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Abstrakt 

Antalet personer med blodsmitta ökar både globalt men även i Sverige. De 

vanligaste sjukdomarna orsakade av blodsmitta är Hepatit B (HBV), Hepatit C 

(HCV) och Humant immunbristvirus (HIV). Bemötandet från vårdpersonal är 

viktigt för att patienten ska få en positiv upplevelse av vården och sjuksköterskan 

har till uppgift att ge en god vård på lika villkor till hela befolkningen. 

Stigmatisering är kopplat till begreppet stigma som innebär en egenskap som 

avviker från våra normer på ett negativt sätt och leder till att en person inte 

accepteras i det sociala samspelet. Syftet med denna studie var att beskriva den 

samlade kunskapen kring stigmatisering hos personer med blodsmitta i 

vårdsituationer. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med en 

integrerad metod. I resultatet framkom det hur bemötande upplevdes 

stigmatiserande från vårdpersonal. Patienterna upplevde rädsla hos vårdpersonal 

att vårda dem. Patienterna ignorerades och upplevde otillräcklig vård. De blev 

beskyllda, anklagade och upplevde sig kränkta, märkta och särbehandlade. Detta 

ledde till upplevelser av att inte bli sedda som människor. Resultatet visade också 

konsekvenser av stigmatiseringen. Nedstämdhet resulterade i depression och 

ångest. Orättvis och omänsklig behandling ledde till känslor av upprördhet, ilska 

och mindervärde. Patienterna kände skuld och skam vilket medförde ett dubbelt 

lidande utöver sjukdomen. Det framkom även att stigmatiseringen orsakar rädsla 

som påverkar patienternas vård och behandling. Slutsatser som kan dras av detta 

är att stigmatisering är vanligt förekommande i vårdsituationer hos patienter med 

blodsmitta. Patienter med framförallt HIV/AIDS och HCV upplever ett negativt 

bemötande som i sin tur leder till negativa konsekvenser. Stigmatiseringen 

resulterar i ett dubbelt lidande för patienterna och har en ofördelaktig påverkan på 

deras livskvalitet.   

 

Nyckelord: Blodsmitta, bemötande, stigmatisering, vårdpersonal, upplevelser, 

konsekvenser, systematisk litteraturstudie. 
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Blodsmitta innebär att smittsamt blod överförs via blodbanan från en person till en annan, 

vid direkt blodkontakt eller indirekt via slemhinna. Detta kan orsaka en infektion hos 

mottagaren. Det mest förekommande virus som kan spridas genom blodsmitta är Hepatit B 

virus (HBV), Hepatit C virus (HCV) och Humant immunbristvirus (HIV) (Socialstyrelsen, 

2013). Denna studie kommer att fokusera på ovan nämnda sjukdomar. Infektioner 

orsakade av blodsmitta kan ske genom blodtransfusion, tillförsel av blodkomponenter, 

orena kanyler, stickskada, blodkontakt med sår samt genom sexuell överföring.   

HBV är klassat som allmänfarligt och är för närvarande ett globalt problem. Sjukdomen 

kan vara antingen akut eller kronisk. Antalet smittade människor i världen är idag cirka två 

miljarder och ungefär 600 000 dör varje år på grund av konsekvenser som sjukdomen 

medför (World Health Organization [WHO], 2013). Kronisk HBV är enligt Lee och Park 

(2010) den vanligaste orsaken till levercirros och levercancer. År 2012 rapporterades 1587 

smittfall till Smittskyddsinstitutet i Sverige. Av dessa var ungefär tre fjärdedelar smittade 

utomlands. Den vanligaste smittvägen för HBV är genom samlag och orena kanyler 

(Smittskyddsinstitutet, [Smi], 2013).  

Den globala förekomsten av kronisk HCV är idag 150 miljoner människor och över 350 

000 människor dör varje år av HCV relaterad leversjukdom (WHO, 2013). Den vanligaste 

smittorsaken i Sverige är fleranvändande av blodkontaminerade kanyler och annan 

utrustning vid intravenöst narkotikamissbruk. Andra orsaker är blodtransfusioner och 

mottagande av blodkomponenter, men dessa riskfaktorer är inte vanliga i Sverige längre 

sedan säkerheten blivit bättre och det är mer noggranna kontroller på bloddonatorer. Både 

HBV-och HCV bärare kan vara symtomfria, men en del personer kan drabbas av 

orkeslöshet och matleda som pågår i veckor eller månader. Hos en person som drabbas av 

allvarlig leverinflammation blir huden gulaktig. HCV är inte lika smittsamt som HBV. Det 

finns inget vaccin för att förebygga HCV men det finns läkemedel som i flera fall kan bota 

kronisk HCV infektion samt förebygga komplikationer (Smi, 2013).  

Humant immunbristvirus (HIV) är ett virus som angriper immunförsvarets celler. Om 

infektionen inte behandlas blir immunförsvaret nedsatt och personen blir mer mottaglig för 

infektioner. Om HIV infektionen inte bromsas uppstår förvärvad immunbrist syndrom 

(AIDS) inom 10-15 år (WHO, 2013). Viruset smittar vid kontakt med blod och andra 

kroppsvätskor från en smittad person. Därför är viruset överförbart vid samlag men också 

vid graviditet, förlossning och amning. Idag bär ungefär 30 miljoner människor på HIV 



4 
 

och 30 miljoner har avlidit i AIDS sedan epidemin bröt ut i början av 1980-talet. Afrika är 

den världsdel som är värst drabbad. I Sverige lever 6000 personer med HIV och 500 nya 

fall uppkommer varje år. Mer än hälften av de smittade har drabbats av viruset utanför 

Sverige. Den största ökningen av HIV har under de senaste åren skett i Centralafrika och 

Östeuropa (Smi, 2013). Den behandling som finns idag kan inte bota sjukdomen men det 

finns effektiva bromsmediciner som kan minska sjukdomens utveckling (Smi, 2013).   

Att drabbas av en kronisk sjukdom som exempelvis blodsmitta kan vara en väldigt 

omtumlande och traumatisk upplevelse på olika plan. Den sjuke påverkas både fysiskt, 

psykiskt och socialt.  Fysiskt påverkas den drabbade av symtom och kroppsliga 

förändringar. Den sjuke kan uppleva känslor av ovisshet, förlust, rädsla och ensamhet 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  Enligt Xiaoyan och Sato (2011) upplever 

människor som bär på HIV en sämre livskvalitet, särskilt vad gäller sociala relationer. De 

upplever sällan stöd från vänner, men stöd från familjemedlemmar beskrivs som mer 

förekommande, fast de saknar information om sjukdomen.    

Goffman (1973) beskriver stigma som är ett centralt begrepp inom stigmatisering. Ordet 

stigma definieras som en egenskap som är mycket nedvärderande. Goffman redogör för tre 

olika typer av stigma: kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga karaktären 

exempelvis psykisk sjukdom och homosexualitet men även stambetingade stigman såsom 

ras, nation och religion. Stigmatisering innebär att en person som i vanliga fall skulle ha 

accepterats i det sociala samspelet inte gör det på grund av att denne besitter ett stigma. 

Detta resulterar i avståndstagande och ignorans från människor i omgivningen. 

Stigmatiseringen uppstår genom att personen med stigmat på ett negativt sätt avviker från 

omgivningens förväntningar trots sympati för denna person. För att undvika stigmatisering 

väljer en del personer att dölja denna egenskap (Goffman, 1974).  Att utsättas för 

stigmatisering resulterar i ett känslomässigt lidande (Abel, Rew, Gortner & Delville, 

2004). 

Trots all den kunskap och erfarenhet den utbildade sjuksköterskan besitter så förkommer 

stigmatisering av olika patientgrupper (Corley & Goren, 1998). Forskning tyder på att 

stigmatisering är vanligt förekommande begrepp bland exempelvis personer med HIV 

(Lien & Skaarud, 2009). Stigmatisering blir ett hinder för att kunna bedriva en god vård 

och kvaliteten på vården minskar. Stigmatisering kan yttra sig i form av olika beteenden 
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och handlingar hos sjuksköterskan som bidrar till att patienten kränks (Corley & Goren, 

1998).  

Bemötande och kommunikation är viktiga faktorer för att vården ska bli så god som 

möjligt för patienten. McCabe (2004) beskriver två typer av kommunikation, den 

personcentrerade och den uppgiftscentrerade kommunikationen. Många patienter upplever 

att i möten med sjuksköterskan fokuserar denne på de arbetsuppgifter som ska utföras, 

mediciner och behandling och att de saknar den personcentrerade kommunikationen där 

fokus ligger på dem som människor. Resultatet av detta blir att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten äventyras av sjuksköterskan då denne föredrar den 

uppgiftscentrerade kommunikationen som grund för patientvården (McCabe, 2004). Det är 

inte ovanligt att sjuksköterskor har negativa attityder gentemot patienten. Dessa attityder 

kan bero på olika faktorer. Enligt Pope (2012) bör sjuksköterskan reflektera över den vård 

som ges och över sina egna värderingar men även se till patienten som en individ för att 

kunna ge en god, personcentrerad vård. 

Toombs (1993) beskriver den helande relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Den 

helande relationen kan inte bota fysiska symtom men den kan bidra till att känslomässigt 

lidande lindras. Den helande relationen bygger på att sjuksköterskan och patienten tar del 

av varandras livsvärldar. Med livsvärld avses den enskilda människans upplevelse av 

världen. För att kunna hela patienten måste sjuksköterskan förstå livssituationen utifrån 

patientens livsvärld (Toombs, 1993). Detta kräver att sjuksköterskan har ett professionellt 

bemötande där denna tar sig tid för patienten och är lyhörd, men också visar respekt för 

patientens värdighet (Berg & Danielson, 2007). Relationen är helande på det sätt att 

patienten upplever sig förstådd och sedd, därmed skapas tillit till sjuksköterskan. Detta 

bidrar till att patienten får dela sitt lidande med någon vilket lindrar patientens 

känslomässiga lidande (Toombs, 1993).  

