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Sammanfattning  

Bakgrund:       I slutet av 1970-talet fick HIV ett plötsligt utbrott i Afrika, och i slutet av 

1980-talet fick resten av världen höra talas om epidemin. Sjukdomen har 

orsakat många dödsfall världen över, och fortsätter att spridas sig. Idag 

anses HIV att vara en obotlig virussjukdom, som på grund av antivirala 

mediciner gör att individer som är smittade med HIV kan leva ett normalt 

liv. Homosexuella HIV-smittade män blev under 1980-talet skuldbelagda 

för att förorsaka HIV. Som resultat av detta har dessa män utsatts för 

stigmatiserande och diskriminerande attityder, speciellt inom sjukvården.  

 

Syfte:             Att undersöka hur homosexuella HIV-smittade män beskriver sina 

upplevelser kring bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Metod:            En litteraturöversikt som baserades på sex kvalitativa artiklar, tre  

kvantitativa artiklar och en mixad metod. 

 

Resultat:         Resultatet bestod av ett huvudteman och tre subteman. Det första temat var: 

Upplevd kunskapsbrist, med tre subteman: upplevelsen av att få värdig 

vård, upplevelsen att bli vägrad vård samt rädsla för stigmatiserande 

och/eller diskriminerande attityder. Huvudtemat lyfter upp hur hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskapsbrist påverkar sjukvården. De olika subteman 

behandlar HIV-smittade homosexuella mäns upplevelser av sjukvården som 

både negativ och positiv.  

 

Diskussion:     Resultatdiskussionen delades in i fyra avsnitt: upplevelsen av att bli nekad 

vård och/eller upplevelsen av att bli hörd, stigmatiserande och 

diskriminerande attityders påverkan på patientens vård, behov av ökad 

kunskap samt geografiska skillnader. Avsnittet diskuteras utifrån Katies 

Erikssons omvårdnadsteori om vårdlidande, litteraturöversiktens bakgrund 

samt med hjälp av ny forskning.  

Nyckelord:      HIV, homosexuella män, upplevelse, bemötande, hälso- och 

sjukvårdspersonal.  
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Abstract 

Background:    In the late 1970s, HIV had a sudden outbreak in Africa, and in the late 

1980´s the rest of the world was informed about the epidemic. Due to 

increased level of the infected people around the world HIV has been the 

cause of many deaths worldwide, and unfortunately HIV continues to 

spread. HIV is today, considered to be a incurable virus disease, but due to 

antiviral medication that allows individuals who are infected with HIV can 

live a normal life. Homosexual men were often perceived as the leading 

cause of spreading HIV during 1980, which subjected these men to 

stigmatizing and discriminatory attitudes, especially in health care. 

 

Aim:               To explore how homosexual HIV-infected men describe their experiences of 

treatment from healthcare professionals. 

 

Method:          A literature review based on six qualitative articles, three quantitative article 

and one mixed approach article  

 

Results:          The result consisted of one main themes and three subthemes. The first 
theme is experienced lack of knowledge with three subthemes: experiences 
of worthy care, experience of being denied care and the experiences of 
stigmatizing and/ or discriminatory attitudes. The main theme highlights 
how healthcare professionals lack of knowledge affects healthcare. The 
different subthemes discusses HIV-infected homosexual men´s experiences 
of healthcare as both negative and positive. 

 
Discussion:    The discussions are divided into four sections: the need for increased 

knowledge, experiences of being denied care and/or experiences of worthy 

care, stigmatization and discriminatory attitudes impact on patients care and 

geographical differences. This section was discussed by using Katie 

Eriksson nursing theory about care suffering, the background of the 

literature review and by using new research. 

 
Keywords:       HIV, homosexual men, experience, encounters, health care professionals. 
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Inledning 
Human Immunodeficiency virus (HIV) har uppmärksammats i medier sedan 1980-talet, och 

skapat känslor av skräck och oro bland hälso- och sjukvårdspersonal eftersom man inte visste 

hur sjukdomen spred sig. Sjukdomen har lett till att vissa folkgrupper i samhället har blivit 

utsatta för negativa attityder och stigmatisering. Det vi vet idag är att HIV är en kronisk 

obotlig virussjukdom som smittar via blod och samlag. Tidigare forskning har visat att HIV-

smittade personer har upplevt att hälso- och sjukvårdspersonal många gånger har haft 

överdrivna rädslor för att bli smittade (Brinsdon, Abel & Desrosiers, 2016). I samband med 

utbredningen av sjukdomen blev homosexuella män, prostituerade och missbrukare som 

injicerar narkotika intravenöst skuldbelagda för att förorsakat sjukdomen. Man trodde förr att 

HIV endast smittades bland homosexuella män, prostituerade och bland missbrukare. Senare 

forskningen visar att sjukdomen också smittar heterosexuella personer. 

