörrar och journaler. En möjlig tolkning kan vara att HIV är en tabubelagd sjukdom som kan 

väcka skräck och rädsla. 

I en studie skriven av Delobelle, Rawlinson, Ntuli, Malatsi, Decock och Depoorter (2009)  

framkom att bristen på sekretess berodde på att det fanns få utrymmen där sjuksköterska och 

patient kunde samtala privat. Sjuksköterskorna upplevde ett moraliskt dilemma när de 

handskades med HIV-smittade som inte ville avslöja sin status för anhöriga och partners. De 

kände en emotionell stress och maktlöshet. Vår uppfattning av detta är att sjuksköterskor som 

befinner sig i sin yrkesroll lättare kan upprätthålla sekretessen. I privatlivet kan det 

uppkomma situationer när sekretessen är svårare att upprätthålla.  En sådan situation kan 

inträffa då en bekant kommit i kontakt med en patient med känd HIV-status. Detta kan skapa 

en moralisk kamp eftersom sjuksköterskan gärna vill informera sin vän. Frågeställningar som: 

”ska jag bryta sekretessen samt kränka min yrkesroll och berätta för min vän? Eller ska jag 
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acceptera att informationen jag besitter inte är min att avslöja? kan uppstå. Detta är ett 

exempel på en vardaglig kamp som många inom hälso- och sjukvården kan genomgå. Trots 

detta ska sekretess alltid upprätthållas. Likaså har det visats i Campbell et al. (2011)  där 

sjuksköterskorna anser att sekretessen var den viktigaste komponenten för att tillge god vård. 

Då denna brast var det förståeligt att patienter upplevde mötet med vården som 

integritetskränkande.  

I resultatet framkom även att tillgängligheten i vården synes vara dålig. På grund av olika 

avvisanden upplevde patienter mycket ilska mot hälso- och sjukvården. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS1982:763) ska alla människor erhålla lika vård på lika villkor, den skall 

även vara lätt tillgänglig. Tillgängligheten i vården kan ha brustit på grund av ovilja att vårda 

en HIV-smittad samt en brist på kunskap och rädsla för smitta. Utifrån personalens perspektiv 

kan deras rådgivning att söka vård på en annan klinik bero på att kliniken inte kunde erbjuda 

den vård de behövde. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) 

ska hon på bästa möjliga sätt främja hälsa och lindra lidande. Resultatet talar för att 

Travelbees (Kirkevold, 2000, s.130-137) omvårdnadsteori går att implementera då hon 

beskriver hur empati förändrar interaktionen redan i första mötet med vården. Brist på 

interaktion, tillgänglighet och tidiga negativa möten kan leda till att patienter skjuter upp sin 

medicinska behandling. Eftersom tidig behandling förebygger sjukdomen kan detta öka risken 

för komplikationer. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjukvården arbeta för att främja hälsa och förebygga lidande.   

Genom att läsa av patienters signaler bör man som sjuksköterska anpassa den information 

som överlämnas. Vid nyställd diagnos har sjukvårdspersonal skyldighet att informera kring 

sjukdom och behandling. Resultatet visade brist på kunskap då personal endast förklarade att 

de så småningom skulle avlida, detta utan vidare information om sjukdomsförloppet. 

Bemötandet av patienterna upplevdes vara oroväckande. En möjlig tolkning är att personal 

undvek behandla denna typ av patienter i fruktan om att själv bli stigmatiserad. Varför detta 

uppstod väckte tankar kring vårdpersonalens etik och moral. Liknande fynd visades i studien 

Delobelle et al. (2009) där vårdpersonal blivit diskriminerade på grund av att de vårdat HIV-

smittade.  

Vår uppfattning är att stigmatisering mot HIV-smittade personer förekommer på platser där 

kunskap om sjukdomen inte förväntas. För att reducera stigmatisering bör sjukvårdspersonal 

besitta en viss kunskapsnivå, dock var kunskapsnivån så låg att den plats som bör ge trygghet, 
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var skrämmande. Att patienter i dessa situationer upplever skam och skuld är förståeligt då de 

blev bemötta som människor utan mänskligt värde. När verbal kommunikation brast 

förstärktes känslor som skam och skuld kring sjukdomen. Enligt Travelbee (Kirkevold, 2000, 

s.130-137) är kommunikationen en viktig faktor i mötet med vården. Om kommunikationen 

upplevs som bra kan detta leda till lindring av upplevd ensamhet hos patienten. För att patient 

och sjuksköterska ska uppnå denna behöver de mötas i mitten då personal förhoppningsvis 

kan hjälpa patienten finna en mening med sjukdomen.  