Enligt Smittskyddsförordningen (2004:255) tillhör HIV, HBV och HCV allmänfarliga och 

anmälningspliktiga sjukdomar. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) tillhör sjuksköterskans ansvarsområde att förebygga 

smitta och smittspridning och att följa gällande författningar, lagar och riktlinjer. De 

åtgärder som vidtas av sjuksköterskan ska utföras med hjälp av vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Dessa åtgärder skall genomföras med hänsyn till personens integritet och 

respekt för alla människors lika värde (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 1, 4 §). I 
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enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid hantering av smittförande 

avfall från hälso- och sjukvården (SOFSF 2005:26), 4§, ska den som ger vård ansvara för 

direktiv och vara försäkrad om att det finns gällande rutiner för hantering av smittförande 

avfall.  

HIV, HBV och HCV är globalt förekommande sjukdomar orsakade av blodsmitta (Smi, 

2013). Detta ställer högre krav på vårdpersonalen gällande vårdhygien. Att leva med 

blodsmitta bidrar till att människan påverkas i sin helhet och innebär en förändrad vardag 

(Öhman et al., 2003). Stigmatisering är ett vanligt problem för personer med blodsmitta 

(Lien & Skaarud, 2009).  Det är viktigt att undersöka om patienter med blodsmitta 

upplever stigmatisering vid vårdsituationer eftersom detta innebär ett onödigt lidande. 

Detta eftersom det är sjuksköterskans skyldighet att förebygga och lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). Dessutom skall vården ges på lika villkor för hela befolkningen 

oberoende av sjukdom (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, § 2). Denna 

studie är därmed av betydelse för att uppmärksamma att stigmatisering av dessa patienter 

förekommer inom vården. Detta för att få en ökad förståelse och kunskap om hur dessa 

patienter upplever stigmatisering för att kunna utforma omvårdnadsåtgärder som är 

stödjande och som lindrar lidande. 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva den samlade kunskapen kring 

stigmatisering hos patienter med blodsmitta vid vårdsituationer. 

Frågeställningar: 

- Vilka bemötanden från vårdpersonal upplevs stigmatiserande? 

- Vilka konsekvenser får stigmatisering?  

Metod 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie eftersom det var mest 

lämpligt med tanke på syftet. Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) 

beskriver denna metod som "forskning" på "forskning", vilket innebär att all befintlig 

kunskap samlas in utifrån ett definierat ämne. I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) 

gjordes denna litteraturstudie i form av en integrerad kunskapsöversikt som baserades på 

både kvantitativ och kvalitativ forskning. Detta för att få en mer omfattande förståelse för 

det område som studerades. 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i olika databaser med inriktning mot omvårdnad. De 

databaser som användes var Cinahl, PsycINFO och PubMed. Dessa är det mest användbara 

databaserna inom området (Polit & Beck, 2012, s. 100). Formulerade inklusions- och 

exklusionskriterier kan enligt Polit och Beck (2012, s. 274) underlätta sökningen genom att 

de fastställer vilka egenskaper deltagarna ska ha eller inte ha för att svara mot syftet. I 

denna litteraturstudie användes endast inklusionskriterier. Dessa kriterier var vuxna från 

arton år, personer i vårdmiljö med sjukdomarna Hepatit B, Hepatit C, HIV eller AIDS. De 

vetenskapliga artiklarna som användes i analysen skulle finnas tillgängliga i fulltext 

eftersom tiden för skrivandet av denna litteraturstudie är begränsad. Dessutom skulle 

artiklarna vara vetenskapligt granskade, vara skrivna på antingen engelska, svenska, norska 

eller danska och vara publicerade mellan åren 2000-2013.  

Sökningarna utfördes systematiskt i databaserna med sökord som svarade mot syftet. För 

att sökningen skulle ske effektivt kombinerades booleska sökoperatorer såsom AND och 

OR med de olika sökorden. Detta för att få in så mycket som möjligt av den väsentliga 

litteraturen (Willman et al., 2006). Det gjordes även sökningar i fritext i samtliga 

databaser. För att garantera att ett lämpligt sökord användes kontrollerades de i de olika 

databasernas ämnesordlista, såsom MesH i pubMed och Cinahl Headings i Cinahl samt 

Thesaurus i Psyc INFO.  De sökord som användes i sökningen var: Blood-borne 

pathogenes, Bloodborne Pathogens, Hepatitis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, HIV 

Infections, Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS, experience, experiences, 

encounter, nurse, Nursing, health care, patient, Quality of life, stigmatization, Stigma, 

Social stigma, Stereotyping, Discrimination, Health Facility Environment Qualitative 

studies och Qualitative research.  

Sökningen presenteras nedan i tabell 1. Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar. 

Utifrån dessa sållades artiklar ut i två steg, först genom titeln och sedan genom abstraktens 

relevans. 

 

 

 

 

 

http://et.al/
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C02.782.815.616.400.040&tool=karolinska
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: beskriva den samlade kunskapen kring stigmatisering hos patienter med 

blodsmitta vid vårdsituationer 

CINAHL 2013-01-24 

Söknr: *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1. 

2. 

3. 

 

FT 

CH 

CH/ 

FT 

Hepatitis 

Stigma 

1 AND 2 

1965 

1831 

19 

 

 

2 

 

CINAHL 2013-01-28     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

CH 

FT 

CH 

CH 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

CH 

FT 

 

 

 

 

HIV infections 

Stigma 

Stigma 

1 AND 3 

HIV 

2 AND 5 

Nurse 

6 AND 7 

Health care 

6 AND 9 

Patient 

10 AND 11 

AIDS 

3 AND 13 

Quality of life 

14 AND 1 

5303 

1831 

471 

83 

9555 

519 

28553 

21 

40769 

123 

69737 

46 

5760 

354 

10649 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

PubMed 2013-01-28     

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

MSH 

FT 

FT 

MSH/ 

FT 

MSH/ 

FT 

FT 

MSH/ 

FT 

FT 

MSH/ 

FT 

FT 

MSH/ 

FT 

Hepatitis 

Stigma 

Stigmatization 

1 AND 2 OR 3 

 

1 AND 2 

 

Health care 

4 AND 6 

 

Patient 

7 AND 8 

 

Quality of life 

9 AND 10 

13108 

1789 

868 

876 

 

12 

 

135553 

453 

 

558115 

234 

 

31363 

15 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

PubMed 2013-01-29     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8.  

9. 

 

 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

MSH 

MSH/ 

FT 

FT 

FT 

 

 

AIDS 

Stigma 

Stigmatization 

1 AND 2 OR 3 

1 AND 2 

Qualitative research 

5 AND 6 

 

Discrimination 

8 AND 9 

22533 

1789 

868 

1125 

354 

13220 

76 

 

13065 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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MSH- Mesh termer i databasen PubMed, CH- Cinahl headings i databasen Cinahl, FT- fritextsökning. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som användes i analysen kvalitetsgranskades först. Detta gjordes för att tillgå 

bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. För att bedöma kvaliteten på de utvalda artiklarna 

användes Bilaga G och Bilaga H i Willman m.fl. (2006, s. 154-157). Dessa protokoll ger 

exempel på övergripande kriterier och frågor som är till hjälp vid bedömning av 

kvantitativa respektive kvalitativa studier. Frågorna modifierades för att anpassas till denna 

litteraturstudie enligt Willman et al. (2006, s. 95) genom att frågor som inte var relevanta 

för studierna togs bort.  

Efter att de vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskats användes ett poängsystem enligt 

Willman m.fl. (2006, s. 96). I denna litteraturstudie gavs ett poäng för positiva svar och 

noll poäng för negativa svar. Summan av poängen räknades sedan om i procent för att 

lättare kunna jämföra de olika studiernas kvalitet enligt Willman m.fl. (2006, s. 96). I detta 

fall graderades studier med en kvalitetsbedömning mellan 80-100% som hög kvalitet, 

studier mellan 60-79% som medel kvalitet och studier med procentindelningen 0-59% 

graderades som låg kvalitet. Artiklar med alla tre kvalitetsgrader inkluderades i analysen. 

Ingen av de studier som valdes ut till denna litteraturstudie var av låg kvalité. Däremot har 

Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning   

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

PsycINFO 2013-01-29     

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT  

Hepatitis 

Stigma 

1 AND 2 

AIDS 

2 AND 4 

Experiences 

5 AND 6 

Health care 

7 AND 8 

Patient 

9 AND 10 

2458 

6757 

59 

37971 

1295 

152524 

308 

137730 

164 

249378 

51 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Totalt antal valda artiklar    21 
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en artikel exkluderats på grund av att den inte stämde överens med syftet.  De integrerade 

artiklarna som användes granskades utifrån både Bilaga G och H. Därefter räknades 

poängen om i procent och ett medelvärde räknas ut på de två procentsatserna. De 

kvalitetsgranskade artiklarna presenteras nedan i tabell 2. 

Analys 

Analysen i denna studie utgick från Whittemore och Knafl (2005) och Holopainen m.fl. 