  Idén till denna litteraturöversikt kom från författarnas erfarenheter från arbetslivet där de 

kom i kontakt med patienter som var HIV-smittade. Författarna såg att på de avdelningar som 

de jobbade på att personalen där hade en benägenhet av att ta onaturliga avstånd från de HIV-

smittade och använde sig av onödigt mycket skyddsåtgärder såsom dubbla handskar i 

omvårdnaden av dem. Författarna upplever utifrån deras kliniska erfarenheter att det finns 

kunskapsbrist om sjukdomen men också om personer som är smittade av sjukdomen hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. Av den orsaken vill författarna studera fenomenet närmare 

utifrån ett patientperspektiv. Det patientperspektiv som är av intresse är hur homosexuella 

män som är HIV-smittade upplever sjukvården. Detta för att gruppen förr förknippades med 

att ha förorsakat sjukdomen och av den orsaken så vill författarna få en förståelse och inblick i 

hur de upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen.  

 

Bakgrund  
Historisk tillbakablick 
Människan är van vid att epidemier kommer och går, att de har en början och ett slut. 

(Kallings, 2005). Det som får HIV att sticka ut från alla andra epidemier som drabbat 

mänskligheten är dess omfattning. I slutet av 1970-talet fick epidemin HIV ett plötsligt utbrott 

i Afrika. Resten av världen fick dock höra talas om epidemin i slutet av 1980-talet då HIV 

spred sig från Afrika till USA, och var särskilt utbredd bland homosexuella män (Rorsman, 

Björnberg & Vahlquist, 2007). Det första kända fallet av HIV hittades i Kalifornien där en 

homosexuell man bar på en sällsynt form av lunginflammation som orsakades av 
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Pneumocytis, en mikroorganism (Kallings, 2005). I samband med patientens insjuknade togs 

ett blodprov som visade att han saknade ett antal vita blodkroppar, hjälparceller, som är av 

nyckelbetydelse för kroppens försvar mot infektioner. Under samma period insjuknade 

ytterligare fyra unga homosexuella män med liknande symtombild, vilket bidrog till att både 

media och samhällen började leta efter grupper att skuldbelägga för sjukdomen, vilket 

resulterade i att homosexuella män, narkomaner och prostituerade blev skuldbelagda för att ha 

orsakat HIV. En rapport skrevs om fynden i Kalifornien om den nya okända sjukdomen 

(Kallings, 2005). Under 1980-talet dog flera unga homosexuella män runtom i USA med 

samma okända sjukdom. Den okända sjukdomen som skördade unga homosexuella män kom 

att kallas för Gay Related Immuno Deficiency (GRID).  Det hittades en koppling mellan HIV 

och homosexualla män, och i samband med detta valde USA, 1977, att förbjuda homosexuella 

män att lämna blod, men även män som hade haft sex med män (Sanchez et al., 2005).  

Efter rapporterna om de unga homosexuella männen som dog, kom en ny rapport 1981 om att 

samma symtombild hade hittats hos missbrukare som injicerade narkotika intravenöst. 

Följande år, kom nya rapporter om att man hade hittat samma symtombild hos personer som 

hade fått blodtransfusion samt hos barn till föräldrar som utvecklat samma sjukdomsbild 

(Kallings, 2005). När man såg att sjukdomen inte bara spreds bland homosexuella men även 

bland heterosexuella så byttes namnet GRID till AIDS, Acquired Immune Deficiency 

Syndrome. 

Historiskt sett har människor haft en tendens av att förfölja och stöta ut de HIV-smittade 

personerna för att de avvek från normen som fanns i samhället tyckte allmänheten (Kallings, 

2005). Allmänheten ansåg att homosexuella män var promiskuösa, för att HIV var särskilt 

utbrett bland dem. De trodde att HIV var en sjukdom som bara fanns bland homosexuella 

män, injektionsmissbrukare och prostituerade, och var av den orsaken oroliga och panikslagna 

över att de också kunde smittas av HIV. För att smittvägarna för sjukdomen på den tiden inte 

var fastställda. Allmänheten trodde att smittan spreds genom att man delade kaffemuggar, 

badade i samma bassäng och via kyssar. Allmänheten vidtog drastiska åtgärder för att 

identifiera och isolera de smittade personer. Massmedier förstärkte rädslan och paniken hos 

allmänheten genom framställning av skrämmande grafik och statistik över hur många som var 

HIV-smittade. Många ville att hela befolkningen skulle testas för smittan, tatuera de smittade 

personerna och isolera dem på öar, vilket gjorde att homosexuella män blev förskjutna av sina 

vänner och vräkta från sina lägenheter.  

International Council of Nurses (ICN) hävdar att människor som lever med HIV utsätts för 

diskriminerande och stigmatiserande attityder (ICN, 2009), vilket gör att de HIV-smittade 
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individerna avstår från att berätta om sin sjukdom och söka behandling Stigmatisering innebär 

att individer som är med i en grupp blir kastmärkt och utstött eftersom de avviker från 

samhällets förväntningar. Det resulterar i att de placeras i kategorier omedvetet och 

automatiskt eftersom de besitter oönskade egenskaper och anses av den orsaken vara oduglig 

(Goffman, 2014).  