I studien skriven av Campbell et al. (2011) beskriver patienter hur de uppskattar att 

sjuksköterskor visar empati genom att vara tillgängliga när de har problem. Både 

sjuksköterskor och patienter identifierar ett idealt bemötande. Patienterna uppskattade ett 

empatiskt välkomnande och sjuksköterskorna ett tecken uppskattning. Sjuksköterskornas 

största motivation var att se patienter förbättras och att skapa positiva relationer med dem. De 

förstod vikten av att vara tillgängliga och förstående kring patienternas vardagliga problem.  

Då denna litteraturöversikt utgår från patientens perspektiv får personal ingen chans att 

förklara sitt agerande. De socioekonomiska faktorerna från samtliga artiklar kan påverka 

vårdpersonalens utbildning, bemötande och etiska syn. En möjlig tolkning är att 

sjukvårdspersonalens kompetensbeskrivning från dessa länder skiljer sig från den personal 

arbetar utifrån i Sverige. Sverige har en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) som bygger på en etisk syn. Välfärden som delvis innefattar sjukvård 

och utbildning kan vara bättre i Sverige. Ju fattigare land desto färre resurser. Detta antyder 

inte att alla sjuksköterskor från exempelvis Asien är mindre kompetenta, dock ansågs det vara 

viktigt att belysa de geografiska faktorerna. Bristen på resurser kan leda till mindre tid till 

kommunikation. Det kan även leda till irritation, agitation, ökad stress och trötthet. 

Liknande fynd visade även en studie skriven av Delobelle et al. (2009) där sjuksköterskor var 

överbelastade och emotionellt stressade för att de såg hur patienter med HIV försämrades över 

tid. Kontakten med patienter var återkommande och utvecklade en stark tillgivenhet till 

sjuksköterskan vilket ökade stressen hos dem. Sjuksköterskorna blev frustrerade när kunskap 

om HIV/AIDS inte var ett gemensamt intresse bland personalen. Överbelastningen ledde till 

de sjuksköterskor som hade kunskap fick mindre tid för rådgivning  

För att undersöka om stigmatisering kunde förekomma bland andra patientgrupper, 

selekterades en studie som handlade om patienter med den smittsamma sjukdomen tuberkulos 

(TBC). I studien skriven av Dodor och Kelly (2010) framgick att sjukvårdspersonal utryckte 
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rädsla för arbetsrelaterad smitta. Rädslan ökade när diagnosen fastställdes. Eftersom personal 

kände sig obekväma vägrade de gå nära patienter med TBC. De ville helst undvika kontakt, 

men då detta inte var professionellt använde de sig utav bortförklaringar. Vid tillfällen de var 

tvungna att närma sig höll de ett fysiskt distanstagande och försökte skynda på mötet.  

Vår uppfattning är att stigmatisering kan förekomma bland andra smittsamma sjukdomar. I 

slutändan är vi alla människor med svagheter och styrkor. Men för de som valt att arbeta inom 

hälso- och sjukvården bör rädsla inte bero på brist på kunskap då de har en skyldighet att hålla 

sig uppdaterad inom den nya medicinska forskningen.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att patienter med HIV upplevde en brist på kunskap bland 

sjukvårdspersonal. Detta visar sig främst i det fysiska avståndstagandet vid kontakt med 

patienter. Då omvårdnad var fokus i studien ansåg författarna att den till synes brist på empati 

som framkom var viktigt att belysa. I Sverige är forskningen kring HIV aktiv.  SMI (2013) 

har publicerat ny forskning som visar att en välinställd behandling minimerar smittrisken vid 

sexuell kontakt. Dagens effektiva medicin minskar sjuklighet och dödlighet hos den HIV-

smittade. Genom ny kunskap kring HIV önskar författarna att mötet med vården förbättras. 