(2008). Whittemore och Knalf (2005) beskriver olika metoder för att analysera integrerad 

data. De menar att ett välformulerat syfte kan vara till stor nytta för att kunna skilja mellan 

betydelsefull och främmande data. Två frågeställningar formulerades för att enklare 

extrahera den relevanta datan från primärstudierna. Både före och efter extrahering av 

primärdatan lästes materialet igenom av båda författarna. Detta är viktigt för att undvika 

feltolkningar (Holopainen et al., 2005). Det som framkom och extraherats från de 21 

primärstudierna lästes igenom noggrant och kodades för att underlätta eventuell spårning 

till ursprungskällan. Denna data sammanställdes sedan med hjälp av matriser. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 108) används matriser för att organisera information som framkommer 

vid utförandet av litteraturstudier. Resultaten från de olika primärstudierna som besvarade 

syftet grupperades sedan utifrån de två frågeställningarna. I samband med detta kunde 

författarna se mönster, likheter och skillnader. Sedan skedde en andra gruppering. Enligt 

Whittemore och Knalf (2005) används sedan dessa likheter, skillnader och mönster vid 

presentation av resultatet. Vid redovisning av resultaten sammanställde författarna en 

slutsats enligt Holopainen m.fl. (2008) som representerar de teman som framkommit i 

resultaten. Dessa redovisas efter att grupperna presenterats var för sig.   

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=21) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Butt, Paterson & 

McGuinness, 

(2008), Kanada. 

Kvalitativ. 26 personer med 

HCV. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

individuell 

bandinspelning. 

Innehållsanalys. 

 

Upplevelser av 

stigmatisering 

från familj, 

vänner och 

vårdpersonal. 

Känslomässiga 

reaktioner vid 

stigma. 

 

 

 

 

 

Hög. 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen 

 

 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

 

Crockett & 

Gifford, (2004), 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ. 

 

 

 

 

 

 

 

25 kvinnor med 

diagnosen HCV 

samt en 

fokusgrupp med 

vårdspersonal. 

 

 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

Upplevelser av att 

leva med HCV 

och negativa 

erfarenheter av 

möten med 

vårdpersonal. 

 

 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

Dlamini, Wantland, 

Makoae, Chirwa, 

Kohi, Greeff & 

Holzemer, (2009),  

Lesotho, Malawi, 

South Africa, 

Swaziland, 

Tanzania. 

 

Kvantitativ, 

kohortstudie. 

698 personer 

med HIV. 

 

Enkäthäften. 

Analysmodell som 

kan analyserar 

variabler över en 

tid. 

 

Upplevelser av 

stigma. Det 

framkom även att 

stigma påverkar 

följsamhet av 

HIV-behandling 

negativt. 

Medel. 

Emlet, (2007), 

USA. 

Mixed-

method. 

25 personer med 

HIV/AIDS. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

olika skalor som 

mätte HIV stigma 

och depression. 

Innehållsanalys  

och statistiskt 

datorprogram  

SPSS och 

sambandsanalys. 

 

Upplevelser av 

stigmatisering 

från närstående 

och vårdpersonal. 

Samt rädsla inför 

utelämnande av 

diagnos. Statistisk 

signifikant 

samband 

identifierades 

mellan depression 

och stigma. 

 

Medel. 

Emlet, (2008), 

USA. 

 

Kvalitativ. 25 män som lever 

med HIV. 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna 

beskriver döljande 

samt utelämnande 

av diagnos och 

rädsla för social 

stigmatisering. 

 

Medel. 

Gardezi, Calzavara, 

Husbands, Tharao, 

Lawson, Myers & 

Adebajo, (2008), 

Kanada. 

 

Kvalitativ. 104 personer 

med HIV. 

Individuella 

djupintervjuer 

och semi-

strukturerade 

gruppintervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna 

beskriver olika 

kulturella 

uppfattningar av 

HIV. Samt 

stigmatisering 

från samhället. 

Medel. 

Greeff  & Phetlhu, 

(2007), Sydafrika. 

 

Kvalitativ. 18 personer med 

HIV. 16 

sjuksköterskor 

samt volontärer. 

 

Fokusgrupp-

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

 

Upplevelser av 

stigmatisering 

från familj, 

vänner, 

vårdpersonal och 

arbetsgivare. 

 

 

 

 

Medel. 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen 

 

 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare 

 

Metod 

 

Huvudfynd 

 

Kvalité 

Greeff, Holzemer, 

Makoae, Dlamini, 

Kohi, Chirwa, 

Naidoo & Phetlhu, 

(2008), Sydafrika. 

 

Kvalitativ. 241 deltagare, 

varav 111 

patienter med 

HIV/AIDS, 114 

sjuksköterskor 

och chefs- 

sjuksköterskor 

och 26 

volontärer. 

Fokusgrupper där 2 

frågeställningar 

diskuterades. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna 

upplever 3 typer 

av stigma 

“received”, 

“internal” och 

“accociated”. 

Under dessa 3 

kategorier 

framkom olika 

dimensioner av 

stigma. 

 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janke, McGraw, 

Guadalupe & 

Fraenkel, (2008), 

USA. 

 

 

Kvalitativ. 

 

 

 

 

 

40 HCV 

patienter. 

 

 

 

 

Fokusgrupper. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagarna 

upplever stigma 

som resulterar i 

depression och 

minskad kontroll 

av att hantera 

ilska och 

isolering.  

 

Hög. 

 

Kinsler, Wong, 

Sayles, Davis & 

Cunningham, 

(2007), USA. 

 

Kvantitativ. 223 personer 

med HIV. 

Individuella 

strukturerade 

intervjuer. 

Univariat- och 

sambandanalys. 

 

Resultat visar på 

att deltagarna 

upplever 

stigmatisering 

från vårdpersonal. 

Dessutom att de 

får sämre tillgång 

av vård på grund 

av stigmatisering. 

 

Hög. 

Lally, Montstream-

Quas, Tanaka, 

Tedeschi & 

Morrow, (2008), 

USA. 

Kvalitativ. 20 kvinnor som 

missbrukar 

droger. 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Upplevelser av 

stigmatisering på 

grund av 

missbruk från 

vårdpersonal. 

Attityder gällande 

behandling, tester 

och vaccinationer. 

 

Hög. 

Li, Huang, Wang, 

Fennie, He & 

Williams, (2011), 

Kina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ, 

tvärsnittstudie. 

202 personer med 

HIV/AIDS. 

Strukturerade 

intervjuer. 

Sambandsanalys, 

regression. 

Upplevelser av 

stigmatisering 

från vårdpersonal. 

Stigma påverkar 

graden av 

själveffektivitet, 

följsamhet och 

livskvalité. 

 

Medel. 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Garcia-Tsao,+Guadalupe/$N?accountid=27917
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen  

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie Deltagare 
 

Metod Huvudfynd Kvalité 
 

Relf, Mallinson, 

Pawlowski, Dolan 

& Dekker, (2005), 

USA. 

 

Mixed- 

method. 

I den kvantitativa 

datainsamlingen 

deltog 87 

personer med 

HIV. I den 

kvalitativa deltog 

27 personer med 

HIV. 

 

Djupintervjuer och 

olika skalor som 

mätte HIV-relaterat 

stigma. 

Transcribed 

verbatim som 

sedan kodades och 

jämfördes. 

 

Upplevelser av 

rädsla för att bli 

stigmatiserade av 

vårdpersonal. 

HIV stigma leder 

till rädsla för att 

söka vård, rädsla 

att avslöja 

sjukdomen och 

dålig självkänsla. 

 

Medel. 

Rintamaki, Scott, 

Kosenko & Jensen, 

(2007), USA. 

 

 

 

Kvalitativ. 50 manliga krigs-

veteraner med 

HIV. 

Semi-strukturerade 

gruppintervjuer 

samt individuella 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Olika beteenden 

hos vårdpersonal 

som deltagarna 

upplever 

stigmatiserande. 

Hög. 

Rutledge, Abel, 

Padmore & 

McCann, (2009), 

USA. 

 

 

Kvalitativ. 

 

 

Totalt 51 

deltagare, vilka 

innefattade både 

personer med 

HIV/AIDS, 

vårdpersonal, 

MSM (män som 

har sex med män) 

och familjer. 

 

Fokusgrupper. 

Holistisk 

innehållsanalys 

(Quasi deductive 

approach). 

 

Deltagarna 

beskriver 

stigmatisering 

från samhället och 

vårdpersonal samt 

upplevelser av 

detta. 

Medel. 

 

 

 

 

Sgorbini, O'Brien 

& Jackson, (2009), 

Australien. 

Kvalitativ. 

 

 

5 patienter med 

HCV och deras 

partners. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Hur kronisk HCV 

och behandling 

påverkar livet och 

livskvalitén för 

både den sjuke 

och de närstående. 

Sociala och 

psykosociala 

konsekvenser av 

stigmatisering. 

 

Hög. 

 

 

Surlis & Hyde, 

(2001), Irland. 

Kvalitativ. 10 personer med 

HIV. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Deltagares 

upplevelse av 

stigmatisering 

under vistelse på 

sjukhus. 

 

Hög. 

Thomas, Nyamathi 

& Swaminathan, 

(2009), India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ. 60 mödrar med 

HIV. 

Fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Mödrar med HIV 

upplever oro för 

att avslöja sin 

sjukdom för 

vänner och familj. 

De upplever även 

stigmatisering vid 

vårdkontakt. 

 

Hög. 
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Resultat 

I analysen ingick 21 artiklar varav 15 var kvalitativa, tre var kvantitativa och tre var 

integrerade. Av de 21 artiklarna var 11 artiklar av hög kvalitet och 10 artiklar av medel 

kvalitet. Författarna fann inga artiklar av låg kvalitet som svarade mot syftet. Studierna 

var gjorda i olika länder men större delen av dem kom från USA. 10 av studierna var 

utförda i USA och två stycken i Kanada. Två studier kom från respektive Australien och 

Irland. Tre av studierna var gjorda i Afrika varav två kom från Sydafrika. Slutligen 

ingick två studier från Asien varav en från Indien och en från Kina. 18 av studierna är 

från år 2005 och framåt, övriga tre studier är från år 2001, 2003 och 2004. 

