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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: HIV-positiva personer är särskilt utsatta för förutfattade meningar från samhället 

vilket även har en risk att avspeglas i sjukvårdssammanhang. HIV-positiva personer har ett 

stort behov av sjukvård och stöd från sjukvårdspersonal under behandlingsprocessen samt i 

sin följsamhet till den antivirala behandlingen.  

  

Syfte: Att beskriva HIV-positiva personers upplevelser och erfarenheter av stigmatisering och 

diskriminering inom hälso- och sjukvård i Europa och Nordamerika. 

  

Metod: Litteraturöversikt med en systematisk ansats baserad på 11 kvalitativa 

originalartiklar. För att analysera inkluderade artiklarnas resultat utfördes kodning och 

tematisering.  

  

Resultat: Fyra teman uppstod: “Kränkande bemötande i hälso- och sjukvården”; “Ojämlik 

och sämre vård”; “Avslöjande av HIV-status” samt “Konsekvenser av stigmatisering”. 

Resultatet visade att HIV-positiva personer upplever ett dåligt bemötande i kontakten med 

hälso- och sjukvården med påverkan på behandling och tillit till vården och vårdpersonal. Det 

visar också på att sekretess och integritet inte respekteras tillräckligt och att dessa personer 

upplever depressiva symtom och skam till följd av hur de behandlas.  

  

Slutsats: HIV-positiva personer upplever stigmatisering och diskriminering i sin kontakt med 

hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika. Denna stigmatisering och diskriminering 

visar sig på olika sätt i olika kontexter. En god behandlingsregim och regelbunden kontakt 

med hälso- och sjukvården är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat. HIV-positiva 

personer ska få ett medmänskligt bemötande och behandling, precis som alla andra, oavsett 

var i världen man bor.  

  

Nyckelord: HIV, stigmatisering, diskriminering, bemötande, hälso- och sjukvård 
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ABSTRACT  

Background: HIV-positive person´s are especially exposed to prejudices from the society 

which most likely also is reflected in healthcare situations. HIV-positive person´s have an 

extensive need for medical care and support from healthcare personnel in the process of 

managing the infection and adherence to the antiviral treatment.  

 

Aim: To describe HIV-positive person´s experiences of stigmatization and discrimination in 

healthcare settings and in interaction with healthcare personnel in Europe and north America. 

 

Method: A literature review with a systematic approach based on 11 qualitative articles. To 

analyse the articles, coding and thematization was performed. 

  

Results: Four themes arose: “Offensive experiences in healthcare settings”; “Unequal and 

inferior care”; “Revelation of HIV status”; “Consequences of stigmatization”. 

  

Conclusion: HIV-positive person´s experiences stigmatization and discrimination in contact 

with healthcare in Europe and north America. The discrimination and stigmatization is 

manifested in different aspects and contexts. A good treatment regimen and regular contact 

with healthcare is required for a satisfactory treatment outcome. HIV-positive person´s are 

entitled to a human treatment, just like everyone else, anywhere in the world.  

 
 

Keywords: HIV, Stigmatization, discrimination, experience, Healthcare,  
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BAKGRUND 
Humant Immunbristvirus, HIV 

Humant Immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som kan orsaka sjukdomen Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) hos människan. Viruset isolerades första gången 1983 

och efter ett par år upptäcktes det att individer med sjukdomen AIDS bär på HIV vilket också 

konstaterades vara sjukdomens agens (Barré-Sinoussi et al., 2013). Retrovirus lagras i 

kroppens arvsmassa vilket gör att en HIV-infektion inte läker ut av sig själv utan den 

smittade personen bär på viruset livet ut (Folkhälsomyndigheten, 2015). HIV överförs mellan 

individer via blod och andra kroppsvätskor. Risksituationer för virusöverföring är sexuella 

kontakter, blodblandning via orena injektionskanyler och instrument, via blodtransfusion, 

samt från mamma till barn via förlossning eller amning (Barré-Sinoussi et al., 2013). 

 

För tillfället uppskattas det att ungefär 30-35 miljoner människor bär på HIV-viruset globalt. 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). UNAIDS har tillsammans med olika intressenter på global 

nivå tagit fram ett behandlingsmål för att minska spridning av HIV samt öka kunskapen. 

Målsättningen är att år 2020 ska 90% av de personer som är HIV-positiva känna till sin 

status, 90% med diagnosen ska ha tillgång till antiviral behandling och 90% av de som får 

behandling ska ha en minskad virusbelastning (UNAIDS, 2014).  

 

HIV- Symtom, behandling och mortalitet 

När en person smittats med HIV får den smittade en så kallad primärinfektion efter ett par 

veckor från smittotillfället. Symtom på primärinfektion är i regel av ringa karaktär och kan 

innefatta feber, halsont, svullna lymfkörtlar och i vissa lägen utslag. I andra fall är 

primärinfektionen asymtomatisk. Det tar lång tid innan en HIV-smittad person går in i den 

senare och allvarligare fasen av sjukdomsförloppet, oftast efter flera år. Symtomen som 

uppkommer i denna fas hänförs till de sekundära infektionssjukdomar som uppstår som en 

följd av att HIV-infektionen i denna fas angriper samt bryter ned personens immunförsvar. 

Även ovanliga tumörer så som Kaposis Sarkom kan utvecklas samt svåra typer av pneumoni, 

lunginflammation. Immunbristsjukdomen som utvecklas under sjukdomens senare fas ligger 

till grund för utvecklandet av AIDS som är följdsjukdomen till HIV-infektionen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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I nuläget finns det ingen behandling som botar en HIV-infektion. Det finns antiviral 

behandling som fungerar likt bromsmedicin och förhindrar att den cirkulerande 

virusmängden ökar samt motverkar att viruset bryter ned den smittade personens 

immunförsvar ytterligare. Den antivirala behandlingen måste sättas in i ett tidigt skede efter 

konstaterad HIV-smitta för att förhindra att AIDS uppstår. Omkring hälften av de som är 

HIV-positiva insjuknar i AIDS inom 10 år om inte antiviral behandling sätts in. Den 

behandlingsprofil som används i sjukvården idag kräver att personen tar sina läkemedel 

regelbundet under hela sin livstid samt att hen har en tät kontakt med sjukvården för stöttning 

och uppföljning av behandlingen. Antalet biverkningar till dagens moderna HIV-läkemedel 

är få med en liten negativ påverkan på personens övriga liv. Vid en välbehandlad 

HIV-infektion är virusmängden i personens blod och andra kroppsvätskor knappt mätbara, 

vilket resulterar i en betydligt mindre överföringsrisk vid samlag eller andra risksituationer 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Sedan 1981 har 60 miljoner människor smittats av HIV-infektionen globalt och 25 miljoner 

av dessa har avlidit i sjukdomen AIDS. Den högsta prevalensen HIV finns i länder söder om 

Sahara, med cirka 25 miljoner smittade personer vilket idag utgör 70 % av det totala antalet 

HIV-positiva personer i världen (Folkhälsomyndigheten, i.d.). 

 

HIV i Sverige 

Antalet HIV-positiva personer i Sverige idag är ungefär 7000 individer 

(Folkhälsomyndigheten, i.d.). Under de senaste 10 åren har antalet personer som smittats av 

HIV i Sverige i medeltal legat på 456 per år. De personer som ådragit sig en HIV-infektion 

har en medelålder på 37 år med en spridning på 0-72 år. Antalet HIV-positiva män är större 

än antalet HIV-positiva kvinnor i Sverige. Av de rapporterade nya fallen under 2017 var 

andelen män 273 personer (63%) samt andelen kvinnor 161 personer (37%). Smittvägarna 

2017 (totalt 434 fall) uppgavs i 212 (49 %) av fallen vara genom hetrosexuella kontakter och 

i 128 (29%) av fallen genom homosexuella kontakter mellan män. 20 personer (5%) av de 

smittade 2017 hade ett intravenöst drogmissbruk och smittades sannolikt genom injektion av 

substans med orena injektionskanyler. I 14 fall (3%) var smittvägen från mor till barn i 

samband med graviditet, förlossning eller amning. I resterande 60 fall finns ingen uppgiven 

smittväg. Nya rapporterade smittfall under 2017 uppstod i huvudsak i storstadsregionerna 
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med majoritet i Stockholms län. Omkring 95% av de personer som lever med HIV i Sverige 

idag får en antiviral behandling. Av de som får behandling räknas 95% som väl behandlade. 