 

HIV i nutid 

Enlig World health organization (World health organization [WHO], 2016a), fanns det 36,7 

miljoner människor med HIV 2015, varav 34,9 miljoner av dessa var vuxna. Under samma år 

blev 2,1 miljoner människor smittade med HIV (WHO, 2016b). Under 2016 fick 18,2 

miljoner människor som lever med HIV antiviral behandling. Enligt WHO kommer ungefär 

500,000 människor bli smittade av HIV 2020, hittills har 1.1 miljoner människor dött av HIV 

relaterade orsaker (WHO, u.å.). Folkhälsomyndigheten rapporterade 2015 att det fann 450 fall 

av HIV-infektion i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). I Sverige lever ca 7 000 

människor med diagnostiserad HIV-infektion, vilket är de lägsta siffrorna i Europa gällande 

HIV-smitta. Smittvägen med sex mellan män (MSM) ökade fram till 2013 men har sen dess 

minskat. HIV i Sverige har inte ökat drastiskt de senaste tio åren, utan har legat på en jämn 

nivå.  

Socialstyrelsen (2017) hävdar att det finns en rädsla ute i samhället för homosexuella män 

som bär HIV. Rädslan för HIV har lett till att homosexuella män inte får lämna blod eftersom 

risken för att smittas av HIV är 50 gånger högre hos homosexuella män när de lämnar blod. 

En studie gjord i Israel visa att män inte behöver berätta om sin sexuella läggning när de ska 

ge blod (Levy, Olmer, Livnat, Yanko, & Shinar, 2017). Det viktigaste i Israel är att 

blodgivare inte bär på någon smitta Studien visade dessutom att homosexuella män inte får 

lämna blod på grund av oron för HIV-smitta. En annan studie från USA visade att det är 

förbjudet för homosexuella män att lämna blod eftersom smittorisken för HIV är högre i den 

folkgruppen. Homosexuella män som har oral och analsex har sedan 1983 lämnat blod trots 

att det är förbjudet (Liszewski et al., 2014).  

Medicinska framsteg har gjort så att vi idag vet att HIV främst smittar genom oskyddat 

vaginalt, analt eller oral sex via slidsekret eller sperma (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 

Smittan sker även via bröstmjölk och genom att personer delar samma injektionsspruta. Det 

har skett en positiv utveckling gällande synen på HIV och homosexuella män som är HIV 

smittade. Det finns fortfarande negativa uppfattningar, inställningar och stigmatiserande 
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attityder av folkgruppen kvar i samhället (Kallings, 2005). Den ändrade synen på HIV kan 

bero på att ny kunskap har kommit om hur hälso- och sjukvårdspersonal ska vårda HIV-

smittade patienter (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige 

väljer idag att beskriva HIV som en kronisk åkomma såsom diabetes eller högt blodtryck, 

som kräver medicinering. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar HIV-

testning rutinmässigt vid vissa sjukdomar eller symtom så bidrar det till att testningen kan 

betraktas som vilken undersökning som helst (Folkhälsomyndigheten, u.å.). I Sverige är 

testning av HIV helt kostnadsfritt och kan ske anonymt och personer behöver inte ange 

orsaken till varför de testar sig. Det gör att HIV-testningen kan avdramatiseras och att flera 

människor kan våga testa sig och vid positivt resultat få snabbare behandling mot HIV. 

 
HIV- Patofysiologi 
Människan har fått smittan från schimpanserna (Rorsman et al., 2007). I västra 

ekvatorialafrika 1930, upptäcktes den först drabbade personen av HIV (Kallings, 2005). HIV 

definieras av WHO som ett virus som infekterar celler i immunförsvaret, viruset förstör eller 

försämrar cellernas funktion. Infektionen med viruset leder till en försämring av människans 

immunförsvar, vilket i sig leder till immunbrist (WHO, 2016b). 

HIV är ett retrovirus som kan omvandla RNA till DNA och angriper T-hjälplymfocyter 

(CD 4-celler) samt makrofager (Rorsman et al., 2007). T-hjälplymfocyten blir angripet genom 

att HIV binder sig till ytan på CD 4-cellen. När viruset sen är inne i cellen löser höljet upp 

virala RNA:t och omskriver sig till DNA istället (Lundberg, 1993). Detta gör att den 

transformerade arvsmassan bygger in sig i DNA:t och blir ett provirus. Det här proviruset 

ligger kvar i cellen och kan aktiveras efter timmar, dagar eller till och med år (Gisslén & 

Tunbäck, 2015). När det väl aktiveras bildas budbärarna-RNA och HIV-RNA (Lundberg, 

1993). Budbärar-RNA väljer att använda sig av ribosomer i cellen för att lyckas producera 

HIV-proteiner.  Därefter blir RNA och HIV-proteinerna i en hel viruspartikel avstött från 

cellen. Symtomen för HIV infektion är feber, trötthet, halsont, diareé, muskelvärk och 

illamående med kräkningar och kommer oftast efter 2-3 veckor efter smittotillfället (Rorsman 

et al., 2007).  En HIV-infektion diagnostiseras genom påvisning av HIV-proteiner, HIV-

antigener, genetisk material för HIV och genom odling (Gisslén & Tunbäck, 2015). 

Behandlingen som ges till HIV-infekterade patienter är olika antiretroviral terapi, för att 

hämma replikationen och att hjälpa immunförsvaret återhämta sig. HIV är en kronisk 

infektion, men med hjälp av medicinering och snabb behandling kan patientens immunförsvar 
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byggas upp igen (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Det gör att patienter med HIV idag kan leva 

längre. 