 

 

 

Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingått i analysen 

 

 

 

Författare/År/ 

Land 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Metod 
 

Huvudfynd 
 

Kvalité 
 

Whitaker, Ryan & 

Cox (2011), Irland. 

Kvalitativ 35 narkotika 

missbrukare som 

har eller arbetar 

som 

prostituerade. Av 

dessa var (n = 

26) HCV 

positiva, 

medan (n = 7) 

var HIV-positiva. 

 

Djupintervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Beskriver 

konsekvenser av 

narkotika-

missbruk och 

prostitution. Samt 

upplevelser av 

stigmatisering på 

grund av. 

missbruk och 

blodsmitta. 

 

Medel. 

Zickmund, Evelyn, 

Masuda,  Ippolito 

& LaBrecque, 

(2003), USA. 

Mixed- 

Method. 

290 patienter med 

HCV. Med bias 

n= 257. 

Semi-strukturerade 

intervjuer samt 

enkäter. 

Innehållsanalys och 

statistisk 

datorprogram GB-

STAT. 

Upplevelser av 

stigmatisering i 

vårdsituationer. 

Stigmatiseringen 

resulterade i 

tvekan till att söka 

vård och dålig 

följsamhet. 

 

Hög. 

Zukoski & 

Thorburn, (2009), 

USA. 

Kvalitativ. 16 personer som 

lever med HIV. 

Individuella 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelser av 

stigmatisering 

från familj, 

vänner och 

vårdpersonal. 

Emotionella och 

bettendemässiga 

reaktioner på 

stigma. 

Medel. 
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Bemötanden från vårdpersonal som upplevs stigmatiserande 

Tabell 3 Frågeställning 1. Studier i respektive gruppering 

Antal studier inom varje område   

Att uppleva fysiskt avståndstagande (n=8) Att bli vägrad vård (n=9) 

Butt et al. (2008) Butt et al. (2008) 

Emlet (2007) Emlet (2007) 

Greeff et al. (2008) Greeff  & Phetlhu (2007) 

Kinsler et al. (2007) Greeff et al. (2008) 

Rintamaki et al. (2007) Kinsler et al. (2007) 

Rutledge et al. (2009) Rintamaki et al. (2007) 

Thomas et al. (2009)  Thomas et al. (2009) 

Zukoski & Thorburn (2009) Whitaker & Ryan, (2011) 

 Zukoski & Thorburn (2009) 

Att bli ignorerad (n=9) Att uppleva rädsla hos 

vårdpersonal (n=8) 

Butt et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Crockett & Gifford (2004) Greeff et al. (2008) 

Greeff  & Phetlhu (2007) Greeff  & Phetlhu (2007) 

Janke et al. (2008) Janke et al. (2008) 

Kinsler et al. (2007) Rintamaki et al. (2007) 

Rintamaki et al. (2007) Rutledge et al. (2009) 

Surlis & Hyde (2001) Thomas et al. (2009) 

Whitaker et al., (2011) Zukoski & Thorburn (2009) 

Zukoski & Thorburn (2009)  

Att bli särbehandlad (n=11) Att uppleva otillräcklig vård 

(n=7) 

Butt et al. (2008) Butt et al. (2008) 

Greeff et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Greeff  & Phetlhu (2007) Greeff et al. (2008) 

Kinsler et al. (2007) Rintamaki et al. (2007) 

Rintamaki et al. (2007) Rutledge et al. (2009) 

Rutledge et al. (2009) Thomas et al. (2009) 

Sgorbini et al. (2009) Zukoski & Thorburn (2009) 

Surlis & Hyde (2001)  

Thomas et al. (2009)  

Whitaker et al (2011)  

Zukoski & Thorburn (2009)  

Att uppleva verbal och fysisk kränkning (n=9) Att bli anklagad för missbruk 

(n=7) 

Butt et al. (2008) Butt et al. (2008) 

Greeff et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Greeff  & Phetlhu (2007) Janke et al. (2008) 

Lally et al. (2008) Lally et al. (2008) 

Relf et al. (2005) Rintamaki et al. (2007) 

Rintamaki et al. (2007) Sgorbini et al. (2009) 

Surlis & Hyde (2001) Zickmund et al. (2003) 

Thomas et al. (2009)  

Zukoski & Thorburn (2009)  

Att bli beskylld (n=4) Att inte bli sedd och 

respekterad som människa 

(n=10) 

Crockett & Gifford (2004) Crockett & Gifford (2004) 

Rintamaki et al. (2007) Emlet (2007) 

Rutledge et al. (2009) Emlet (2008) 

Surlis & Hyde (2001) Greeff  & Phetlhu (2007) 

 Lally et al. (2008) 
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Forts. Tabell 3 Frågeställning 1. Studier i respektive gruppering  

Antal studier inom varje område  

 Rutledge et al. (2009) 

 Sgorbini et al. (2009) 

 Surlis & Hyde (2001) 

 Thomas et al. (2009) 

 Zukoski & Thorburn (2009)  

Att bli märkt (n=5)  

Emlet (2007)  

Emlet (2008)  

Lally et al. (2008)  

Rintamaki et al. (2007)  

Surlis & Hyde (2001)  

 

Att uppleva fysiskt avståndstagande 

Patienterna upplevde fysiskt avståndstagande från vårdpersonal (Butt et al., 2008; 

Emlet, 2007; Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009; Thomas et al., 2009; Zukoski 

& Thorburn, 2009). De upplevde även att vårdpersonal tyckte att det var obehagligt att 

vårda dem (Butt et al., 2008; Kinsler et al., 2007). Dessutom kunde vårdpersonal dra sig 

undan från patienterna (Butt et al., 2008). Vårdpersonal visade fysiskt avståndstagande 

vid olika undersökningar (Emlet, 2007). Patienter beskrev att sjuksköterskorna i 

samband med venprovtagning kunde rygga tillbaka då de blev medvetna om patientens 

diagnos (Butt et al., 2008). Fysiskt avståndstagande visade sig även vid 

blodtryckskontroller (Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter beskrev också att 

vårdpersonal inte ville komma in i deras rum och att de brukade stå på andra sidan av 

rummet och tala högt (Rintamaki et al., 2007). Patienterna blev nekade att ta i hand vid 

ankomst till sjukhuset (Greeff et al., 2008). De upplevde även att vårdpersonal var rädda 

att röra vid dem då de hade vetskap om deras diagnos (Rutledge et al., 2009; Thomas et 

al., 2009). Vid rådgivning brukade vårdpersonal sitta på långt avstånd från patienterna 

vända med ryggen mot dem (Thomas et al., 2009). Patienterna beskrev att vårdpersonal 

kunde lämna över bäcken till dem med armlängds avstånd som för att visa avsky 

(Rutledge et al., 2009).  

Att bli vägrad vård 

Patienterna beskrev att vårdpersonalen vägrat ge dem vård på grund av deras sjukdom 

trots att de haft ett stort behov av vård (Butt et al., 2008; Emlet, 2007; Greeff  & 

Phetlhu, 2007; Kinsler et al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Thomas et al., 2009; 
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Whitaker et al., 2011; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienterna beskrev även att de blivit 

avvisade av vårdpersonal från deras kliniker (Greeff  & Phetlhu, 2007; Greeff et al., 

2008). Dessutom var det ingen inom vården som ville ta emot dem och ge dem vård 

utan patienterna blev istället skickade vidare inom vårdkedjan (Greeff  & Phetlhu, 2007; 

Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter hade även erfarenhet av 

att de sökt vård men i samband med att vårdpersonal fått veta deras diagnos har de blivit 

utskickade och uppmanade att inte komma tillbaka (Butt et al., 2008). 

Att bli ignorerad 

Patienterna hade varit med om att vårdpersonalen hade ett undvikande beteende, att de 

drog sig undan och att de dessutom ignorerade deras behov av vård (Butt et al., 2008; 

Janke et al., 2008; Kinsler et al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Whitaker et al., 2011; 

Zukoski & Thorburn, 2009). I en studie av Janke m.fl. (2008) beskrev patienterna att 

vårdpersonalen var reserverade i deras närvaro. Patienterna upplevde även att 

vårdpersonal stängde dem ute psykiskt. Ignorans från vårdpersonal kunde även visa sig i 

form av undvikande ögonkontakt, att personalen inte såg åt deras håll (Greeff  & 

Phetlhu, 2007). Patienterna upplevde även att deras behov av vård ignorerades då 

vårdpersonal inte tillbringat tillräckligt med tid med dem (Crockett & Gifford, 2004; 

Surlis & Hyde, 2001).  

Att uppleva rädsla hos vårdpersonal 

Patienterna berättade att vårdpersonal var rädda för att ta i dem och att vistas i deras 

närhet på grund av blodsmittan (Crockett & Gifford, 2004; Greeff  & Phetlhu, 2007; 

Greeff et al., 2008; Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Rädslan var så 

stark att vårdpersonal till och med var rädd att patienterna skulle hosta eller nysa i deras 

närvaro (Janke et al., 2008). Patienterna beskrev även att vårdpersonalen var rädd att ta i 

saker som de hade rört vid till exempel kläder, sängkläder, tallrikar och bestick. 

Dessutom undvek vårdpersonal att gå på samma toalett som patienterna. Rädslan 

resulterade i sämre fysisk vård såsom personlig hygien (Greeff  & Phetlhu, 2007; Greeff 

et al., 2008).  Patienterna beskrev att vårdpersonal använde överdrivna 

försiktighetsåtgärder och skyddsutrustning i samband med att de skulle vårda dem på 

grund av rädsla för att bli smittad (Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009; Thomas 

et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter beskrev även att vårdpersonal vid 

blodprovstagning och då de skulle ge patienterna vatten, mat och medicin hade dubbla 
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handskar eller ett par av tjockare material på grund av rädslan för att bli smittad. 