Vid effektiv antiviral behandling är risken för överföring av HIV-infektionen mycket liten vid 

vaginala och anala sexuella kontakter om kondom används. Smittrisken är fortsatt låg även 

om kondom inte används i dessa möten (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Att leva med HIV 

En forskargrupp har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten (2016) genomfört en studie på 

personer som lever med HIV i Sverige avseende livskvalitet. Bland HIV-relaterad 

stigmatisering fanns det två delar av fenomenet som samvarierade med en lägre uppskattad 

livskvalitet. Dessa var oro inför vad andra tycker om HIV-infektionen, vilket handlade om en 

oro inför allmänhetens attityder mot personer som lever med HIV. Den andra aspekten var 

självstigma vilket handlade om att ha en negativ bild av sig själv på grund av sin 

HIV-infektion. Resultatet i studien visade att de flesta av deltagarna hade berättat för minst 

en närstående om sin HIV-infektion men att endast en av fem var helt öppna med sin status. 

Det positiva var att av de deltagare som berättat för någon i sin omgivning om dennes 

HIV-infektion upplevde de stöd av personen i fråga. Livskvaliteten skattades lägre bland de 

som uppvisade psykiska besvär relaterat till HIV-medicineringen, drog- och 

läkemedelsmissbruk samt de med en hög alkoholkonsumtion. Även hemlöshet korrelerade 

med lägre skattad livskvalitet precis som ett sämre sexliv efter HIV-diagnosen. En fjärdedel 

hade slutat ha sex med andra personer efter att ha fått sin diagnos och lika många upplevde 

HIV-infektionen som en negativ påverkan på känslan av njutning vid samlag. Den 

informationsplikt som finns upplevde också av flertalet vara försämrande på deras chanser att 

inleda sexuella relationer med nya personer (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

En studie rörande livskvalitet och fysisk aktivitet hos HIV-positiva personer visade att fysisk 

och mental ohälsa minskade om personen utförde fysisk aktivitet (Martin, Naclerio, Karsten 

& Vera, 2019). Resultat från två grupper, HIV-positiva personer samt icke HIV-positiva 

personer, jämfördes för att på så vis dra slutsatser utifrån enkätens resultat. Utförd studie 

visar att graden av fysisk ohälsa ökade hos de personer som var HIV-positiva. För att få en 

positiv effekt av fysisk aktivitet krävs det enligt världshälsoorganisationen att man utför 150 

minuters pulshöjande träning per vecka. I denna studie var HIV-positiva personer mindre 
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benägna till att utföra denna typ av fysisk aktivitet relaterat till smärta och kronisk trötthet 

jämfört med den andra försöksgruppen som inte var HIV-positiva. HIV-positiva personer 

hade en en sämre skattad livskvalitet än det inrapporterade resultatet från de icke 

HIV-positiva personerna. Personer med en HIV-infektion hade en sämre livskvalitet samt 

mental hälsa. Då HIV-positiva personer generellt har en lägre sysselsättningsgrad och 

utbildningsnivå än icke HIV-positiva personer som rapporterats i denna studie pekar detta på 

att socioekonomiska aspekter spelar in i graden av utförd fysisk aktivitet och nivån av 

livskvalitet samt mental hälsa (Martin, Naclerio, Karsten & Vera, 2019).  

 

Stigmatisering och diskriminering 

HIV och följdsjukdomen AIDS har sedan 1980-talet varit omgärdat av mytbilder och 

vanföreställningar om smittsamhet och smittvägar. Det faktum att den vanligaste smittvägen 

till en början var mellan män som hade sex med män kan ha lett till den stigmatisering som 

uppstod. Stigmatiseringen lever tyvärr kvar såväl bland allmänheten som inom vården vilket 

innebär en stor utmaning för behandlingens effektivitet (Nachega et al., 2012). En rapport 

från UNAIDS (2017) visar att HIV-positiva personer undviker att söka vård på grund av 

rädsla för att bli avslöjade i sin HIV-status samt med en rädsla för att bli ytterligare 

diskriminerade och stigmatiserade på grund av att de är HIV-positiva. Sammanställd data 

från över 19 länder, varav tre europeiska, visar att en av fem HIV-positiva personer undviker 

att söka sig till vården på grund av detta (UNAIDS, 2017). Rapportens resultat visar också att 

denna rädsla inte är obefogad då data från samma länder visade att en av fyra HIV-positiva 

patienter upplevt någon form av diskriminering inom hälso- och sjukvården (UNAIDS, 

2017).  

 

Goffman (i Parker & Aggleton, 2003) definierar stigmatisering som attribut som väsentligt 

misskrediterar personen som besitter attributet eller attributen. Enligt Goffman ses den 

stigmatiserade personen, eller gruppen, som någon med en oönskad skillnad utifrån vad 

samhället anser utgör skillnad eller avvikelse. Parker och Aggleton (2003) hävdar emellertid 

att stigmatisering snarare är en social process än fasta egenskaper som tillskrivs andra. De 

menar att stigmatisering och diskriminering måste förstås i förhållande till makt och 

dominans. Enligt dem är stigmatisering en viktig komponent i att producera och vidmakthålla 

makt- och kontrollförhållanden. Detta får vissa grupper att nedvärderas och andra att känna 
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sig överlägsna vilket spelar en stor roll i att upprätthålla social olikhet mellan de 

stigmatiserade grupperna och de icke stigmatiserade. 

 

Enligt diskrimineringslagen är definitionen på diskriminering när någon missgynnas eller 

kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunder exempelvis utifrån 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Diskriminering kan manifesteras både direkt och 

indirekt. Även trakasserier, bristande tillgänglighet av olika typer av service såsom sjukvård 

och sexuella trakasserier är också former av diskriminering i lagens mening. I 

diskrimineringslagen står det även att det är förbjudet att diskriminera personer inom olika 

typer av områden i samhället. Ett tydligt exempel på detta är att diskrimineringsförbudet 

gäller för viktiga samhällsfunktioner, som i sjukvård och socialtjänst där vårdpersonal möter 

allmänhet. Enligt diskrimineringslagen får inte vårdpersonal diskriminera individer när de ger 

råd, vägledning, stöd samt upplysningar (SFS, 2008:567). 

 

Stigmatisering av HIV-positiva personer kan påverka deras psykiska och fysiska välmående 

negativt. Stigmatiseringen kan i en social kontext göra att dessa personer inte upplever sig 

vara värderade på samma sätt som friska personer vilket försämrar självkänslan. 

Stigmatiseringen visar sig på olika sätt och kan handla om attityder mot HIV-positiva 

personer i samhället eller om den förväntade stigmatiseringen vilket innebär att man som 

HIV-positiv förväntar sig att bli behandlad sämre. Stigmatiseringen kan till exempel utövas 

från medarbetare, familjemedlemmar och vårdpersonal (Kay et al., 2018). Olika form av 

stigmatisering har olika negativa effekter på HIV-positiva personers livskvalitet. Earnshaw 

och Chaudoir (2009) beskriver internaliserad stigmatisering, vilket innebär att tillskriva sig 

själv egenskaper utifrån andras uppfattning. Det förknippas med ett sämre psykologiskt 

välbefinnande såsom depression. Förväntad stigmatisering har visat sig leda till mindre 

utnyttjad hälso-och sjukvård och får följder som sämre användning av antiviral behandling 

(Earnshaw & Chuadoir, 2009).  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori utgör den teoretiska utgångspunkten för denna 

litteraturöversikt. Travelbee beskriver den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska 

och patient samt framhäver att människan ska ses som unik och oersättlig, en varelse som 
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bara finns en gång på jorden. En pelare i denna teori är att individen någon gång under sin 

livstid kommer att erfara lidande och ha behov av hjälp från sjuksköterska. I denna situation 

uppstår en mellanmänsklig relation, patient och sjuksköterska emellan, och att sjuksköterskan 

i detta möte ska förhålla sig till den enskilde individens upplevelse av känsla, lidande och 

sjukdom samt att sjuksköterskan ska se hela personen och inte endast den fastställda 

diagnosen. I mötet med patienten är det av vikt för sjuksköterskan att försöka bortse från 

stereotypa uppfattningar när hen etablerar en mellanmänsklig relation. Travelbees teori 

belyser även begreppet empati och hur sjuksköterskan ska förhålla sig till detta samt att ett 

utvecklande av empati utgör en förmåga att förstå samt förutse andras individers 

förhållningssätt och handlingar (Kirkevold, 2000). Att möta en patient och att bortse från 

stereotypa uppfattningar är vad en HIV-positiv person kan tänkas vara i stort behov av i sitt 

möte med hälso- och sjukvården. Att sjuksköterskan, och andra professioner inom vården, ser 

hela individen och dennes situation är viktigt att utgå från i omhändertagandet av personer 

med svåra kroniska sjukdomar, däribland HIV. Detta för att vården bör vara en fristad från 

stereotypa antaganden och fördomar där denne slipper blir sedd som sin sjukdom. Det är 

viktigt att dessa personer får känna sig respekterade och få den bästa möjliga behandlingen 

och stöd.  