Det skulle vara intressant att se var kunskapsnivån ligger om fem-tio år samt bemötandets 

likheter och skillnader från en ny studie med samma forskningsområde. Författarna vill med 

denna litteraturöversikt bidra till att förtydliggöra sjuksköterskans uppgift i bemötandet med 

HIV-smittade patienter.  
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Bilaga 3 

Författare,  
Årtal. Land  

Studiens 
syfte 

Design Deltaga
re/Bortf
all 

Analysmetod Huvudresultat Kvalit
et 

Gaudine, 
Gien, 
Thuan & 
Dung 
(2009) 
Vietnam  

Förklara HIV-
relaterat stigma 
utifrån tre 
gruppers 
perspektiv.  

Kvalitativ  58/0 Innehållsanal
ys 

Personer med 
HIV upplevde 
stigma i form av 
att folk undvek 
en, upplevelser 
av ilska och 
avvisande. Samt 
en känsla av att 
personal ansåg 
att de förtjänade 
sin sjukdom.   

Hög 
kvalit
et 

Haile, 
Landrum, 
Kotarba & 
Trimble 
(2002) 
USA 

Först utforskade 
författarna 
fenomenet inre 
styrka som HIV- 
smittade 
kvinnor använde 
sig utav för att 
klara av deras 
vardag. Även 
kvinnornas syn 
på hur mycket 
sjukvårdsperson
alen, speciellt 
sjuksköterskorn
a, påverkade 
deras inre 
styrka.  

Kvalitativ 19/0 Fenomenolog
isk metod 

Deltagarna i 
studien upplevde 
ibland 
sjukvårdspersona
len som 
okänsliga. Ibland 
är det bättre att 
bara lyssna än att 
ge råd. Många 
kände sig 
förödmjukade av 
de 
säkerhetsåtgärder 
personalen 
vidtog vid 
blodprovstagning
.  

Hög 
kvalit
et 

Kinsler, 
Mitchell, 
Wong, 
Sayles, 
Davis & 
Cunningha
m (2007) 
USA 

Utvärdera 
sambandet 
mellan upplevd 
stigmatisering 
från 
vårdpersonal 
och tillgång till 
vård. 

Kvantitativ 171/52 
 
 

Statistisk 
analys 

De som upplevt 
någon form av 
stigmatisering 
från 
sjukvårdspersona
l rapporterade 
även låg tillgång 
till vård. Vissa av 
deltagarna 
upplevde mer 
extrem 
stigmatisering, 
som att personal 
undvek de och 
även vägrade att 
ge vård.  

Grad I 

Lekas, 
Siegel & 
Scrimshaw 
(2006) 
USA 

Jämföra 
upplevelser av 
stigmatisering 
mellan två 
fokusgrupper. 

Kvalitativ 158/12
6 
 

Tematisk 
innehållsanal
ys 

Kvinnorna i 
PRE-HAART 
gruppen 
upplevde mer 
stigmatisering 

Hög 
kvalit
et 
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En PRE-
HAART grupp 
och en HAART-
grupp 

från 
sjukvårdspersona
len än kvinnorna 
från HAART 
gruppen.  

Maher, 
Coupland 
& Musson 
(2006) 
Vietnam 

Identifiera och 
förstå 
utmaningar och 
möjligheter för 
att förbättra 
tillgången till 
HIV-
behandling, vård 
och stöd i 
Vietnam, utifrån 
personer som 
lever med 
HIV/AIDS.  

Kvalitativ  45/0 
 
 

Teoretisk 
analysmetod.  

Även om vissa 
deltagare hade 
positiva möten 
med hälso-och 
sjukvårdspersona
l så visade 
resultatet att de 
flesta hade 
negativa möten. 
Sjukvårdsperson
al som var 
specialiserade 
inom HIV visade 
på mer 
medkänsla och 
empati vilket 
resulterade i 
bättre vård.  

Grad I 

Rintamaki, 
Scott, 
Kosenko & 
Jensen 
(2007) 
USA 

Utforska HIV-
positiva, 
manliga 
amerikanska 
krigsveteraners 
uppfattningar 
kring HIV-
relaterad stigma 
inom hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ 50/0 Grounded 
theory 

Det förekom 
stigmatisering 
inom vården. 
Exempel var: 
onödig 
försiktighets 
åtgärder, 
undvikande, 
vägran att ge 
vård och ilska 
gentemot 
patienter med 
HIV.  