Användning av handskar bland vårdpersonal kunde även förekomma då de endast skulle 

röra vid patientens hud (Rutledge et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter 

beskrev även att vårdpersonal kunde använda munskydd vid samtal (Thomas et al., 

2009). Patienterna beskrev att rädslan bland vårdpersonal kunde yttra sig i deras 

kroppsspråk (Greeff & Phetlhu, 2007; Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 

2009). Rädslan beskrevs i form av obekväma blickar, rastlöshet och att vårdpersonalen 

kunde skaka i samband med injektionsgivning (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & 

Thorburn, 2009). 

Att bli särbehandlad 

Patienterna menade på att de kände sig behandlade annorlunda och på ett sämre sätt 

jämfört med andra patienter på grund av deras sjukdom (Butt et al., 2008; Rintamaki et 

al., 2007; Sgorbini et al., 2009; Thomas et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). De 

beskrev även att de kände sig bortprioriterade inom vården jämfört med andra 

patientgrupper (Greeff et al., 2008; Surlis & Hyde, 2001; Thomas et al., 2009). 

Patienterna berättade också att de blivit ifrågasatta av vårdpersonal då de sökt vård 

(Greeff & Phetlhu, 2007; Rutledge et al., 2009). Dessutom kunde de bli tillsagda av 

vårdpersonal att inte använda sjukhusets tallrikar och glas (Greeff et al., 2008). I 

samband med besked om diagnos beskrev patienterna att läkarna knappt vågade berätta 

deras diagnos på grund av att den var så skambelagd (Whitaker et al., 2011). I en studie 

av Rintamaki m.fl. (2007) beskrev patienterna att de upplevde sig särbehandlade då 

vårdpersonalen ibland förvarnade varandra inför vårdsituationer. I en studie av Kinsler 

et al. (2007) upplevde patienterna att vårdpersonalens attityder förändrades då de fick 

veta deras diagnos. Innan vetskapen om diagnosen kunde de vara varma och vänliga. 

Under den fortsatta vården kände patienterna att vårdpersonalen behandlade dem på ett 

underlägset sätt. Patienter beskrev att vårdpersonal kunde berätta att de inte hade tid att 

vårda dem utan att det fanns andra patienter som var sjukare som var av högre prioritet 

(Surlis & Hyde, 2001). Vårdpersonal hade även berättat till patienter att de inte 

förtjänade en dyr behandling på grund av deras sjukdom (Sgorbini et al., 2009). 

Att uppleva otillräcklig vård 

Patienterna beskrev att de upplever att de inte får en tillräcklig vård på grund av deras 

sjukdom (Butt et al., 2008; Crockett & Gifford, 2004; Greeff et al., 2008; Rintamaki et 



20 
 

al., 2007; Rutledge et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter berättade att de 

exempelvis inte fått nog med smärtstillande läkemedel då vårdpersonal misstänkte att de 

var drogmissbrukare (Butt et al., 2008; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienterna beskrev 

även en känsla av att inte få den uppmärksamhet, det stöd och den omvårdnad som de 

förväntat sig (Butt et al., 2008; Rutledge et al., 2009). I en studie av Rutledge m.fl. 

(2009) berättade patienterna att de försummats mat, vatten och en renbäddad säng. 

Dessutom beskrev de att de blivit nekad fysisk omvårdnad bland annat att bli tvättad i 

sängen (Greeff et al., 2008). En kvinna beskrev att hon vid en förlossning blev ombedd 

att själv städa upp blodet (Thomas et al., 2009). Många kvinnliga patienter beskrev i 

studien av Crockett och Gifford (2004) att de inte ansåg sig få tillfredsställande 

information om sin diagnos. Dessutom att de inte blev erbjudna lämpligt stöd. 

Att uppleva verbal och fysisk kränkning 

Upplevelser av att vårdpersonalen hade dömande attityder angående patienternas 

sjukdom förekom också (Butt et al., 2008; Relf et al., 2005). Patienter beskrev dessutom 

att vårdpersonal ställde känsliga frågor angående deras sjukdom och hur de fått den 

(Surlis & Hyde, 2001; Thomas et al., 2009). Dessutom berättade patienterna att 

vårdpersonalen hade väldigt nedlåtande och föraktfulla attityder (Greeff & Phetlhu, 

2007; Lally et al., 2008; Rintamaki et al., 2007). Patienter beskrev att vårdpersonal 

kunde förakta, förlöjliga och håna dem för deras sjukdom (Rintamaki et al., 2007). 

Patienterna beskrev att vårdpersonal uttrycker ilska, irritation och obehag över att 

behöva vårda dem (Rintamaki et al., 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Vårdpersonalens tonläge kunde även vara kränkande då korthuggna, bryska och hårda 

tonlägen användes (Rintamaki et al., 2007). Patienter beskrev även att kränkningar från 

vårdpersonal skedde i form av hårda fysiska tag vid exempelvis förflyttningar och 

personlig hygien (Rintamaki et al., 2007; Greeff et al., 2008). 

Att bli anklagad för missbruk 

Vårdpersonalen hade fördomsfulla åsikter och lite kunskap kring sjukdomarna (Sgorbini 

et al., 2009; Zickmund et al., 2003). Patienterna beskrev att vårdpersonalen antog att de 

var drogmissbrukare (Butt et al., 2008; Janke et al., 2008; Lally et al., 2008; Rintamaki 

et al., 2007; Sgorbini et al., 2009). I studien av Butt m.fl. (2008) beskrev patienter att de 

varit med om att vårdpersonal letat efter stickmärken på deras armar trots att de tidigare 

berättat att de inte missbrukat droger. I studien av Crockett och Gifford (2004) berättade 
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patienter att de inte blev tagna på allvar av vårdpersonal på grund av att de antogs vara 

missbrukare.  

Att bli beskylld 

Patienterna hade erfarenheter av att de blivit beskyllda av vårdpersonal för att ha fått 

sjukdomen (Crockett & Gifford, 2004; Rintamaki et al., 2007; Rutledge et al., 2009; 

Surlis & Hyde, 2001). Vårdpersonalen utnyttjade på så sätt sin makt över patienten 

(Rutledge et al., 2009). Patienter beskrev att vårdpersonal skuldsatte dem för att ha 

smittats av sjukdomen genom orena kanyler i samband med injicering av droger (Surlis 

& Hyde, 2001). Kvinnliga patienter hade erfarenhet av att de sökt vård av andra orsaker 

än blodsmittan exempelvis influensa. Då anklagde vårdpersonal dem att influensan 

uppkommit på grund av blodsmittan (Crockett & Gifford, 2004). 

Att inte bli sedd och respekterad som människa 

Patienterna beskrev att vårdpersonal inte såg dem som individer utan bara utifrån deras 

sjukdom och att de inte kunde ge en holistisk vård på grund av detta synsätt (Crockett & 

Gifford, 2004; Greeff & Phetlhu, 2007; Sgorbini et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 

2009). I studier av Lally m.fl. (2008) beskrev patienter att vårdpersonalen inte 

behandlade dem på ett respektfullt och värdigt sätt på grund av deras sjukdom. En del 

berättade även att vårdpersonalen visade bristfällig eller ingen förståelse för dem 

(Sgorbini et al., 2009). Vårdpersonal använde även ord som ”patienten med HIV/AIDS” 

istället för patientens riktiga namn vid presentation (Greeff  & Phetlhu, 2007). 

Enligt studierna av Surlis och Hyde (2001) och Rutledge m.fl. (2009) var vårdpersonal 

oförsiktiga när det gällde hantering av patientinformation och de tog inte hänsyn till 

deras integritet. Patienterna beskrev även att vårdpersonal avslöjat deras diagnos för 

patientens familj, vänner, annan vårdpersonal och andra patienter utan att fråga dem 

först (Emlet, 2007; Emlet, 2008; Rutledge et al., 2009; Thomas et al., 2008). Patienter 

beskrev också att vårdpersonalen pratat högt angående deras diagnos när de delat sal 

med andra patienter (Surlis & Hyde, 2001). 

Att bli märkt 

Patienterna beskrev att de känt att de blivit märkta på grund av sin sjukdom av 

vårdpersonal i samband med vård (Emlet, 2007; Emlet, 2008; Lally et al., 2008; 
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Rintamaki et al., 2007). En del beskrev att de vid undersökningar tvingats gå omkring 

med en journal som var märkt med ett en stor text ”HIV- positiv” (Emlet, 2007; Emlet, 

2008; Surlis & Hyde, 2001). Patienterna beskrev även i Lally m.fl. (2008) och 

Rintamaki m.fl. (2007) att vårdpersonal hängt upp en skylt på deras dörr där det stod 

”smittsam”. 

Sammanfattningsvis framkom det att patienterna upplevde ett bristfälligt bemötande 

från vårdpersonal. De upplevde även att vårdpersonalen var rädda för att vårda dem.  

Detta resulterade i att de undveks och att deras behov av vård ignorerades. Patienterna 

blev beskyllda för sin sjukdom och anklagades för att vara missbrukare. De upplevde 

verbal och fysisk kränkning och att de blev märkta och särbehandlade av 

vårdpersonalen. Detta medförde upplevelser av att inte bli sedda som människor utan 

som en sjukdom. Stigmatiseringen bidrog till dåligt bemötande som resulterade i 

upplevelser av otillräcklig vård bland patienterna.  