 

Enligt Travelbee har sjuksköterskan ansvar för de aspekter som kan verka störande på en 

individs hälsa och välbefinnande. Hon lyfter fram vissa aspekter i omvårdnaden som 

sjuksköterskan bör ha uppsikt över, det inkluderar nedsatt näringstillstånd, dålig hygien samt 

fattigdom. Dock skriver Travelbee vidare att den huvudsakliga aspekten sjuksköterskan bör 

ha uppsikt över gällande individens omvårdnad är den subjektiva upplevelsen av lidande och 

nedsatt hälsa, samt personens problem att hantera dessa och finna en mening i sin tillvaro. 

Konsensusbegreppet miljö skriver Travelbee lite om. Det som berörs angående miljö är att 

personens kulturella bakgrund präglar dennes upplevelse av nedsatt hälsa och lidande. 

Patientens närstående nämns också som en stor pelare i individens upplevelse av sjukdom 

och lidande. Dock ligger fokus på att individen ska stå i centrum. Huvudmålet gällande 

omvårdnad enligt Travelbee är att sjuksköterskan ska hjälpa individen att bearbeta eller 

uthärda sin sjukdom och lidande samt få personen att kunna hantera dessa. I teorin belyser 

Travelbee ej begreppet hälsa, utan att det är en individuell subjektiv upplevelse med olika 

mening och innebörd för olika personer (Kirkevold, 2000). 
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Problemformulering 

Relaterat till de konsekvenser avseende medicinsk hälsa och livskvalitet som beskrivs i 

bakgrunden är det angeläget att belysa HIV-positiva personers bild av den stigmatisering och 

diskriminering som upplevs i mötet med personal inom hälso- och sjukvården i Europa och 

Nordamerika. Att denna geografiska avgränsning valdes ut beror på att författarna avser att 

undersöka och belysa hur förhållandena ser ut i västerländska länder vars kultur och 

sjukvårdssystem avspeglar förhållandena i Sverige. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva HIV-positiva personers upplevelser av stigmatisering och 

diskriminering inom hälso- och sjukvård i Europa och Nordamerika. 

 
METOD 

Design 

Arbetet har en beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats som metod. 

Kvalitativa artiklar insamlades för resultatsammanställning då syftet med arbetet är att belysa 

upplevelser och beskrivande data. Enligt Bogdan och Taylor (i Carlsson, 1999) innebär 

kvalitativ metodik en forskningsmetod där forskarna vill belysa beskrivande data och 

individers egna skrivna och talade ord. I en litteraturöversikt kommer redan utförda 

forskningsstudier att bearbetas och analyseras inför sammanställning av resultatet, detta för 

att det ska gå att jämföra och dra slutsatser från dessa (Ejvegård, 2009). 

 

Sökstrategi 

De databaser som användes för litteratursökningen till arbetet är PubMed och Cinahl. För 

resultatsammanställning användes kvalitativa originalartiklar. Valda sökord på engelska samt 

Svenska Mesh-termer var enligt följande: HIV, HIV-related stigma, HIV-infected patients, 

experience, health care, discrimination, attitudes, perception, encounter. Sökorden 

identifierades genom granskning av andra utförda litteraturöversikter i ämnet, dess sökord 

samt nyckelord från titeln och problemformulering till detta arbete. Vid sökning användes de 

boolska termerna OR och AND för att möjligtvis öka eller begränsa sökbredden i aktuella 

databaser. Se tabell 1 för litteratursökningen. Då många av sökningarna genererade ett stort 

antal träffar där många av artiklarna gick att utesluta redan vid granskning av titeln på grund 
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av icke överensstämmande inklusionskriterie som var bestämda för arbetet. Dessa artiklar 

valdes därför bort för granskning av abstracts.  

 

Inklusionskriterier var kvalitativa studier som svarar mot arbetets syfte, där deltagarna är 

personer över 18 års ålder, studierna ska vara utförda i Europa och Nordamerika, studierna 

ska vara vetenskapligt granskade samt etiskt godkända eller övervägda. Artiklarna ska vara 

publicerade mellan år 2000-2019 och ha läsbara abstract samt vara tillgängliga via Uppsala 

universitetsbiblioteks prenumerationer av databaser. Exklusionskriterier är artiklar som 

bedöms vara av låg kvalitet och för artiklar som inte svarar mot syftet.  
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Tabell 1. Litteratursökning. 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Artiklar att 
granska 

PubMed HIV-related stigma AND 
discrimination AND health 
care 

183 29 3 

PubMed HIV-stigma AND health 
care 

488 34 4 

PubMed HIV AND experienced 
stigma AND health care 

29 4 1 

PubMed HIV-stigma* AND 
perception AND personnel 

15 3 1 

PubMed HIV-stigma* AND 
perception AND personnel 

15 3 0 

Pubmed  HIV AND stigma AND 
patient perspective  

66 1 1 

Cinahl HIV AND attitudes AND 
healthcare AND stigma 

454 5 1 

PubMed HIV AND Attitude of 
Health Personnel*  AND 
Infections/psychology* 
AND Qualitative Research 
AND stigma*  

72 8 
 
 
 
 

3 

Cinahl HIV AND encounter 675 3 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

För att bedöma utvalda artiklars kvalitet lästes artiklarna grundligt igenom flertalet gånger av 

båda författare. Utifrån en granskningsmall framtagen av Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU) bedömdes artiklarna av båda författarna var för sig för att sedan 

diskuteras tillsammans (SBU, 2014). Granskningsmallen utgår från frågor rörande syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat. Se bilaga 1 för granskningsmall. Ingående artiklar 

kategoriseras utifrån begreppen “låg”, “mellanhög” samt “hög kvalitet”. För att värdera 

artiklarnas kvalitet fokuserade författarna på de delar som ansågs vara av största vikt för att 

inhämta information till resultatet. Dessa delar var syfte, metod och resultat. Var dessa delar 

väl och tydligt beskrivna ansågs artiklarna vara av hög kvalitet.  Av de femton artiklar som 

granskades valdes fyra bort då de antingen ansågs ha för låg kvalitet där syfte och resultat var 

otydligt formulerade eller att de inte stämde överens med alla inklusionskriterier (Hibbert et 

al., 2018; Bova, Nnaji, Woyah & Duah., 2016; Hines, Draucker och Habermann, 2017; Imran 

et al., 2014;).  Resterande elva artiklar användes för resultatsammanställning. Se bilaga 2 för 

tabell 2 rörande resultatsammanställningen. 

 

Resultatanalys 

För att analysera resultatet lästes de utvalda artiklarna ett flertal gånger. En sammanfattning 

för varje inkluderad artikels resultat utformades för att underlätta arbetet med 

resultatsammanställningen till denna litteraturöversikt. Sedan skapades teman och 

underrubriker som användes som kategorier i resultatet. Resultatet av granskad litteratur 

presenteras också i löpande text med hjälp av de teman som skapats från granskade artiklar 

samt utgående från studiens syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga studier som använts i översikten har följt etiskt regelverk gällande forskning på 

människor, det vill säga vara formellt godkända av etisk kommitté eller ha tydliga etiska 

överväganden. Enligt CODEX (2018) är det grundläggande i forskning som görs på 

människor att den endast får godkännas om hänsyn tagits till människovärdet och mänskliga 

rättigheter. Mänskliga rättigheter och grundläggande frihet skall beaktas i etikprövningen och 

människors välfärd sätts före samhällets och vetenskapens behov (Codex, 2018). Detta 
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innebär till exempel att ett samtycke om att delta i forskning när som helst under 

forskningens gång får dras tillbaka med omedelbar verkan (Codex, 2018). Vid 

resultatsammanställningen har författarna tagit hänsyn till alla resultat i det lästa materialet 

utan att förvränga något.  

 

RESULTAT 

Till resultatsammanställningen har elva originalartiklar använts. Samtliga studier är 

genomförda med kvalitativ metod där datainsamlingen har gjorts via individuella intervjuer, 

intervjuer i fokusgrupp eller via observationer. Fem av studierna är genomförda i USA, tre i 

Kanada, en i Belgien, en i Nederländerna och en är gjord i Ukraina. Se bilaga 2 för tabell 2 

rörande resultatsammanställning.  

 

Tolkningen av artiklarnas resultat resulterade i fyra teman med tre tillhörande underrubriker 

till ett av dessa teman. De teman som skapades var “Kränkande bemötande i hälso-och 

sjukvården”; “Ojämlik och sämre vård”; “Avslöjande av HIV-status” samt “Konsekvenser av 

stigmatisering och diskriminering”. De underrubriker som skapades till det sista temat var 

“Känsla av skam och skuld”; “Psykisk ohälsa” samt “Bristande tillit till hälso- och 

sjukvården”.  