 

Lagstiftning i hälso- och sjukvård 
I Hälso- och sjukvårdslagen beskrivs det åtgärder för att medicinskt förebygga, behandla 

sjukdomar, skador och hur man utreda dem (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, 

kap 2, § 1). Men också att patienten ska få vård på lika villkor oavsett om de har en smittsam 

sjukdom, benbrott eller cancer (HSL, SFS 2017:30, kap 3, § 1). Enligt smittskyddslagen ska 

all hälso- och sjukvårdspersonalen använda sig av smittskyddslagen. Lagen berör även 

patientens enskilde skyldighet (Smittskyddslag, SFS 2004:168, kap 2, § 2.). Med enskildes 

skyldighet menas att genom rimliga försiktighetsåtgärder och uppmärksamhet så kan den 

enskilde minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Individen har en skyldighet att vidta 

åtgärder om de misstänker att de bär på en smittsam sjukdom, och lämna information om sin 

smitta. Smittskyddslagen ger en föreskrift om smittskyddsåtgärder riktat till människor och 

finns för att tillfredsställa befolknings behov genom förvarning mot smittsamma sjukdomar 

(SFS 2004:168, kap 1, § 3).  

I Sverige finns det även en diskrimineringslag för att skydda exempelvis homosexuella 

från att bli diskriminerade (Diskrimineringslag, SFS 2008:567, kap 1, § 4). Lagen innefattar 

direkt diskriminering som innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan på 

grund av sexuell läggning, kön eller könsidentitet. Indirekt diskriminering innebär att 

personen missgynnas av en bestämmelse som framstår som neutral, men kommer missgynna 

personen ändå. Diskrimineringslagen tar upp att det är förbjudet för hälso- och 

sjukvårdspersonal att diskriminera och/eller särbehandla patienter (SFS 2008:567, kap 2, § 

13). 

 

 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters kunskaper och attityder om HIV 
Välimäki et al. (2008) valde att granska finska, estniska och litauiska sjuksköterskors vilja att 

vårda HIV-smittade patienter i sin studie. Det framgick att litauiska sjuksköterskor var öppna 

och inte rädda till att vårda och utföra omvårdnaden som behövdes på patientgruppen. De 

estniska sjuksköterskorna uttryckte att de var rädda och mindre villiga till att utföra specifik 

omvårdad, så som torka bort avföring, byta lakan och katetervård. I Suominen et al. (2009) 

undersöktes istället finska, litauiska och estniska sjuksköterskestudenter och 

barnmorskestudenters attityder till att vårda HIV-smittade patienter och homosexuella HIV-
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smittade patienter. Det framgick att estniska och litauiska sjuksköterskestudenter med egna 

barn hade negativa attityder till att vårda homosexuella HIV- smittade patienter. 

Barnmorskestudenterna från Estland uppvisade positiva attityder till att vårda HIV-smittade 

och homosexuella HIV-smittade patienter. Anledningen till det var för att de hade mer 

utbildning om hur man vårdar patientgruppen. Finska sjuksköterskestudenter och 

barnmorskestudenter hade positiva inställningar och attityder till att vårda HIV-smittade 

patienter och homosexuella HIV-smittade patienter.  

I Turkiet undersöktes sjuksköterskestudenter från två olika universitet, studien visade att 

majoriteten av studenterna på de olika universiteten var rädda för att bli smittade av HIV i 

samband med vårdandet av HIV-patienter (Aktas, Özakgü, Şendir, Atav & Kızıltan, 2014). 

Manliga sjuksköterskestudenterna hade mer negativa inställningar till HIV-smittade patienter 

i förhållande till de kvinnliga sjuksköterskestudenterna. Sammanfattningsvis visade studien 

att de studenter som hade mer kunskap om HIV hade också en positivare inställning till att 

vård HIV-smittade. I en till studie gjord i Turkiet bland sjuksköterskor och barnmorskor 

visade att de var rädda för att bli smittade av HIV (Akgun Kostak, Unsar, Kurt, Erol, 2012). 

Det sågs att sjuksköterskor och barnmorskor med egna barn var mer rädda för att få HIV än 

de som inte hade egna barn och att de som hade längre arbetserfarenhet gav HIV-smittade 

sämre vård. 

 

 

Problemformulering 
I diskrimineringslagen framgår det att det är förbjudet att diskriminera och/eller särbehandla 

patienter och att sjuksköterskor har ett ansvar att förhålla sig till denna lag. Trots att det finns 

lagar och förordningar som reglerar hur sjuksköterskor ska förhålla sig till patienter, visar 

forskning att HIV-smittade upplever att hälso- och sjukvårdspersonal bär på överdrivna 

rädslor för att bli smittade. Vidare visar forskningen att sjuksköterskestudenter anser att de 

inte har tillräckligt med kunskaper om HIV samt att de inte är redo för att vårda patienter med 

HIV. En del sjuksköterskor är rädda för att utföra viss omvårdnad och vägrar ibland att vårda 

HIV-smittade. Den tidigare forskningen har även visat att homosexuella män, prostituerade 

och missbrukare under 1980-talet anklagades för att ha förorsakat smittan eftersom man på 

den tiden inte visste hur sjukdomen spreds sig. ICN skriver att HIV-smittade personer utsätts 

för stigmatiserande och diskriminerande attityder. Som sjuksköterska är det viktigt att bemöta 

sina patienter så förutsättningslös som möjligt för att kunna ge så bra vård som möjligt. 
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Patienter ska inte känna att de blir ofördelaktigt bemötta. Det viktigt att sjuksköterskor jobbar 

utifrån ett förhållningssätt som främjar både hälsa och välbefinnande. Med detta sagt anser 

författarna att litteraturöversiktens valda fenomen där patientperspektivet lyfts upp är befogat. 