Konsekvenser av stigmatisering 

Tabell 4 Frågeställning 2. Studier i respektive gruppering 

Antal studier inom varje område  

Att känna sig nedstämd (n=8)                                                                                                                Att känna skuld och skam (n=8) 

Emlet (2007) Butt et al. (2008) 

Emlet (2008) Emlet (2007) 

Greeff et al. (2008) Lally et al. (2008) 

Greeff  & Phetlhu (2007) Relf et al. (2005) 

Kinsler et al. (2007) Rintamaki et al. (2007) 

Relf et al. (2005) Surlis & Hyde (2001) 

Zickmund et al. (2003) Whitaker et al. (2011) 

Zukoski & Thorburn (2009) Zukoski & Thorburn (2009) 

Att känna ytterligare en börda (n=4)                                                                                                                Att känna sig utstött och märkt (n=4)                                                                                                                

Butt et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Relf et al. (2005) Emlet (2007) 

Zickmund et al. (2003) Rintamaki et al. (2007) 

Zukoski & Thorburn (2009) Whitaker et al. (2011) 

Att känna rädsla (n=9)                                                                                                               Påverkan på vård och behandling (n=6)                                                                                                                

Butt et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Emlet (2007) Dlamini et al. (2009) 

Emlet (2008) Janke et al. (2008) 

Gardezi et al. (2008) Li et al. (2011) 

Janke et al. (2008) Sgorbini et al. (2009) 

Lally et al. (2008) Zickmund et al. (2003) 

Relf et al. (2005)  

Rutledge et al. (2009)  

 

 



23 
 

Forts. Tabell 4 Frågeställning 2. Studier i respektive gruppering 

Antal studier inom respektive område  

Att känna sig försummad och mindre 

värdefull (n=6)                                                                                                                

Att känna ilska, upprördhet och frustration (n=4)                                                                                                                

Butt et al. (2008) Crockett & Gifford (2004) 

Crockett & Gifford (2004) Rintamaki et al. (2007) 

Greeff et al. (2008) Thomas et al. (2009) 

Greeff  & Phetlhu (2007) Zukoski & Thorburn (2009) 

Rintamaki et al. (2007)  

Sgorbini et al. (2009)  

 

Att känna sig nedstämd                                                                                                                 

Stigmatisering har visat sig påverka patienternas sinnesstämning på ett ofördelaktigt sätt 

(Emlet, 2007; Emlet, 2008; Greeff & Phetlhu, 2007; Kinsler et al., 2007; Zickmund et al., 

2003; Zukoski & Thorburn, 2009). Depression var en återkommande konsekvens i artiklarna 

(Emlet, 2007; Kinsler et al., 2007). Enligt Kinsler m.fl. (2007) och Emlet (2007) ledde 

stigmatisering i samband med vård till en ökning av emotionella problem. Resultaten visade 

ett signifikant samband mellan stigmatisering och depression. En annan konsekvens av 

stigmatisering var ångest (Emlet, 2008; Kinsler et al., 2007). Patienterna beskrev att de 

kände sig ångestfulla då vårdpersonalen avslöjat deras diagnos utan tillåtelse. De beskrev 

även att de kände sig kränkta (Emlet, 2008). Enligt Kinsler m.fl. (2007) fanns det ett 

signifikant samband mellan stigmatisering och ångest.  

När patienterna försummas vård uppstår känslor av att bli ledsna och sårade (Greeff et al., 

2008). Känslor av sorg uppstår också vid kännedom om hur elaka människor faktiskt kan 

vara (Zukoski & Thorburn, 2009). En studie visar även att stigmatisering är associerat till 

försämrad förmåga att se ljust på och klara av framtiden (Relf et al., 2005). En annan studie 

visar att sinnesstämningen påverkas då stigmatisering leder till ilska och missmod (Zukoski 

& Thorburn, 2009).    

Att känna skuld och skam 

Som resultat av stigmatisering från vårdpersonalen framkom känslor av skuld och skam från 

patienterna (Butt et al., 2008; Emlet, 2007; Lally et al., 2008; Surlis et al., 2001; Relf et al., 

2005; Rintamaki et al., 2007; Whitaker et al., 2011; Zukosi & Thorburn, 2009). Personerna 

med HIV/AIDS kände sig ”skyldiga” på grund av sin sjukdom och ville be om ursäkt till 

vårdpersonal när de upplevde att de var besvärade i samband med omvårdnad och tog 

fysiskt avståndstagande (Emlet, 2007). Patienterna kände det som att de får en smäll på 
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handen då sjuksköterskor frågat hur de kan välja droger då de varit medvetna om riskerna 

för HIV (Surlis et al., 2001). Även i studien av Butt m.fl. (2008) visade det sig att 

patienterna kände ansvar och skuld över att ha fått sjukdomen. I studien av Whitaker m.fl. 

(2011) visade det sig att patienterna upplevde sig skamsna och smutsiga i samband med 

stigmatisering då vårdpersonal beskyllde dem för deras sjukdom.  

  Studier visade också att patienterna kände skam då de blev beskyllda för sin sjukdom av 

vårdpersonalen (Butt et al., 2008; Emlet, 2007; Lally et al., 2008; Relf et al., 2005; 

Rintamaki et al., 2007; Surlis et al., 2001; Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter beskrev i 

studier av Butt m.fl. (2008) och Zukoski och Thorburn (2009) att stigmatisering gjorde att 

de skämdes över sin sjukdom och över att de blivit smittade. De som blivit sjuka ville inte 

vara till besvär då de visste att sjukdomen sågs som självförvållad av vårdpersonal (Surlis et 

al., 2001). Skam och skuld bidrog också till känslor av att inte vara människa, vilket skapade 

en negativ självbild (Emlet, 2007; Lally et al., 2008; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn; 

2009).  Patienterna i studien av Zukoski och Thorburn (2009) menade att de kände skam då 

vårdpersonal inte ens försökte dölja att de inte brydde sig om dem, att de bara såg dem som 

en sjukdom och inte som människor och patienter. I studien av Lally m.fl. (2008) beskrev 

patienter känslor av att vara skamsen och pinsam i samband med att vårdpersonal såg på 

dem som att de vore skurkar. Attityden att vissa personer med HIV "förtjänar" infektionen 

kan ha bidragit till utvecklingen av en negativ självbild hos patienten. Patienter berättade att 

de inte ville avslöja sin diagnos för att de kände sig skyldiga (Relf et al., 2005). I studierna 

av Butt m.fl. (2008) och Emlet (2007) beskrev patienter att de kände sig utstötta och att detta 

ledde till känslor av skam, skuld och nedvärderande känslor om sig själva.  

 

Att känna ytterligare en börda 

Studierna visade att stigmatisering medförde upplevelser av att känna ytterligare en börda, 

förutom sjukdomen (Butt et al., 2008; Relf et al., 2005; Zukoski & Thorburn, 2009; 

Zickmund et al., 2003). Mätningar visade att högre nivåer av HIV-relaterade stigma var 

associerat med minskad livskvalitet (Relf et al., 2005). Enligt Zickmund m.fl. (2003) leder 

stigmatisering till en ökning av emotionella problem. Det fanns ett signifikant samband 

mellan stigmatisering, ångest och depression. Patienter i Relf m.fl. (2005) beskrev känslor 

av att all stigmatisering resulterar i känslan av att känna sig försämrad i sin sjukdom. Butt 

m.fl. (2008) menade att bördan av att bära den kroniska sjukdomen förstärks vid 

stigmatisering.  



25 
 

Att känna sig utstött och märkt 

Stigmatisering från vårdpersonal framhävde känslor hos patienterna av att känna sig utstötta 

och märkta (Crocket & Gifford, 2008; Emlet, 2007; Rintamaki et al., 2007; Whitaker et al., 

2011). Whitaker m.fl. (2011) beskrev att patienterna kände sig smutsiga i samband med 

stigmatisering, då de blev beskyllda av vårdpersonalen för sin sjukdom. Att känna sig 

smutsig återkommer också i studien av Rintamaki m.fl. (2007). Detta i samband med att 

dörren till en patients rum märkts med “smittsam”. Många av kvinnorna med HCV 

rapporterade negativa erfarenheter med vården som tjänade till att förstärka det "smutsiga" 

och "smittsamma" med tillståndet, varav en kvinna menade att hon kände sig som en 

spetälsk (Crockett & Gifford, 2004). En patient i studien av Emlet (2007) beskrev att 

personer med HIV/AIDS känner sig utstötta och utpekade, nästan “radioaktiva”. Det 

framkom också känslor av att vara märkt/utstött i samband med diagnostisering av 

sjukdomen från vårdpersonal (Crockett & Gifford, 2004; Rintamaki et al., 2007). När en 

patient fick veta sin AIDS diagnos på ett väldigt känslokallt och oprofessionellt sätt av en 

sjuksköterska upplevde han utanförskap och det fick honom att känna sig “ogillad” 

(Rintamaki et al., 2007). Kvinnorna i en studie var mycket missnöjda med det sätt på vilket 

de hade fått sin första diagnos och de relaterade flesta av dessa negativa upplevelser direkt 

till att HCV är tabubelagt och att läkarnas negativa attityder till människor med HCV är 

associerat till drogmissbruk (Crockett & Gifford, 2004).  