 

Kränkande bemötande i hälso- och sjukvården  

I flertalet studier berättade deltagarna om det som kan kallas för bemötande, beteende eller 

uppträdande från personal inom hälso- och sjukvården. Hur personal betedde sig gällande till 

exempel ögonkontakt, avstånd till patienten och användandet av onödig skyddsutrustning 

spelade en viktig roll i upplevelsen av stigmatisering och diskriminering.  

 

I en studie gjord av Rintamaki, Scott, Kosenko och Jensen (2007) uppfattades beteenden som 

handlade om att personal visade obehag, rädsla, förakt och exkluderande som ett 

stigmatiserande beteende. Huruvida personalen höll ögonkontakt med deltagaren eller inte 

tolkades av deltagarna som obehag och ogillande.  
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Av det som framkom var det mest problematiska i beteendet från vårdpersonal att få känslan 

av att personalen var rädd för att bli kontaminerade vid kontakt med en HIV-positiv person 

(Sayles, Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007). Det beskrevs hur sjuksköterskor som 

skulle mäta personers blodtryck tog på sig munskydd och dubbla handskar, personal som 

använde dubbla handskar vid blodprovstagning och vid tandläkarundersökningar (Stutterheim 

et al., 2014). Det förekom även att personal inte velat ta i hand med HIV-positiva personer 

eller velat hjälpa dem att byta om utan skyddsutrustning och uttryckligen sagt att det var bäst 

att ta på sig ett par tjockare handskar eftersom att personen var HIV-positiv (Zukoski & 

Thorburn, 2009., Furlotte & Schwartz, 2016). Att se personal använda en viss typ av 

utrustning vid omhändertagande av icke HIV-positiva personer och sedan använda en annan 

vid kontakt med den HIV-positiva personen upplevdes som stigmatiserande och 

diskriminerande. Erfarenheter gällde sjuksköterskor som tog ett blodprov utan att använda 

handskar på patienter som inte var HIV-positiva men när samma sjuksköterska sen skulle ta 

blodprov på en patient som var HIV-positiv togs handskar på direkt (Rintamaki et al., 2007). 

Grunden till vårdpersonalens rädsla för att bli kontaminerad troddes bero på okunskap 

gällande hur HIV smittar (Arrey, et al., 2016; Ion och Elston 2015). Inom förlossningsvården 

beskrevs hur personalen inte vetat hur de skulle hantera patientens kroppsvätskor och att 

patient och partner istället för att känt sig stöttade, som de borde ha gjort under en så känslig 

situation som en förlossning, känt sig stigmatiserade och diskriminerade.  

 

Vårdpersonal som höll en orimlig distans mellan sig själva och HIV-positiva personer 

tolkades som att de ogillade personen och till och med kände en rädsla emot dem (Rintamaki 

et al., 2007). Personerna hade erfarenheter av att läkare aktivt ställt sig på andra sidan salen 

eller till och med utanför dörren och heller inte sett personen i ögonen en enda gång.  

 

Vårdpersonal som uttryckte irritation och ilska mot eller omkring HIV-positiva personer fick 

dessa att ifrågasätta huruvida dessa känslor var ett uttryck för deras ovilja att omhänderta dem 

för att de var HIV-positiva. Även personal som uppvisade nervositet, obekvämhet och ibland 

även panik inför att vårda de HIV-positiva personerna upplevdes som stigmatiserande och 

diskriminerande. Obekväma och osäkra blickar, irriterat tal och nervöst uppträdande var 

exempel på dessa beteenden (Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 2014).  
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De upplevde också att de fick irrelevanta frågor som ett uttryck för HIV-relaterat stigma. Ofta 

fick de frågor som handlade om hur de blivit smittade med HIV, antaganden om deras 

sexuella läggning där personalen försökt tvinga in personen i en högriskgrupp och även 

antaganden om hur de blivit smittade med HIV där personal till exempel sagt rakt ut att du 

har fått det från sex (Arrey et al., 2016; Donnelly, et al., 2016; Ion & Elston, 2015; McDoom, 

Bokhour, Sullivan och Drainoni, 2015; Rintamaki et al., 2017). HIV-positiva personer 

upplevde att de blev beskyllda för att ha blivit smittade med HIV och att det fanns starka 

stereotypa antaganden om HIV-positiva personer och att de upplevde att detta gav 

vårdpersonal rätten att göra antaganden om hur de blivit smittade (Sayles et al., 2007). Som 

en HIV-positiv person förklarade verkade det finnas både de som anses ha blivit oskyldigt 

smittade med HIV via till exempel en blodtransfusion eller via våldtäkt. Sen fanns det de som 

fick skylla sig själva som fått HIV via sex eller av att använda droger. Medan kvinnor med 

HIV antogs vara promiskuösa gällde för män att de antogs vara homosexuella och de fått 

HIV via sexuellt umgänge med andra män (Sayles et al., 2007). 

 

En annan del av bemötandet handlar om vårdpersonal som skrämde patienterna med 

dödlighet. De hade fått erfara personal som sagt att deras liv var över på grund av att de hade 

blivit smittade med HIV eller personal som ifrågasatt att de fortfarande var vid liv (Furlotte & 

Schartz, 2016; Rintamaki et al., 2007). 

 

Ojämlik och sämre vård 

HIV-positiva personer hade erfarenheter av att erhålla sämre vård såsom att bli nekad vård 

eller hänvisad till andra inrättningar, försenad vård och att personalen inte fokuserar på det 

som patienten vid tillfället söker vård för.  

 

Att boka tid hos läkare och få svaret att de inte kunde behandla personen på grund av att 

denne var HIV-positiv eller att berätta om sin HIV-status för personalen och då bli nekad 

vård var erfarenheter de HIV-positiva personerna hade. Deltagarna berättade även om både 

läkare och tandläkare som slutat kalla dem till möten efter att deras HIV-status blivit känd. 

(Donnelly et al., 2016). Även vid akuta sammanhang framkom erfarenheter där personalen 

inte velat behandla personen på grund av att denne var HIV-positiv. Personer som sökt till en 

akutmottagning hade upplevt att personalen försökt hänvisa personen till specifika 
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HIV-läkare vid specifika HIV-mottagningar (Sayles et al., 2007; Zukoski och Thorburn 

2009). Även i andra akuta tillstånd, som i ett förlossningsskede, med starka smärtor framkom 

det att HIV-positiva personer blev hemskickade utan varken smärtlindring eller undersökning 

(Arrey et al., 2016). Även i eftervården av kejsarsnitt fanns erfarenheter där HIV-positiva 

personer känt sig stigmatiserade och diskriminerade. Exempel på detta är i samband med 

kraftiga blödningar och att personen i fråga larmat på personal i timmar utan att de kommit. 

(Zukoski och Thorburn, 2009). I Rintamaki och medarbetare (2007) berättades det vidare om 

personal som spenderat för snålt med tid på patienterna och lämnat dem med starka smärtor. 

En deltagare hade träffat en tandläkare som i flera månader hade väntat med att behandla 

honom och efter en lång period av väntan sagt att han inte kunde behandla en person i hens 

tillstånd.  

 

HIV-positiva personer upplevde också att ingen riktigt ville ta ansvar för dem och att de 

istället skickades runt bland olika inrättningar. Även när det gällde psykologiskt stöd 

upplevde de att de inte fick tillräckligt med stöd från vårdpersonal. Det framkom att det 

psykiska stödet var begränsat eller inte alls existerade där personerna kände att de inte blev 

tagna på allvar (Arrey et al., 2016; Kiriazova et al., 2018; Stutterheim et al., 2015,). 

 

Från flera studier framkom det också att deltagarna undvek att berätta om sin HIV-positiva 

status när de sökte vård för icke HIV-relaterade problem på grund av rädslan för att erhålla 

sämre eller ojämlik vård (Arrey et al., 2016; McDoom, Bokhour, Sullivan och Drainoni, 

2015; Donnelly et al., 2016; McDoom, Zukoski och Thorburn, 2009; Sayles et al., 2007).  

 
Avslöjande av HIV-status 
I ett flertal av de granskade artiklarna framkom det att deltagarna i studierna upplevde en 

rädsla för att berätta om sin HIV-status eller för att vårdpersonal skulle sprida informationen 

vidare till obehöriga personer. Denna oro och rädsla för att få sin diagnos avslöjad var en 

tydlig barriär till att söka vård för sin HIV-infektion och/eller att fortsätta med den antivirala 

behandlingen (Arrey et al., 2016; Donnelly et al., 2016; Ion och Elston, 2015; Kempf et al., 

2010; Kiriazova et al., 2018; Sayles et al., 2007; Stutterheim et al., 2014; Zukoski och 

Thorburn, 2009). 
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För HIV-positiva personer föreligger en oro inför hur andra personer ska agera när de får reda 

på dennes HIV-status. Om en person med HIV söker vård för någon annan anledning än sin 

infektion på exempelvis en akutmottagning kände sig hen tvingad att avslöja sin status för att 

då få den rätta vården. När vårdpersonal och annan personal på sjukhuset fått reda på 

personens HIV-status upplevdes de som kalla och obekväma. Denna oro och rädsla för att 

avslöja sin HIV-status grundar sig i hur personen man möter ska reagera (Donnelly et al., 

2016; Zukoski och Thorburn, 2009). Donnelly med medarbetare (2016) skriver vidare om 

betydelsen av hur vårdpersonal valde att informera dem om det positiva HIV-resultatet i 

samband med diagnosställandet och hur det kommit att prägla deras eget förhållningssätt när 

de ska informera om sitt tillstånd för annan vårdpersonal, till en familjemedlem eller en vän. 