Detta eftersom denna litteraturöversikt möjligtvis kan utöka kunskapsläget hos både 

sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter. 

 

Syfte 
Att undersöka hur homosexuella HIV-smittade män beskriver sina upplevelser kring 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Teoretiska utgångspunkt  
Författarna valde att använda sig av Katie Erikssons vårdteori om lidande. Författarna av 

översikten anser att den valda teori är lämplig då litteraturöversikten behandlar patienters 

upplevelser. Författarna har en förförståelse om att patienter i vården möjligtvis kan utsättas 

för lidande av hälso- och sjukvårdspersonalen gällande bemötande. Av den orsaken tror 

författarna att med hjälp av Eriksson teori kan ta fasta på hur hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande kan ge upphov till lidande hos patienter. Teorin har varit en passande grund för att 

hjälpa författarna att diskutera kring patienternas beskrivna upplevelser. Eriksson (2015) 

skriver att byggstenarna i relationen mellan sjuksköterska och patient är kärlek och hopp samt 

att vårdandet i sig är en kärleksfull handling. Varje människa har ett ansvar att inte skapa 

lidande för någon annan och att en avsaknad av en meningsfull relation kan skapa ett lidande.  

Eriksson (2015) beskriver att det finns olika former av lidande och väljer att separera 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innefattar både den 

kroppsliga smärtan som skapas av behandlingen och sjukdomen samt den själsliga och 

andliga lidandet. Sjukdomslidande orsakas av upplevelser av skuld, skam och förnedring i 

relation till sin sjukdom eller behandling.  

Det finns fyra övergripande kategorier som sammanfattar vårdlidande (Eriksson, 2015). 

Den första kategorin lyfter upp hur hälso- och sjukvårdspersonal kränker en patients 

värdighet, vilket gör att patientens möjlighet att vara hel och fullt människa tas ifrån den. Den 

andra kategorin är fördömelse och straff då patienten nonchaleras och vård inte ges, vilket kan 

leda till att patienten förnedras. Den tredje kategorin innefattar att det förekommer en negativ 

maktutövning som både kan vara indirekt och direkt. Den fjärde kategorin är utebliven vård 
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och i samband med detta kan det finnas brister i förmåga att bedöma och se vad en patient 

behöver.  

Vid livslidande rubbas en människas livssituation, vilket sker i samband med sjukdom och 

påverkar då ens sociala förmåga (Eriksson, 2015). Livslidande kan vara ett hot mot ens 

existens och kan förknippas med allt som har med att leva samt invanda mönstret i 

människans liv förstörs och tas ifrån. För att kunna minska ett livslidande bör sjuksköterskan 

hjälpa sina patienter, förmedla hopp, lindra lidande, vara ärlig, vara tillgänglig samt stödja 

sina patienter. Sjuksköterskor har som uppgift att försöka minska lidandet, vilket kan görs via 

en god vårdkultur där patienten känner sig välkommen och respekterad, något som är viktigt i 

vårdandet av HIV-smittade homosexuella män på grund av de negativa attityderna kring 

sjukdomen.  

 

Metod 
Studiens metod är en litteraturöversikt, där syftet är att skapa en översikt över det ett 

kunskapsområde. Översikten bygger på att forskarna systematiskt väljer texter inom ett 

specifikt område som ska kvalitetsgranskas och analyseras (Friberg, 2012). I en 

litteraturöversikt används både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteraturöversikter ger 

forskaren en möjlighet att skapa en översikt över kunskapsområdet utifrån tidigare forskning. 

 

Datainsamling 
De databaser som användes till litteraturöversikten var CINAHL Complete och Pubmed för 

att hitta relevanta vårdvetenskapliga artiklar som besvarade översiktens syfte. De valda 

databaserna är stora databaser inom medicin och omvårdnad som innehåller artiklar av 

vårdvetenskaplig karaktär och medicinsk karaktär. Författarna valde att använda dessa 

databaser eftersom de tillhandahåller relevanta artiklar som möjligtvis kan besvara 

översiktens syfte. Svensk MeSH användes för att hitta ämnesord och för att få rätt 

översättning till studie eftersom författarna valde att endast inkludera engelska artiklar. I och 

med att engelska inte var någon av författarnas modersmål så ville de försäkra sig om att de 

hade översatt rätt samt använts sig av korrekta engelska termer vid sökningarna. För att 

begränsa sökningarna valde författarna att använda sig av boolesk sökteknik för att sätta ihop 

två eller flera ord, genom att tillsätta AND i sökfältet (Österlundh, 2012). Den valda 

begränsningen underlättade för författarna att erhålla relevanta artiklar. Författarna gjorde 

flera begränsningar såsom fulltext och peer-reviewed för att erhålla vårdvetenskapliga artiklar 
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som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. För att erhålla relevanta artiklar gjordes en 

första läsning av artiklarnas titel och sedan en första läsning av abstract/sammanfattning för 

att få en helhetssyn av artiklarnas innehåll. De artiklar vars abstract/sammanfattning 

överensstämde med översiktens syfte lästes ytterligare, och därefter analyserades enlig 

Fribergs (2012) analysmetod. Sökorden som användes för att hitta översiktens artiklar 

var,  HIV, HIV patients, attitudes, patient, experience, homosexuality, gay men, homosexual 

men, Africa, health care, health service stigma, stigma, about health care, 

perceptions, discrimination of msm with and HIV. (Se bilaga 1). 