Att känna rädsla 

De studerade artiklarna beskrev olika typer av rädsla som konsekvenser av stigmatisering 

(Butt et al., 2008; Emlet, 2007; Emlet, 2008; Gardezi et al., 2008: Janke et al., 2008; Lally et 

al., 2008; Relf et al., 2005: Rutledge et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). En del 

patienter beskrev att de upplevde rädsla för att avslöja sin diagnos (Butt et al., 2008; Emlet, 

2007; Emlet, 2008; Gardezi et al., 2008; Janke et al., 2008; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Patienter uppgav rädsla för att avslöja sin diagnos och valde istället att hemlighålla den för 

att undvika potentiell stigmatisering (Emlet, 2007; Emlet, 2008; Gardezi et al., 2008; Janke 

et al., 2008; Zukoski & Thorburn, 2009). Enligt Butt m.fl. (2008) var patienterna rädda för 

att avslöja sin diagnos på grund av konsekvenser av stigma och de försökte också att dölja 

symtom såsom trötthet.  Det framkom också att patienterna var rädda för att antingen söka 

eller ta emot vård (Janke et al., 2008; Lally et al., 2008; Relf et al., 2005; Rutledge et al., 

2009). Patienter drog sig för att gå på behandlingar på grund av rädsla för att bli 
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stigmatiserade (Janke et al., 2008). Enligt studien med Rutledge m.fl. (2009) kände patienter 

rädsla att återvända till mottagningen efter besök där.  Relf m.fl. (2005) beskriver att 

stigmatisering bidrog till rädsla för att avslöja diagnos så därför hindrade det patienterna från 

att söka vård. Detta beskriver även Janke m.fl. (2008) då patienter i studien berättade att de 

avstod från att söka vård på grund av att de var rädda för att bli stämplade i och med deras 

sjukdom och att de dessutom kände sig avskräckta att återigen söka vård då de upplevt 

stigmatisering från vårdpersonalen vid vårdbesök. 

 

Påverkan på vård och behandling 

Studier visade att stigmatisering påverkade vård och behandling (Crockett & Gifford, 2004; 

Dlamini et al., 2009; Janke et al., 2008; Li et al., 2011; Sgorbini et al., 2009; Zickmund et 

al., 2003). Patienter beskrev att stigmatisering orsakade sämre vårdkvalitet (Crockett & 

Gifford, 2004; Janke et al., 2008; Sgorbini et al., 2009; Zickmund et al., 2003). Kvinnorna i 

studien av Crockett och Gifford (2004) var olyckliga över brist på information om 

diagnosen. Dessutom var de olyckliga över bristen på uppföljning av vård eller remittering 

för stöd och/eller rådgivning. De kände att stigmatisering fungerar som ett hinder för det 

stöd och den vård och behandling de behöver. HCV statusen hade negativ påverkan på den 

vård kvinnorna fick. I studien av Sgorbini m.fl. (2009) beskrev patienterna att tillgång till 

stöd är mindre för dem med HCV än för andra patienter med kroniska sjukdomar som bär på 

ett stigma.  

 

Patienterna i studien av Janke m.fl. (2008) upplevde svårigheter att kommunicera och 

interagera med andra, däribland med vårdpersonal. Stigmatisering ledde till störningar i 

professionella förhållanden (Zickmund et al., 2003). Stigmatiseringen ledde också till 

negativ påverkan av behandling (Crockett & Gifford, 2004; Dlamini et al., 2009; Janke et 

al., 2008; Li et al., 2011; Sgorbini et al., 2009). Det gick att se en signifikant skillnad mellan 

hur många doser läkemedel patienterna missat att ta och deras upplevelse av stigma. Enligt 

studien av Janke m.fl. (2008) ledde stigma till en sämre följsamhet för medicinering. De som 

upplevde högre stigma på skalan missade fler doser läkemedel (Dlamini et al., 2009). Även i 

studien av Li m.fl. (2011) gick det att se att följsamheten av medicinering påverkades av 

stigmatisering. Enligt Sgorbini m.fl. (2009) bidrog stigmatisering från vårdpersonal till att 

patienterna fick en negativ syn på behandlingen. Stigmatisering påverkade också 
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egenvården. Avslag från vården hindrade patienterna från att utveckla fler positiva strategier 

för att hantera förebyggande åtgärder och egenvård (Crockett & Gifford, 2004).     

 

Att känna sig försummad och mindre värdefull 

I studierna framkom att patienterna kände sig försummade och mindre värdefulla på grund 

av stigmatisering (Butt, et al., 2008; Crockett & Gifford, 2004; Greeff & Phetlhu, 2007; 

Greeff, et al., 2008; Rintamaki, et al., 2007; Sgorbini, et al., 2009). I studien av Rintamaki, 

m.fl. (2007) upplevde patienter att utanförskap resulterade i känslor av att vara mindre 

värdefull. Kvinnorna i studien av Crockett och Gifford (2004) rapporterade att de kände att 

de inte förtjänade den vård de sökte. En del patienter beskrev att de blev behandlade som ett 

nummer eller som boskap av vården (Sgorbini et al., 2009). I studien av Greeff och Phetlhu 

(2007) beskrev patienterna att de kände sig försummade då de inte fått den vård som 

förväntas i en situation eller då vården varit av sämre kvalitet på grund av att de har 

HIV/AIDS. De kände att hälso- och sjukvården inte brydde sig om dem. En del patienter 

kände sig obetydliga när vårdpersonal gett mer uppmärksamhet och bättre vård till andra 

patienter och prioriterat dem först (Butt, et al., 2008). I studien av Greeff m.fl. (2008) 

uttryckte de flesta patienter att de kände sig försummade, att de inte fick samma vård som 

andra. Dessutom att doktorn vägrade undersöka patienten.  

 

Att känna ilska, upprördhet och frustration 

Ilska och frustration uppkom också som konsekvens av stigmatisering (Crockett & Gifford, 

2004; Rintamaki et al., 2007; Thomas et al., 2009; Zukoski & Thorburn, 2009). I studien av 

Crocket och Gifford, (2008) beskrev några av kvinnorna med HCV att de kände sig arga för 

att deras läkare associerade alla symtom till deras diagnos. De kände att de inte blev 

undersökta om de kom in med andra sjukdomssymtom. Patienterna i studien av Rintamaki 

m.fl. (2007) kände upprördhet och obehag över att bemöta personal som är rädda för att 

vårda dem eller som förnedrar dem och de kände ilska och frustration när vårdpersonal 

ignorerade dem. Dessutom blev de frustrerade för att de blir dömda för sin sjukdom och inte 

blir sedda som individer och att vårdpersonal behandlade dem annorlunda på grund av 

denna. Kvinnorna i studien av Thomas m.fl. (2009) berättade om en händelse där en kvinna 

blev lämnad ensam under värkarbetet på förlossningen och fick föda barnet utan assistans 

från vårdpersonalen. Detta gjorde kvinnorna mycket upprörda. En del patienter upplevde 
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förödmjukelse då vårdpersonal på grund av rädsla vägrat utföra vissa vårdprocedurer, till 

exempel injektioner (Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Sammanfattningsvis framkom det att patienterna som upplevde stigmatisering från 

vårdpersonal upplevde en negativ påverkan på sinnesstämningen. De kände sig ledsna och 

nedstämda vilket ledde till depression och ångest. Det orsakade också ilska och frustration 

över att bli orättvist och omänskligt behandlade vilket resulterade i känslor av att vara 

mindre värdefull och inte värdiga den vård de behövde. Det visade sig att stigmatiseringen 

fick patienterna att känna sig skuldsatta för sin diagnos och de skämdes för att de åsamkat 

sig den. Dessutom menade patienterna att stigmatiseringen medfört ett dubbelt lidande, 

vilket innebär lidande utöver sjukdomen. Detta medförde känslor av att vara utstött och 

märkt. Det framkom dessutom att stigmatiseringen medfört rädsla, både för att avslöja 

diagnosen men även rädsla för att söka vård. Detta visade sig i sin tur ha en påverkan på 

vård och behandling.   

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den samlade kunskapen kring 

stigmatisering hos patienter med blodsmitta vid vårdsituationer. Två frågeställningar 

formulerades. Första frågan var ”vilka bemötanden från vårdpersonal upplevs som 

stigmatiserande?” Analys av primärkällorna resulterade i 11 grupper under denna 

frågeställning. Den andra frågeställningen var ”Vilka konsekvenser får stigmatisering”? 

Här framkom åtta grupper efter att primärkällorna analyserats.   

När sökningen gjordes valde författarna att inkludera de mest förekommande 

virussjukdomarna som orsakas av blodsmitta. Därför innefattade litteratursökningen 

HIV/AIDS, HCV och HBV. Under litteratursökningen framkom inte några artiklar 

gällande HBV och stigmatisering i vårdsituationer så resultaten bygger på patienter som 

antingen är smittade med HIV/AIDS eller HCV. 

Enligt Gjendem och Skaarud (2009) finns det olika orsaker till stigmatisering. Varför 

stigmatisering är vanligt bland blodburna sjukdomar som till exempel HIV och AIDS är att 

dessa sjukdomar är smittsamma och förknippade med döden. Detta kan resultera i rädsla 

och leda till att människor försöker skydda sig mot sjukdomen genom att undvika dessa 

patienter. Dessutom kan exempelvis HIV positiva identifieras och kopplas samman med 

andra grupper som stigmatiseras som till exempel sprutnarkomaner, invandrare och 



29 
 

homosexuella. En annan faktor som till stor del förklarar stigmatisering bland vårdpersonal 

är okunskap om hur dessa sjukdomar smittar (Gjendem & Skaarud, 2009). Detta bekräftas 

i studiens resultat och förklarar en del av vårdpersonalens bemötande såsom fysiskt 

avståndstagande, ignorans och deras fruktan att röra vid dessa patienter och vistas i deras 

närhet och användning av överdrivna försiktighetsåtgärder. 

Resultaten i denna studie visar att patienter med blodsmitta upplever att de blir behandlade 

som objekt istället för som människor. Grunden för en god vård är att möta personer med 

sjukdom som människor och att respektera deras värdighet. Patienters värdighet kan hotas 

av själva sjukdomen men till största del sker detta genom dålig behandling från andra. Detta 

kan bero på okunskap om sjukdomen (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Även om 

patienten har en sjukdom som inte går att bota menar Toombs (1993) att det är avgörande 

för vårdpersonalen att fokusera på en helande relation där fokus ligger i att bevara patientens 

integritet. Enligt Halldorsdottir (2008) gynnas förhållandet mellan sjuksköterska och patient 

av att båda parter ”tar bort masken” av den stereotypa sjuksköterskan/patienten och visar sig 

som den människa man är. Då kan sjuksköterskan lättare se personen bakom sjukdomen. 