Det handlade om att vårdpersonalen la en negativ värdering i att personen fått en 

HIV-diagnos vilket gav personerna själva en negativ laddning kring sin diagnos. Tydligt var 

också att allmänhetens och framförallt vårdpersonalens bristande kunskaper om 

HIV-infektionens smittvägar resulterar i en rädsla för att berätta om sin status med ett 

utvecklande av stigmatisering som följd (Donnelly et al., 2016; Zukoski och Thorburn, 2009).  

 

HIV-positiva personer känner sig stigmatiserade på grund utav sin HIV-status därför att de 

valt att berätta om den för vårdpersonalen i situationer när de sökt just hälso- och sjukvård för 

att råd, stöd och behandling. Att denna aspekt om att vara ärlig mot andra medmänniskor om 

sin HIV-diagnos blir en barriär till fortsatt vård är ett problem för en effektiv antiviral 

behandling. Många individer känner en rädsla för att söka sig till sjukvården just för risken att 

bli stigmatiserade relaterat till att de är HIV-positiva. Att känna en oro och rädsla inför att 

öppna upp om sin HIV-status och bli stämplade på ett speciellt sätt av vårdpersonal är något 

som HIV-positiva personer beskriver (Kiriazova et al., 2018; Sayles et al., 2007).  

 

Det finns även en rädsla bland HIV-positiva personer att besöka kliniker som inte är specifika 

för just vård av HIV-infektioner. Den rädsla som föreligger belyser att risken för att mötas av 

ett stigmatiserat bemötande när de berättar om sin HIV-status är större på de övriga 

klinikerna som inte är specialister på HIV. Om en person med HIV tidigt möts av ett negativt 

bemötande vid avslöjande om sin HIV-status resulterade detta i en försening i vårdkedjan 

samt att vissa personer valde att avsluta sin antivirala behandling. Det är av stor vikt att följa 

den antivirala behandlingsregimen och komma på regelbundna tider till sin vårdinrättning för 
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lyckat behandlingsresultat med minskade virusmängder. En aspekt som detta resulterar i är 

att många personer enbart väljer att prata med sin privata HIV-läkare just på grund utav 

rädslan för att uppleva ett stigmatiserat bemötande från annan vårdpersonal (Kempf et al., 

2010; Sayles et al., 2007).  

 

Det har rapporterats att patienter väljer att inte gå på sina bokade tider i rädsla för att deras 

HIV-status ska avslöjas till fel person och vid fel tillfälle. Framförallt är det en stor rädsla för 

personer med barn att just deras barn ska få reda på förälderns HIV-status. En deltagare 

berättade att om inte barnomsorg fanns tillgängligt så missade personen hellre sitt bokade 

besök istället för att ta med sitt barn till kliniken. Detta är även en barriär till fortsatt vård då 

regelbundna besök krävs för att den fortsatta behandlingen ska bli lyckad (Kempf et al., 

2010).  

 

I flera av de artiklar och dess studier som granskats har det beskrivits att vårdpersonal är 

okänsliga i hanteringen av personliga uppgifter såsom personens sjukdomshistoria. I dagens 

samhälle finns det många utförare av hälso- och sjukvård som den HIV-positiva personen kan 

besöka. I dess situationer måste patientdata, som journaler skickas mellan vårdgivare för att 

personen ska få rätt vård. Om dessa försändelser är märkta med personens HIV-status och om 

inget samtycke givits till att de märks på det sättet upplevdes det som stigmatiserande och 

diskriminerande då aktuell person inte hade kännedom om vilka som tagit del av denna typ 

av information (Arrey et al., 2016; Stutterheim et al., 2014). 

 

Om en HIV-positiv person aktivt tagit ställning till att inte leva öppet med sin status och att 

det sedan står i aktuell journal, men att vårdpersonalen ändå väljer att avslöja statusen för 

obehöriga personer upplevdes det som stigmatiserande och diskriminerande. Att en 

HIV-positiv gravid person i en förlossningssituation får sin status avslöjad av vårdpersonalen 

och att andra obehöriga personer får veta denna information upplevdes som stigmatisering 

och diskriminering. Detta belyser att vårdpersonalens försök till att upprätthålla sekretessen i 

många fall brister vilket i sin tur upplevs som en nedlåtande och diskriminerande handling 

(Arrey et al., 2016; Stutterheim et al., 2014). I Stutterheim och medarbetare (2014) har det 

rapporterats om pappersjournaler där personalen satt lappar med personens HIV-status och att 

dessa pappersjournaler varit tillgängliga på olika expeditioner för annan vårdpersonal eller 
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andra obehöriga personer. Då den påverkade personen inte fått information om denna åtgärd 

resulterade detta i ett utvecklande av stigmatisering och diskriminering gentemot personen i 

fråga.  

 

När patienter känner att vårdpersonal är okänsliga angående patientens integritet eller med 

avsikt avslöjar dennes HIV-status upplevdes det som stigmatiserande och diskriminerande. 

Detta resulterade i minskad integritet och sekretess ur patientens perspektiv vilket i sin tur 

ledde till en minskad kontakt med hälso- och sjukvården (Arrey et al., 2016; Ion och Elston, 

2015; Stutterheim et al., 2014). 

 

Konsekvenser av stigmatisering 

De konsekvenser som HIV-positiva personer drabbas av på grund av att de känner sig 

stigmatiserade och diskriminerade handlade bland annat om en känsla av skam och skuld, 

psykisk ohälsa samt en bristande tillit till hälso- och sjukvården.  

 

Känsla av skam och skuld 

Zukoski och Thorburns (2009) studie visade att HIV-positiva personerna upplevde att de blev 

förlöjligade och känslomässiga reaktionerna på detta var att de kände skam. HIV-positiva 

personer upplevde att sjukvårdspersonal öppet skyllde deras HIV-infektion på personerna 

själva och även beskyllde dem för att vara anledningen till spridningen av viruset. Detta gav 

dem en känsla av skam även om de själva var medvetna om att de blivit smittade med HIV 

enbart genom att leva sina liv (Arrey et al., 2016; Rintamaki et al., 2007; Stutterheim et al., 

2014). Upplevelser av detta slag fick HIV-positiva personer att stigmatisera och skuldbelägga 

sig själva för att ha blivit smittade med HIV (Donnelly et al., 2016).  

 

Psykisk ohälsa 

I studien av Arrey och medarbetare (2017) rapporterade deltagarna att de hade en låg 

självkänsla med påföljande känslomässig stress och depression till följd av hur de upplevde 

sig bli behandlade av hälso- och sjukvårdspersonal. Att erfara att bli stigmatiserad inom 

hälso- och sjukvården innebar en psykisk påfrestning för HIV-positiva personer (Furlotte & 

Schwartz, 2016).  
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Deltagare från flera av studierna upplevde också känslan av psykisk ohälsa. Både inför att 

söka vård och inför att bli stigmatiserade och diskriminerade i sin interaktion med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det handlade om en rädsla inför att bli dömda, beskyllda, förlöjligade och 

respektlöst bemötta (McDoom et al., 2015; Sayles et al., 2007). 

 

Bristande tillit till hälso- och sjukvården  

Upplevelser av stigmatisering och diskriminering i vården var viktiga för hur HIV-positiva 

personer söker sig till vården eller inte. Ett tillfälle av upplevd stigmatisering kunde göra att 

de kände mindre tillit till vården och vårdpersonal (McDoom et al., 2015.) Stigmatisering gav 

de HIV-positiva personerna känslor av rädsla, ångest eller känslan av att bli diskriminerad 

vilka alla kunde hindra personerna från att söka vård. De var rädda för att bli dömda eller 

endast sedda som HIV-sjuka om de sökte sig till vården. Känslan av detta blev extra stark då 

personerna upplevde att vårdpersonal gjorde starka antaganden om hur de blivit smittade med 

HIV. HIV-positiva personer undvek ibland att söka vård på lokala mottagningar och apotek. I 

vissa fall hände det också att de bytt mottagning efter att ha erhållit ett dålig bemötande 

(Arrey et al., 2017). Personerna hade även fått erfara situationer där de hört vårdpersonal sitta 

i öppna, offentliga sammanhang långt utanför sjukhusets dörrar och pratat om patienter med 

HIV där de diskuterat dessa personer och till och med avslöjat deras namn. Detta var 

omständigheter som fick HIV-positiva personer att tappa tilliten till hälso- och sjukvården 

(Donnelly et al., 2016).  