Hög 
kvalit
et 

Rutledge, 
Abell, 
Padmore & 
McCann 
(2008) 
Grenada, 
Trinidad 
och 
Tobago 

Utforska 
erfarenheter och 
tolkningar av 
stigmatisering 
hos personer 
med HIV/AIDS 

Kvalitativ 51/0  Innehållsanal
ys 

Patienter med 
HIV/AIDS 
upplevde olika 
former av 
vanvård från 
sjukvårdspersona
l, samt 
stigmatisering 
och 
diskriminering. 
Patienterna 
beskriver även en 
brist på 
sekretessen. 

Hög 
kvalit
et 

Sayles, 
Ryan, 
Silver, 
Sarkisian 
& 

Utforska 
erfarenheter av 
HIV-relaterad 
stigma i en 
population av 

Kvalitativ  
 

48/0 
 

Innehållsanal
ys 

Upplevelser av 
stigma i hälso- 
och sjukvården. 
Kliniker som 
specialiserades 

Hög 
kvalit
et 
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Cunnigha
m (2007) 
USA 

HIV-positiva 
vuxna i Los 
Angeles 

på HIV var de 
ställen där 
patienter kunde 
tala öppet om sin 
sjukdom. Många 
undvek att 
avslöja sin HIV-
status då de sökte 
vård på grund av 
rädsla för 
stigmatisering.  

Wang, 
Zhang & 
Zhang 
(2008) 
Kina 

Undersöka 
diskriminering 
mot människor 
som lever med 
HIV. 

Kvalitativ 
 

40/0 Innehållsanal
ys  

Diskriminering 
förekom då 
deltagarna sökt 
någon form av 
sjukvård. 

Hög 
kvalit
et 

Zukoski & 
Thorburn 
(2009) 
USA  

HIV-smittades 
upplevelser av 
stigmatisering 
från 
vårdpersonal i 
landsbygd med 
låg HIV-
prevalens.  

Kvalitativ 
 

16/0 Innehållsanal
ys 

Personer med 
HIV upplever 
stigma och 
diskriminering i 
mötet med 
vården.  

Hög 
kvalit
et 
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Bilaga 4 

Exempel på hur resultatet kommit fram: 

Meningsbärande 
enhet  

Översatt 
kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Övergripande 
innebörd 

Koder Subtema 

Moreover, the 
doctors often left 
patients’ records here 
and there, so that 
unconcerned people 
could easily read 
them 
 

Doktorer lämnade 
ofta journaler lite 
här och där så vem 
som helst kunde 
läsa.  

Journaler, läkare, 
obehöriga 

Sekretess, 
professionellt, 
kränkande, brist på 
tillit, osäker 

Kränkning av 
sekretess och integritet 

Over-protecting from 
HIV positive patients  
Concern over 
possibility of being 
infected with HIV 
appeared to be one of 
the most important 
reasons for 
discrimination 
against people living 
with HIV/AIDS.  
In daily life, most of 
health care workers 
refused to shake 
hands with, to eat 
with, or even to sit 
beside people living 
with HIV/AIDS. In 
case of getting 
contact with patients 
living with or being 
suspicious of having 
HIV, many of them 
showed excessive 
concern with their 
own health. They 
would always wear 
gloves even when 
they were only 
passing things to the 
patients.  
 

Man skyddade sig 
onödigt mkt mot 
hiv-smittade 
patienter. Oro över 
möjligheten att bli 
smittad av HIV 
verkade vara en av 
den viktigaste 
anledningen till 
diskrimination mot 
personer som 
levde med 
HIV/AIDS. 
Vardagligen 
vägrade 
vårdpersonal skaka 
hand, äta med, 
eller sitta bredvid 
en person som 
hade HIVAIDS. I 
fall där man 
misstänkte att 
patienten hade 
HIV så var man 
väldigt orolig över 
sin egen hälsa. De 
använde alltid 
handskar även om 
de bara skulle ge 
patienten något.  

Onödig 
skyddsutrustning, 
diskrimination på 
grund av rädsla för 
smitta, vägra att ta 
på, orolig över 
egen hälsa 

Kränkta, skam, 
skuld, integritets 
kränkande, 
ovälkomna,  

Fysiskavståndstagande 

 