Det är också sjuksköterskans skyldighet att respektera och skydda patientens integritet och 

enligt 12§, kap. 6, i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdpersonal inte rätt att 

avslöja en enskild patients hälsotillstånd till obehöriga. Resultaten i denna studie visar flera 

tillfällen då detta inte har respekterats.   

 

I resultatet framkom det att patienter med blodsmitta vägrades vård eller fick otillräcklig 

vård. De blev sällan kallade till återbesök efter ställd diagnos eller hänvisade till andra 

vårdenheter för exempelvis socialt stöd. Kontakt med vården upplevdes dålig då 

vårdpersonalen visade avståndstagande och ignorans. De blev ofta vidareskickade mellan 

olika distanser. Möten med vården resulterade i kränkning och särbehandling. 

Vårdpersonalen visade heller ingen respekt för patienternas konfidentialitet. Enligt HSL 

(SFS 1982:763), 2§ fastställs det att alla människor ska ha rätt till lika vård och vården ska 

vara lättillgänglig. Dessutom ska den ges med respekt för alla människors lika värde och för 

varje enskild individs värdighet. De personer som söker vård ska ges lämplig information 

om hur de kan förebygga ohälsa. Dessutom kan dessa bemötanden från vårdpersonal enligt 

Whetten, Reif, Whetten & Murphy-McMillan (2008) påverka patienternas tillit och få 

negativa konsekvenser för följsamheten men också för patienternas fysiska och psykiska 

hälsa, vilket också framkommer i denna litteraturstudie.  
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Det framkommer ett homogent resultat vad gäller bemötande då många patienter upplever 

bemötandet från vårdpersonal som negativt. I studien av McCabe (2004), framkommer det 

att patienternas syn på kommunikation mellan dem och vårdpersonalen inte bara innebär den 

verbala kommunikationen utan att de ska vara öppna, genuina, ärliga, empatiska och att 

”vara där”. Resultaten i denna studie visar att vårdpersonalen tog avstånd från patienterna, 

både fysiskt och genom ignorans och vid kommunikation saknades ögonkontakt.   

 

Toombs (1993) beskriver känslomässigt lidande och att detta kan botas genom en helande 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. I resultatet framkommer det att stigmatisering 

innebär en känsla av att ha ytterligare en börda. Patienterna lider inte bara på grund av sin 

sjukdomsdiagnos utan också av det stigma som sjukdomen har och de konsekvenser som 

medföljer såsom depression och sänkt livskvalité. Det känslomässiga lidande som patienter 

med blodsmitta upplever förstärks i samband med stigmatisering från vårdpersonal. Utifrån 

denna studies resultat kan därmed en ökad förståelse fås för den helande relationens 

betydelse. Patienterna beskriver i stort en avsaknad av relationer med vårdpersonal. Istället 

för att någon tar sig an dem blir de vidareskickade runt i vårdkedjan. De känner att 

vårdpersonalen är rädd för att beröra och vårda dem och att de undviker att kommunicera 

både verbalt och icke verbalt.   

 

I resultatet framkommer många känslor som patienterna kan uppleva i samband med 

stigmatisering.  Exempelvis att patienterna inte känner att de är värdig en god behandling 

och att det är deras fel att de smittats av sjukdomen. Enligt Butt (2008) kan patienter som 

utsätts för stigmatisering tillslut själv börja införliva vårdpersonalens tankar och värdering 

och på så sätt börja se sig själv som ett smittämne och känna sig smutsig och därmed av 

mindre värde. Detta kan även vara en förklaring till försämrad följsamhet. Stigmatisering 

medför många hinder för en god följsamhet. Exempelvis kan patienterna välja att avstå 

från medicineringen på grund av att det tvingas ta medicinen i olämpliga situationer där 

patienterna fruktar att de skall bli stigmatiserade (Rintamaki, Davis, Skripkauskas, Bennett 

& Wolf, 2006). 

 

Interventioner för att undvika att patienter med blodsmitta upplever stigmatisering i vården 

kan vara att vårdpersonal ska ta sig tid, lyssna och se till hela människan. Detta genom att 

skapa en god relation till patienten och fokusera på den personcentrerade 
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kommunikationen (McCabe, 2004). Förutom den verbala kommunikationen är det viktigt 

att vårdpersonalen är medveten om den icke verbala kommunikationen. En effektiv icke 

verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient gör det möjligt för sjuksköterskan 

att skapa empati, intuition och närvaro. Detta genom ansiktsuttryck, beröring och att aktivt 

lyssna till patienten (Kacperek, 1997). Den helande relationen är viktig då vårdpersonalen 

inte fokuserar på att ”bota” patienten utan att har som mål att hjälpa denne hantera de 

begränsningar och konsekvenser som sjukdomen bär med sig (Toombs, 1993). För att 

möjliggöra för vårdpersonal att bortse från det stigma dessa sjukdomar har och hjälpa dem 

att se människan bakom sjukdomen behöver de mer kunskap om sjukdomar orsakade av 

blodsmitta, hur de sprids och hur de upplevs. Eftersom okunskap resulterar i rädsla bland 

vårdpersonal som i sin tur har en negativ påverkan på deras bemötande anser författarna att 

det är viktigt att vårdpersonal får utbildning om dessa sjukdomar och om bemötande.  

 

Metoddiskussion 

I denna artikelsökning valdes sökorden noggrant ut med hjälp av de olika databasernas 

ämneslistor. Enligt Willman m.fl. (2006, s. 62) bör den planerade artikelsökningen vara 

systematisk och utgå från ett syfte som sedan förtydligas med underliggande 

frågeställningar för att hitta så mycket relevant litteratur som möjligt inom området. 

Därför utfördes en systematisk artikelsökning i tre olika databaser. Samtliga sökord 

kombinerades för att säkerställa att ingen artikel missades. Under sökningens gång 

framkom det ibland samma artiklar i de olika databaserna under olika 

sökordskombinationer vilket tyder på att en omfattande sökning gjorts där inget nytt 

resultat tillkom. Detta är syftet med en kunskapsöversikt och det ökar litteraturstudiens 

trovärdighet (Holopainen et al., 2008). Dessutom beskrivs artikelsökningen noggrant, 

vilka sökord som använts och hur de har kombinerats. Det beskrivs även hur studier 

valts ut med hjälp av formulerade inklusionskriterier. Detta möjliggör att 

litteraturstudien kan genomföras på nytt vilket ökar studiens trovärdighet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). Författarna i denna litteraturstudie har valt att inte 

exkludera några länder. Eftersom att denna litteraturstudie fokuserar på vilka 

bemötanden från vårdpersonal som upplevs stigmatiserande och vilka konsekvenser 

stigmatiseringen får för patienten anser författarna att resultaten inte påverkas av vilka 

länder som artiklarna kommer ifrån. Detta eftersom det är människors upplevelser som 

studeras och alla människor är unika och uppfattar saker olika. Resultatet för 

litteraturstudiens första frågeställning visar på stark trovärdighet med tanke på att alla 
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studier pekar mot samma håll resultatmässigt fastän de är från olika länder. Detta kan 

även ses som en nackdel eftersom det är möjligt att användning av andra sökord bidragit 

till mer varierande resultat till exempel användning av MesH-termen Nurse-Patient 

Relations och Communication. Resultatet för litteraturstudiens andra frågeställning var 

relativt spritt och flera mindre kategorier formulerades. Detta tyder på att mer forskning 

behövs inom detta område för att kunna stärka resultatet och dra säkra slutsatser. Det 

går även att reflektera över om användning av andra sökord kan ha bidragit till att 

resultatet sett annorlunda ut exempelvis användning av dessa MesH-termer kan ha gjort 

skillnad; Patient Acceptance of Health care, Emotions, Patient Compliance och 

Expressed Emotion. 

Kvalitetsgranskningen är noggrant beskriven och genomfördes av både författarna 

vilket stärker studiens reliabilitet då författarna sinsemellan diskuterat likheter och 

skillnader och på så sätt kommit fram till ömsesidig förståelse (Polit & Beck, 2012, s. 

659). Syftet i denna litteraturstudie visade sig vara relativt smalt och outforskat speciellt 

gällande stigmatisering i vårdsituationer. Detta har bidragit till att studier i de olika 

databaserna var begränsade.  

Slutsatser 

Stigmatisering kan uppstå om en person negativt avviker från samhällets förväntningar och 

begreppet kan även kopplas till vissa sjukdomstillstånd. I denna litteraturstudie framkom 

det att stigmatisering även är vanligt förekommande i vårdsituationer. I resultatet framkom 

det att patienter med blodsmitta, framförallt HIV/AIDS och HCV upplever ett negativt 

bemötande som i sin tur leder till negativa konsekvenser på grund av stigmatisering från 

vårdpersonal. Detta visar sig då vårdpersonalen tar avstånd från patienterna både fysiskt 

och i form av ignorans. De kränker dem och orsakar rädsla hos patienterna att söka fortsatt 

vård. Vilket även har en negativ påverkan på deras följsamhet till medicinering. 

Stigmatiseringen leder också till att de känner sig orättvist behandlade och inte sedda som 

människor. Detta resulterar i ett dubbelt lidande för dessa patienter och påverkar deras 

livskvalité. 

Patienter med blodsmitta ökar globalt men även i Sverige, därför bör vårdpersonal få mer 

kunskap om hur dessa patienter skall bemötas och mer information om hur dessa 

sjukdomar smittar. Detta eftersom det verkar finnas mycket okunskap som leder till rädsla 

att bemöta och behandla dessa patienter. 
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