 

Urval 
De begränsningar som gjordes var huruvida artiklarna var peer reviewed, deras 

publiceringsår, valet av språk samt artiklarnas innehåll. Artiklar som var skrivna på ett annat 

språk än engelska exkluderades från översikten. Författarna valde även att exkludera artiklar 

som publicerades 2006 och tidigare, eftersom de ville erhålla de senaste forskningsrönen. De 

artiklar som inkluderades till översikten var artiklar som publiceras 2007-2016. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes av den orsaken att författarna tyckte att det skulle begränsa 

översikten. Detta för att författarna ville ha en internationell blick och ett kulturellt perspektiv 

på fenomenet som de valde att undersöka. 

Ett krav på artiklarna var att deltagarna i studierna skulle vara minst 18 år gamla, av 

forskningsetiska skäl eftersom deltagare under 18 år är en sårbar grupp samt för att 

översiktens syfte inte var att undersöka barns upplevelser. Deltagare under 18 år bör ha 

föräldrarnas/vårdhavarens samtycke innan de kan delta i en studie (Kjellström, 2012). 

Forskaren kan inte med säkerhet veta att dessa deltagare vill delta i deras studier, och av den 

anledningen valde författarna av översikten att inte inkludera deltagare under 18 år. De 

artiklar inkluderades till översikten var sex kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar och en 

mixad metod artikel (Se bilaga 2).  

 

Analys 
Det insamlade materialet analyserades enligt Fribergs (2012) analysmetod som bygger på att 

forskaren i analysen går från helhet till flera delar för att sedan skapa ett nytt 

helhetsperspektiv. För att skapa helhetsperspektiv valde författarna att läsa artiklarna flera 

gånger för att skapa en bild av det valda fenomenet, först var för sig och sedan gemensamt. 

Anledningen till varför artiklarna lästes flertal gånger var för att författarna ville i största 
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möjliga mån ville försäkra sig om att deras förförståelse inte hade påverkat tolkningen. 

Författarna tillämpande ett kritiskt förhållningssätt vid analyseringen av det insamlade 

materialet. Svenska MeSH användes för att översätta medicinska termer och Google translate 

för att översätta de ord som författarna inte förstod. Författarna började med att läsa artiklarna 

först som en helhet och så förutsättningslöst som möjligt. Därefter lästes artiklar igenom med 

fokus att försöka hitta likheter och skillnader. Författarna valde vid tematiserings processen 

att först sammanfatta artiklarnas resultat i ett dokument, för att sedan rödmarkerade de 

likheter de såg samt grön markera de skillnader se hitta. Genom denna färgkodning kunde 

artiklarnas likheter och skillnader enkelt identifieras. Artiklarna lästes åter igenom för att 

säkerställa att författarna hade tolkat rätt. Därefter valde författarna att göra om 

tematiseringen för att som de begrepp de hittade första gången överensstämde de begrepp de 

hittade andra gången, vilket det gjorde. De begrepp som var lika bilda då översiktens teman 

och underteman. Efter analyseringen av det insamlade materialet kunde författarna erhålla ett 

huvudtema och tre underteman.  

 

Forskningsetiskt övervägande 
Kjellström (2012) skriver att i ett examensarbete ska det finnas etiska övervägande, en etisk 

dimension och en etisk känslighet i varje del av ett projekt. Författarna av översikten har valt 

att endast inkludera artiklar som har försäkrat att deltagarna inte utnyttjas, skadats eller sårats 

och att deras välbefinnande samt rättigheter har beaktas. Författarna valde att inkludera 

artiklar som var vetenskapligt granskade och godkända av en etisk forskningskommitté. Detta 

för att säkerställa att studiens deltagare inte hade utnyttjats eller skadats under studiens 

gång. Artiklar som inte var etiskt godkända inkluderades i översikten, eftersom det framgick i 

artiklarna att deltagarna frivilligt valde att delta i studien.  

Vidare framgick det i artiklarna att deltagarna var anonyma och att data inte kunde spåras 

tillbaka till dem samt att studien behandlade relevanta frågor. Av den orsaken inkluderades 

dessa artiklar eftersom de var etiskt användbara. Kjellström (2012) skriver vidare att en del av 

de etiska kraven är att studien översätts korrekt, därför valde författarna att i största möjliga 

mån översätta artiklarna på ett korrekt sätt för att förhindra misstolkning av ord och begrepp. 