 

DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur HIV-positiva personer i Europa och 

Nordamerika upplever stigmatisering och diskrimineringen i hälso- och sjukvården. 

Upplevelserna resulterade i ett flertal teman. I temat “kränkande bemötande i hälso- och 

sjukvården” beskrivs upplevelsen av hur vårdpersonal bemöter de HIV-positiva personerna 

från olika infallsvinklar, dels hur själva bemötandet upplevdes men även beteendet och 

uppträdande från personalen i hälso- och sjukvården. Detta manifesterades genom bland 

annat att vårdpersonal drog förhastade slutsatser rörande den HIV-positiva personens 

levnadssätt exempelvis att personen var sprutnarkoman eller hade flera sexualpartners samt 

att vårdpersonal använde onödigt mycket skyddsutrustning i kontakt med en HIV-positiv 
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person eller att denna vårdpersonal knappt vågade röra vid personen. I temat “Ojämlik och 

sämre vård” beskrivs hur HIV-positiva personer nekas vård och flyttas runt till olika 

vårdgivare samt får en sämre kvalitet på sin vård till följd av sin positiva HIV-status. Under 

temat “Avslöjande av HIV-status” beskrivs rädslan för att vara öppen med sin HIV-status och 

känslan av diskriminering och stigmatisering som följd. Det belyses även att följsamheten till 

antiviral behandling och upplevelsen av att bli bemött på ett stigmatiserat sätt av vårdpersonal 

efter ett avslöjande av HIV-status har ett negativt samband. I temat “Konsekvenser av 

stigmatisering” återges hur HIV-positiva personer rapporterar känslor av skam, med ett 

utvecklande av låg självkänsla och depression som följd.  

 

Resultatdiskussion  

HIV-positiva personers situation 

Resultatet från ingående studier visade att HIV-positiva personer erhåller ett sämre 

bemötande med bland annat överdrivna försiktighetsåtgärder, stereotypa antaganden och 

rädsla gentemot personerna. Det beskrivs hur vårdpersonal använder överdriven 

skyddsutrustning såsom dubbla handskar, handskar vid handskakning och hur personal håller 

ett orimligt långt avstånd till de HIV-positiva personerna. Utifrån dessa resultat är ett rimligt 

antagande att det bemötande HIV-positiva personer får erfara bottnar i en okunskap om HIV 

och hur det smittar, vilket även deltagare från flera studier ansåg. Även att äldre stereotypa 

mytbilder om vilka som får HIV lever kvar blir tydligt vilket Nachega och medarbetare 

(2012) skriver om i sin studie. Detta bekräftar även resultatet från studierna i denna 

litteraturöversikt då det framkom från flera håll att HIV-positiva personer får uppleva starka 

antaganden och frågor om till exempel deras livsstil och vilka de har sexuella kontakter med. 

Av det som framgår i Folkhälsomyndighetens (2016) rapport samvarierar en oro inför 

allmänhetens attityder mot personer med HIV och den negativa bilden personerna gör av sig 

själva med lägre skattad livskvalitet. Precis som ovan nämnda rapport, visar resultatet i denna 

litteraturöversikt att ett dåligt bemötande av vårdpersonal leder till att personerna känner sig 

förlöjligade och upplever skam som följd av detta. Att som HIV-positiv redan känna en oro 

inför vad andra ska tycka om deras infektion och sedan få uppleva detta av vårdpersonal kan 

med stor sannolikhet tänkas förstärka det självstigma och den negativa bilden av sig själva. 

Integritet och sekretess är fundamentalt i all kontakt med hälso- och sjukvården. HIV-positiva 
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personer ska känna en trygghet i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Därför är det av vikt 

att vårdpersonal behandlar personens sjukdomshistoria med sekretess i åtanke. 

 

Att stigmatisera sig själv och tillskriva sig själv andras negativa uppfattningar om sig själv 

skriver Chaudoir och Earnshaw (2009) om i sin studie. Även Kay och medarbetare (2018) 

förklarar att negativa upplevelser av hur dessa personer bemöts kan göra att de sätter ett lågt 

värde på sig själva vilket kan försvåra deras situation i sociala kontexter. Även att söka sig till 

vården samt att ta sina läkemedel regelbundet försämras av denna typ av upplevelser.  

 

Parker och Aggleton (2003) menar att stigmatisering är en social process som utgår ifrån ett 

förhållande gällande makt och dominans mellan olika grupper. Detta kan kanske främst 

appliceras på allmänheten och samhällets syn på HIV-positiva personer som grupp då 

stigmatisering utövas för att upprätthålla en maktsituation där de icke HIV-positiva 

personerna inte vill förknippas med en grupp som kan anses svagare och avvikande. Inom 

hälso- och sjukvården ska framförallt omvårdnad utgå från personcentrerad vård vilket 

innebär att varje person som vårdas ska få fokus på sina resurser snarare än den ohälsa eller 

sjukdomstillstånd som föreligger (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Det ska således inte 

finnas ett maktförhållande patient och vårdgivare emellan vilket kan tänkas vara lättare i 

teorin än praktiken då den medicinska kunskapen alltid kommer innebära ett visst 

maktövertag från personalen. Detta ska emellertid inte innebära att personer med en viss typ 

av infektion, i detta fall HIV, ska bli diskriminerad och stigmatiserad utan fallet borde istället 

vara tvärt om. Utbildad vårdpersonal bör vara den grupp av människor som behandlar dessa 

personer med bästa möjliga respekt och förståelse då de har kunskap om hur viruset smittar 

och borde därför inte uppvisa en rädsla i möten med dessa personer.  

 

Förhållande till Joyce Travelbees teori och etiska perspektiv 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan verka för jämlikhet och social 

rättvisa och visa andra respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet 

(Svensk Sjuksköterskeförening, i.d.) Utifrån detta borde alla professioner och områden i 

hälso- och sjukvården arbeta och bemöta alla personer oavsett sjukdomstillstånd eller 

diagnos. Hälso- och sjukvården borde vara ett område där alla människor kan känna sig 

respekterade och bli bemötta på bästa möjliga sätt för att kunna få den behandlingen de 
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behöver och förtjänar. Till sjukvården ska det gå att vända sig utan rädsla för att bli 

stigmatiserade och diskriminerade vilket tyvärr inte resultat från granskade artiklar visade på. 

 

Som sjuksköterska kommer man möta HIV-positiva personer på många ställen i samhället 

samt i sjukvården oavsett medicinsk specialitet eller vårdutförare exempelvis i kommunal 

förvaltning, i primärvården och i slutenvården. För att de berörda professionerna i hälso- och 

sjukvården ska få tillgång till information rörande HIV, dess smittvägar samt behovet av ett 

medmänskligt bemötande för dessa personer krävs det att arbetsgivare och 

utbildningsanordnare, som universitet eller högskolor, aktivt ökar kompetensen hos studenter 

och medarbetare. Detta skulle kunna ske genom exempelvis temadagar rörande aktuellt ämne, 

där olika situationer diskuteras tillsammans med studenter och yrkesverksamma. En aspekt 

som kan vara gynnsam är om tidiga vittnesmål från drabbade HIV-positiv personer tas upp 

för diskussion under en liknande ovan nämnd utbildnings eller temadag. Den stigmatisering 

och diskriminering som sker beror till stor del på kunskapsluckor som kan motverkas om 

tidig information ges till studenter på vårdutbildningar och om utökad kompetensutveckling i 

virologi ges till redan yrkesverksamma vårdprofessioner.  