Slutligen valde författarna att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt som medvetandegjorde den 

egna förförståelse (Regeringen, 1999). Detta gjordes för att förhindra i största möjliga mån att 

den egna förförståelsens skulle påverka tolkningen av artiklarna. 
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Resultat 
Utifrån analysen utformades ett huvudteman och tre subteman. Det första temat är upplevd 

kunskapsbrist med subteman upplevelsen av att få värdig vård, upplevelsen av att bli vägrad 

vård samt upplevelsen av stigmatiserande och/eller diskriminerande attityder. I följande del 

kommer begreppet patient användas som en benämning på HIV-smittade homosexuella män. 

 

Upplevd kunskapsbrist  
Det framgick i flera studier att patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade 

bristande kunskaper (Bray Preston, D´Augelli, Kassab & Starks., 2007; Chakrapani, Newman, 

Shunmugam, McLuckie & Melwin., 2007; Cummins & Trotter., 2008; Kennedy et al., 2013). 

Kunskapsbristen som patienterna såg hos hälso- och sjukvårdspersonal var att de uppförde sig 

oprofessionellt, uppvisade stigmatiserande och diskriminerande attityder, vägrade att ge vård, 

vägrade att röra dem, inte tillgodosedda deras behov, gav sämre vård på grund av deras 

sexuella läggning och sjukdom, bröt mot tystnadsplikten och genom obekväma möten (Bray 

Preston et al., 2007; Cange et al., 2015; Chakrapani et al., 2007; Cummins & Trotter., 2008; 

Eaton et al., 2015; George et al., 2009; Kennedy et al., 2013; Paparini, Doyal & Andersson., 

2008; Stutterheim et al., 2014; Wanyenze et al., 2016). Den upplevda kunskapsbristen hos 

patienterna visade sig även genom att hälso- och sjukvårdspersonal ställde dem irrelevanta 

och att de använde sig av onödigt mycket skyddsåtgärder såsom dubbla handskar. Patienterna 

i Stutterheim et al. (2014) studie delade med sig att personalen var rädda för att bli smittade 

och att vårdmötet med hälso- och sjukvårdspersonal var obekvämt. Detta berodde på att 

hälso- och sjukvårdspersonalen uppvisade oprofessionella beteenden mot dem genom att de 

ställde irrelevanta frågor. Det gjorde att patienterna blev tvungna att förklara onödigt mycket 

om deras HIV-status för dem, trots att det inte var orsaken till varför de sökte vård, vilket fick 

dem att känna sig illa till mods och upplevde att personalen hade bristande kunskaper 

(Chakrapani et al., 2007; Stutterheim et al., 2014). Upplevelsen av kunskapsbrist förstärktes 

när de fick reda på att personalen medvetet vägrade att utbilda sig om HIV och 

homosexualitet (Chakrapani et al., 2007). Som ett resultat av detta avstod patienterna från att 

rådfråga dem om sex, eftersom de förstod att personalen inte kunde bidra med information för 

att de inte hade adekvata kunskaper. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsbrist medförde 

att vissa patienter sökte sig till andra vårdenheter eftersom de inte fick sina behov 

tillgodosedda (Kennedy et al., 2013; Wanyenze et al., 2016).  



  17 (38) 
 

I Cummins & Trotter. (2008) studie framgick det att äldre HIV-smittade homosexuella 

män var nervösa och skeptiska till att hamna på äldreboende, eftersom de tvivlade på 

huruvida hälso- och sjukvårdspersonalen besatt nödvändiga kunskaper om deras läggning och 

sjukdom. Tvivlan på hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper hade sin grund i att 

patienterna hade negativa erfarenheter från sjukvården sedan tidigare och var av den orsaken 

skeptiska. Avslutningsvis gick det att utläsa i en del studier att orsaken till hälso- och 

sjukvårdspersonalens bristande kunskaper om HIV och homosexualitet hade sin grund i att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte hade fått verktygen för att bemöta patientgruppen under 

deras utbildning (Chakrapani et al., 2007; Cummins & Trotter., 2008; Eaton et al., 2015; 

Kennedy et al., 2013;). 

 

Upplevelsen av att få värdig vård 

I några studier framgick det att patienter hade positiva upplevelser från sjukvården (Bray 

Preston et al., 2007; George et al., 2009; Paparini, Doyal & Anderson., 2008; Stutterheim et 

al., 2014). De positiva upplevelserna var att de ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen 

behandlade dem på ett bra sätt som vilken patient som helst, vilket fick dem att känna att de 

fick en vård. När hälso- och sjukvårdspersonalen gav patienterna uppmärksamhet kände 

patienterna att de fick en värdig vård och att personalen genuint brydde sig om dem och deras 

vårdsituation. En del patienter ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen var lyhörda, 

stöttande, respekterande och empatiska. Detta gjorde att de upplevde att de fick sina behov 

tillgodosedda, fick hopp om framtiden, att de kunde lita på vården samt att de ansåg att de 

fick en värdig vård (Eaton et al., 2015; George et al., 2009; Paparini et al., 2008; Stutterheim 

et al., 2014).  