 

Enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000) är det av vikt för en sjuksköterska, vilket givetvis också 

kan appliceras på andra vårdprofessioner, att bortse från stereotypa antaganden om en patient 

och att se hela dess person och inte endast diagnosen eller sjukdomen. För att tillgodose att 

HIV-positiva personer får en både rättvis vård och ett medmänskligt bemötande i hälso- och 

sjukvården är detta något som bör efterföljas mer i vården av just dessa personer.  I flera av 

studierna framkom det nämligen att HIV-positiva personer blev lidande i sin vård till följd av 

att vara HIV-positiv. Nekad och försenad vård var ett återkommande problem där de 

HIV-positiva personerna upplevde att de inte fick den vård de var i behov av. Denna bild av 

vården som HIV-positiva personer tyvärr visar sig ha bekräftar vad som framkommer i 

UNAIDS (2017) rapport beträffande att HIV-positiva personer inte söker sig till vården på 

grund av rädsla inför att bli avslöjade i sin HIV-status samt för att bli just stigmatiserade och 

diskriminerade.  
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Metoddiskussion  
Eftersom att det är av vikt att förtydliga innebörden av stigmatisering och diskriminering av 

HIV-positiva personer i sitt möte med hälso- och sjukvården valdes en litteraturöversikt som 

metod. De databaser som användes var CINAHL och Pubmed. Dessa databaser valdes ut för 

att få ett större antal sökningar av utvalda sökord för att på så vis inte missa väsentlig 

information från utförda publikationer. Att författarna valde denna metod skapade en 

möjlighet till att hitta en stor mängd forskning för att på så vis kunna skapa ett resultat i 

ovanstående litteraturöversikt med en hög kvalitet samt objektivt och konkret presenterad 

data. Efter sökningar i aktuella databaser valdes 11 stycken originalartiklar ut. Dessa 

genomgick sedan en utförlig granskning med hjälp ut av Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering, SBU, granskningsmall gällande kvalitativa artiklar som fokuserar på 

patientupplevelser. Se bilaga 1 för granskningsmall. I de utvalda artiklarna framgick syfte, 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt resultatsammanställning på ett tydligt sätt vilket 

resulterade i en bedömd hög kvalitet. Se bilaga 2 för tabell 2 rörande 

resultatsammanställning.  

 

De framtagna inklusionskriterierna bearbetades samt fastställdes för att författarnas sökningar 

skulle resultera i ett stort urval av artiklar. Att enbart studier utförda i Europa och 

Nordamerika valdes ut var för att rådande kultur i dessa världsdelar speglar den kultur vi har i 

Sverige. Då författarna har ett intresse av hur det ser ut i Sverige men med en mycket 

begränsad tillgänglig forskningsmängd utförd i Sverige valdes detta inklusionskriterie ut. Att 

inklusionskriteriet gällande att deltagare i studierna skulle vara över 18 år valdes för att få en 

något begränsad sökning samt att prevalensen av HIV är större hos vuxna individer än hos 

minderåriga. Utvalda exklusionskriterier fastställdes för att resultatsammanställningen i detta 

arbete skulle grunda sig på artiklar av hög kvalitet för att få ett sanningsenligt och tillförlitligt 

resultat.  

 

Arbetet med att finna artiklar utfördes genom att författarna läste titlar metodiskt efter varje 

sökning. En begränsning med denna metod är att artiklar som svarar till detta arbetes syfte 

kan ha missats. Detta för att en titel inte alltid visar vad en studie avser att undersöka. Under 

sökningarna strävade författarna till att förhindra detta genom att läsa abstract när titeln delvis 

speglade syftet med studien. Författarna valde att arbeta enligt ovanstående metod för 
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urvalsprocessen då sökresultatet resulterade i ett stort antal träffar och att de på grund utav 

tidsbrist inte hade möjlighet till att läsa alla abstracts.  

 

En svaghet med ovan nämnda litteraturöversikt är att tillgänglig forskningsmängd från 

Sverige och övriga Norden är mycket begränsad eller knappt tillgänglig vilket resulterar i att 

resultatet från de elva analyserade artiklarna har svårigheter att överföras till svenska och 

nordiska förhållanden. Detta ger en svaghet då författarna gärna hade analyserat artiklar med 

möjlighet att spegla hur situationen ser ut i svensk samt nordisk hälso- och sjukvård. Då 

författarna till detta arbete anses som nybörjare i vetenskapligt skrivande ses även det som en 

svaghet. De styrkor som finns med denna litteraturöversikt är att inkluderade studier var 

bedömda med hög kvalitet samtidigt som studier med låg kvalitet exkluderades samt att en 

kvalitetsgranskningsmall framtagen av SBU användes. En styrka med litteraturöversikten är 

att ingen av de inkluderade artiklarna var publicerade innan 2000, vilket ger ett tillförlitligt 

resultat då forskningen är aktuell. Det ses som en styrka då författarna med bakgrund av detta 

har en god forskningsetik samt att resultatet från de kvalitativa orginalartiklarna som 

inkluderades beskrivs sakligt och med en objektiv framhållning i resultatsammanställningen.  

 

Implikationer för kliniskt arbete och vidare forskning 

En god medicinering och regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården krävs för att 

virusmängden ska minska samt att berörda personer ska kunna leva ett liv utan rädsla för 

utvecklandet av följdsjukdomen AIDS och ett liv utan rädsla för att föra viruset vidare till en 

partner, att ha ett liv som alla andra. För att motverka rådande kunskapslucka angående HIV 

och dess smittvägar hos vårdpersonal är det av vikt att universitet och högskolor som utbildar 

vårdpersonal belyser och förmedlar kunskap om just HIV och dess smittvägar. I relation till 

ovanstående utförda litteraturöversikt belyser författarna att mer forskning och utbildning 

behövs i ämnet, inte minst i Sverige då tillgänglig forskningsmängd här är liten eller knappt 

existerande.  

 

Slutsats 

HIV-positiva personer upplever diskriminering och stigmatisering i sin kontakt med hälso- 

och sjukvården i Europa och Nordamerika. Denna diskriminering och stigmatisering visar sig 

i olika aspekter och i olika sammanhang. Det kan vara att vårdpersonalen bemöter dessa 
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personer på ett nedvärderande sätt, att de ges en olik och sämre vård på grund utav den 

HIV-status som föreligger, samt att konsekvenserna av ett stigmatiserat bemötande kan 

resultera i en sämre följsamhet till den antivirala behandlingen samt ett minskat förtroende till 

vården. Då en god medicinering och regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården krävs 

för att virusmängden ska minska samt att berörda personer ska kunna leva ett liv utan rädsla 

för utvecklandet av följdsjukdomen AIDS och för att kunna leva ett liv utan rädsla för att föra 

viruset vidare till en partner behöver HIV-positiva personer få ett mer medmänskligt och 

respektfullt bemötande i all kontakt med vården. 
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Bilaga 2. Tabell 2: Översikt av inkluderade artiklar och dess vetenskapliga kvalitet.  

Referens Syfte Urval och metod 
för datainsamling  

Metod för analys Resultat- Teman 
/kategorier 
relaterade till 
stigmatisering och 
diskriminering 

Vetenska
plig 
kvalitet 

Arrey, Bilsen, 
Lacor & 
Deschepper. 
2017, Belgien. 

Undersöka 
olika former 
och 
konsekvenser 
av 
HIV-relaterat 
stigma och 
diskriminering 
mot invandrade 
Afrikanska 
kvinnor som 
lever med HIV i 
Belgien.  

Bekvämlighetsurval 
via AIDS-klinik, 
stödgrupper för 
personer med HIV 
och 
HIV-workshops. 
Datainsamling 
skedde via 
intervjuer och 
observationer.  
44 deltagare där alla 
blev intervjuade och 
observerade under 
läkarbesök, väntan i 
väntrum och vid 
HIV-stödgrupper. 

Tematisk analys. 
Inspelningar 
transkriberades 
och kodades. 
Utifrån detta 
skapades teman.  

12 teman 
utarbetades:: 
“Causes of stigma 
and 
discrimination”; 
“Fear of 
contamination”; 
“Lack of proper 
know and awarness 
of HIV 
transmission”; 
“Forms of stigma 
and 
discrimination”; 
“Delayed of denial 
of care”; 
“Excessive 
precautions”; 
“Blame and 
humiliation”; 
“Unlawful 
disclosure”; 
“Consequences of 
stigma and 
discrimination”; 
“Non-disclosure to 
non-HIV-treating 
personnel”; “Low 
self-esteem, 
emotional stress 
and depression”; 
“Avoidance of, or 
delay in, seeking 
health care”  

Hög. 

Allyson & 
Elston. 2014, 

Undersöka 
HIV-positiva 

Bekvämlighetsurval. 
Kvalitativa 

Skapandet av 
koder genom 

Tre teman 
utarbetades: 

Hög 
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Canada kvinnors 
upplevelse av 
hälso- och 
sjukvården samt 
HIV-relaterat 
stigma 

intervjuer med 
HIV-positiva 
kvinnor och 
sjukvårdspersonal. 
17 HIV-positiva 
kvinnor intervjuades 
enskilt 

transkribering av 
intervjuer. 
Tematisk analys 
ufördes. Resultat 
omkodades sedan 
för att finna 
teman.  

“Challenges 
Accessing Care 
Across the Health 
Care system”; 
“HIV “Risk” and 
HIV related 
stigma”; “HIV 
Disclosure and 
HIV- Related 
Stigma”. 

Donnelly, 
Bailey & 
jessani et al. 
2016, Canada 

Utforska hur 
HIV-positiva 
personer från 
marginaliserade 
grupper 
upplever stigma 
samt hinder och 
underlättare för 
användandet av 
resurser och 
service av 
HIV-positiva 
personer från 
asiatiska, 
afrikanska, 
aboriginal och 
latinamerikansk
a grupper i 
Vancouverområ
det.  

Bekvämlighetsurval 
Rekrytering via de 
utförande 
personerna för 
fokusgrupperna, 
peer facilitators 
samt från 
HIV-organisationer 
i Vancouver 
 
Kvalitativ metod 
med fokusgrupper. 
Fyra fokusgrupper 
med mellan 5-16 
deltagare i varje 
fokusgrupp. Totalt 
40 HIV-positiva 
kvinnor 
inkluderades i 
fokusgrupperna 

Inspelade 
fokusgrupper 
transkriberades. 
Från denna 
transkribering 
utfördes en 
tematisk analys.  
 
 

Fyra teman 
utarbetades: 
“Beginnings of 
stigma”; “Tensions 
related to 
disclosure”; 
”Experiences of 
service seeking”; 
“Beyond HIV 
stigma” 

Hög 

Furlotte & 
Scwartz, 
Canada 

Undersöka 
erfarenheter 
relaterade till 
psykisk hälsa 
hos 
HIV-positiva 
personer.  

Bekvämlighetsurval 
via en AIDS-klinik. 
Kvalitativ metod 
med 11 stycken 
deltagare där 
semistrukturerade 
intervjuer hölls. 

Tematisk analys 
av 
transkriberingen 
från intervjuerna.  

Tre teman 
utarbetades: 
“uncertainty”; 
“stigma”; 
“approaches to 
resilience”.  

Hög 

Kempf, 
McLeod & 
Boehme et al. 
2010, USA 

Undersöka 
barriärer och 
facilitatorer till 
att fortsätta med 
regelbundna 
besök hos 
sjukvården för 
HIV-positiva 

 
Bekvämlighetsurval 
via HIV/AIDS 
kliniker 
 
Kvalitativ deskriptiv 
metod med 
intervjuer av fyra 

Tematisk analys 
med hjälp av 
transkribering av 
inspelade 
intervjuer från 
fokusgrupper 

Sex teman 
utarbetades: 
“Quality of 
patient-providor 
relationship”; 
“Illness concerns”; 
“Health care 
facility”; 

Hög 
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kvinnor i 
sydöstra USA 
 

fokusgrupper med 
sex-10 deltagre i 
varje fokusgrupp. 
Totalt 39 deltagre 

“HIV-related 
stigma”; “Empathy 
with peers”; “Other 
barriers to keeping 
or scheduling 
appointments”.  

Kiriazova, 
Postnov & 
Bingham et al. 
2018, Ukraine 

Undersöka 
patient och 
vårdpersonals 
perspektiv på 
åtgärder för att 
öka kopplingen 
till vård för 
HIV-positiva 
personer i 
Ukraina. 

Bekvämlighetsurval 
via deltagarnas 
vårdgivare. 
 
Kvalitativ metod 
med  
20 stycken 
djupgående 
intervjuer 

Inspelade 
intervjuer 
transkriberades. 
Tematisk analys 
av 
transkriberingen 

Sju teman samt 
kategorier 
utarbetades 
:”Patients 
perspectives”;“Barr
iers to receiving 
HIV care”; Lack of 
knowledge about 
HIV-infection/ 
HIV-care”; 
“HIV-related 
stigma”; “Fear of 
HIV-status 
disclosure”; 
“Facilitators of 
HIV- care entry”; 
“Patient-provider 
communication”. 

Hög 

McDoom, 
Bokhur, 
Sullivan & 
Drainoni. 
2015, USA.  

Undersöka hur 
äldre, svarta 
kvinnor 
upplever av 
stigmatisering 
och socialt stöd 
som antingen 
hindrande eller 
underlättande i 
vården av HIV.  

Bekvämlighetsurval 
av HIV-positiva 
kvinnor som fick 
vård på en 
HIV-klinik i Boston. 
Datainsamling via 
semistrukturerade 
intervjuer.  
20 deltagare.  

Intervjuerna 
transkriberades 
och pseudonymer 
gavs till 
kvinnornas namn 
för att 
säkerhetsställa 
anonymitet. 
Transkriptet 
analyserades med 
kvalitativ teknik 
och teman 
skapades.  

Två teman 
utarbetades: “The 
role of stigma”; 
“The role of social 
connections”.  

Hög.  

Rintamaki, 
Scott, Kama 
& Jensen. 
2007, USA 

Undersöka 
manliga, 
HIV-positiva 
militärers 
upplevelser av 
stigmatisering 
inom 
hälso-sjukvård 

Rekrytering via 
uppsatta flygblad på 
en infektionsklinik. 
Intresserade 
personer kontaktade 
den huvudansvarige 
för studien och 
deltagaren bokades 

Skapande av koder 
genom 
transkribering av 
intervjuerna från 
både 
fokusgrupps-disku
ssionerna och 
enskilda 

19 teman/kategorier 
utarbetades: 
”Demeanor”; “Eye 
contact”; 
“Paralanguage”; 
”Proxemics”; 
“Irritation/anger”; 
“Nervousness/fear”

Hög. 
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till antingen en 
fokus-grupp eller 
individuella 
intervjuer.  
50 deltagare där 8 
deltog i 
semistrukturerad 
intervju via en 
fokusgrupp och 42 
deltog i enskild 
intervju.  

intervjuer. Genom 
koderna skapades 
kategorier för att 
beskriva hur 
deltagarna 
uppfattat 
stigmatisering och 
diskriminering i 
interaktion med 
vårdpersonal.  

; “Panic”; 
“Demeanor shifts”; 
“Excessive 
precautions”; 
“Differential 
precautions”; 
“Labeling”; 
“Scaring patients”; 
“Mocking 
patients”; “Blaming 
patients”;“Care 
provision”; 
“Ignoring patients”; 
“Substandard care”; 
“Denied 
care”;“Abusive 
treatment”;  

Sayles, Ryan, 
Silver, 
Sarkisian & 
Cunningham. 
2007, USA. 

Undersöka de 
mest 
framträdande 
områdena för 
HIV-relaterad 
stigmatisering 

Fokusgrupper 
rekryterade via 
HIV-stödgrupper 
och HIV-kliniker. 
Fokusgruppsdiskuss
ioner. 
7 fokusgrupper med 
4-6 deltagare i varje 
grupp. Totalt 48 
deltagare.  

Skapandet av 
“huvud-domäner” 
och teman av 
HIV-relaterad 
stigmatisering.  

Fyra teman vilka 
var: “confronting 
blame an 
stereotypes of 
HIV”, 
“encountering fear 
of contagion”, 
“negotiating 
disclosure of a 
stigmatized role” 
och “renegotiating 
social contracts”.  

Hög.  

Stutterheim, 
Sicking, 
Brands, Baas, 
Roberts, Van 
Brakel, 
Lechner, Kok 
& Bos. 2014, 
Nederländern
a.  

Undersöka 
patienter och 
vårdpersonals 
perspektiv på 
HIV och 
HIV-relaterat 
stigma inom 
Nederländsk 
sjukvård 

Bekvämlighetsurval 
 
Mixad 
datainsamlingsmeto
d. Enskild 
semistrukturerade 
intervjuer med 22 
HIV-positiva 
homosexuella män i 
den kvalitativa 
delen.  

Inspelade 
intervjuer 
transkriberades. 
Skapandet av 
teman, kategorier 
och subkategorier.  

Fyra teman 
utarbetades: 
“Awkward 
interactions and 
inappropriate 
behavior”; 
“Excessive 
precautions and 
differental 
treatment”; 
“Compromised 
care”; 
“Confidentiality 
concerns” 

Hög 
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Zukoski & 
Thorburn. 
2009, USA.  

Undersöka hur 
personer som 
lever med HIV 
upplever 
stigmatisering 
och 
diskriminering i 
sociala 
sammanhang 
och hälso-och 
sjukvården samt 
deras 
beteendemässig
a och 
emotionella 
reaktioner på 
detta.  

Bekvämlighetsurval 
genom flygblad och 
via en HIV-läkare 
som frågade sina 
patienter. 
Datainsamlingen 
gjordes med 
intervjuer.  
16 deltagare där alla 
blev intervjuade.  

Inspelningar från 
intervjuerna 
transkriberades. 
Innehållet 
analyserades och 
kodades för att 
sedan bli 
huvudteman och 
rubriker.  

Tre teman 
relaterade till 
stigma och 
diskriminering 
vilka var: “social 
rejection from 
friends and family”, 
“follow specific 
rules of their HIV 
status”, “being 
treated differently”.  

Hög.  
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