 

Upplevelsen av att bli vägrad vård 

Det belystes det i ett flertal artiklar att patienter upplevde att de fick negativa bemötande och 

att de fick särskiljande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal (Bray Preston et al., 

2007; Chakrapani et al., 2007; George et al., 2009; Kennedy et al., 2013; Stutterheim et al., 

2014; Paparini et al., 2008). Patienterna uppgav att de blev nekade vård och fick sämre vård 

eftersom de var homosexuella och HIV-smittade. De blev dessutom beskyllda för att 

förorsakat sin sjukdom på grund av deras läggning. Patienterna delade med sig att hälso- och 

sjukvårdspersonalen vägrade att vidröra dem på grund av deras sexuella läggning och 

sjukdom, vilket fick patienterna att känna att de hade förorsakat sin sjukdom.  
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I Chakrapani et al. (2007) studie framgick det att patienters medvetenhet om hälso- och 

sjukvårdspersonalens stigmatiserande attityder förstärkte rädslan för att söka sjukvård och för 

att berätta om sin sexuella läggning, eftersom de var rädda för att bli nekade vård. I studien  

delade en patient med sig om en situation där läkaren avstod att vårda honom efter att han 

hade berättat att han var homosexuell. I samband med detta att bad läkaren honom att lämna 

rummet. En annan patient i samma studie delade med sig om en situation där han hade 

berättat för sin läkare att hade anala besvär och att läkare undvek att göra en gedigen 

kroppsundersökning eftersom hen inte ville vidröra homosexuella HIV-smittade män. Som en 

konsekvens av detta upplevde patienten en frustration och uppgivenhet. En del patienter 

upplevde att de inte fick stöd av sjukvården när de blev diagnostiserade med HIV, vilket fick 

dem att känna sig bortprioriterade, förlöjligade och att de hade förorsakat sin HIV själva. 

Detta gjorde att de undvek att söka sjukvård (Bray Preston et al., 2007; Chakrapani et al., 

2007; Paparini et al., 2008; Wanyenze et al., 2016). 

Patienterna ansåg att de blev nekade vård för att de blev slussade mellan olika vårdenheter, 

eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen var tveksamma till att vårda dem. I Stutterheim et al. 

(2014) studie delade en patient med sig om en situation där sjukvården bröt mot 

tystnadsplikten genom att en sjuksköterska la en lapp utanpå hans journal där det stod att han 

hade HIV. Detta kunde då ses av alla som fanns i rummet vilket gjorde att han inte vågade lita 

på vården mer och fick känslan av att sjuksköterskan inte ville vårda honom. I samma studie 

delade en annan patient delade med sig av en situation där en sjuksköterska bröt mot 

tystnadsplikten genom att hon berättade för patientens anhöriga att han hade HIV. 

Sjuksköterskan hade inte diskuterat med patienten om huruvida hon fick berätta det för hans 

anhöriga eller inte. Slutligen framgick i Wanyenze et al. (2016) studie att patienterna kände 

sig ovälkomna när de sökte sjukvård, eftersom de fick en känsla av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte ville vårda dem. 

 

Upplevelsen av stigmatiserande och/eller diskriminerande attityder 

Avslutningsvis framgick det i flera studier att homosexuella HIV-smittade män upplevde att 

de blev bemötta med stigmatiserade och diskriminerade attityder av hälso- och 

sjukvårdspersonal när de sökte sjukvård. Det framgick därutöver att detta var en vanlig 

förekommande upplevelse hos patientgruppen (Chakrapani et al., 2007; Cummings & 

Trotter., 2008; Kennedy et al., 2013). Patientgruppen hade svårt för att hantera de 

stigmatiserande och diskriminerande attityderna som de utsattes för. Det resulterade i att de 

blev rädda för att berätta om sin sexuella läggning och HIV-status när de sökte vård. Många 
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patienter delade med sig av att de fick utstå stigmatiserande och diskriminerande attityder av 

hälso- och sjukvårdspersonal på grund av deras sexuella läggning som gjorde att de tillhörde 

en stigmatiserad folkgrupp och på grund av att de levde med en smittsam sjukdom (George et 

al., 2009; Kennedy et al., 2013; Wanyenze et al., 2016). En del patienter berättade att de inte 

blev bemötta med kulturell kompetens av hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom de kände av 

att personalen bar på värderingar och normer som var diskriminerande och kränkande 

(Chakrapani et al., 2007; Cummings & Trotter., 2008). Mörkhyade patienter upplevde att de 

utsattes för mer stigmatiserande attityder på grund av deras hudfärg och att det var bortom 

deras kontroll (Eaton et al., 2015). 

Samhällets stigmatiserande och diskriminerande attityder var en bidragande orsak till att en 

del patienter mådde dåligt över sin sexuella läggning och sjukdom (Bray Preston et al., 2007; 

Chakrapani et al., 2007). Den utbredda homofobin som fanns i de samhällen som de bodde i 

gjorde att vissa män fick en dålig självkänsla och blev deprimerade (Bray Preston et al., 

2007). Homofobi som fanns i samhället ansåg patienterna påverkade hälso- och 

sjukvårdspersonalen bemötande. En del patienter fick även självmordstankar när de fick reda 

på att de var HIV-smittade eller blev självmordsbenägna när de fick höra negativa och 

stigmatiserade kommentarer om deras läggning och sjukdom (Chakrapani et al., 2007). De 

hade dessutom en sorg över att leva med en smittsam sjukdom för att de visste hur samhället, 

sjukvården och familjen skulle behandla dem. Slutligen förekom det självstigmatisering hos 

vissa män eftersom de ansåg att de hade förorsakat sin HIV-smitta för att de var 

homosexuella, något som samhället inte accepterar och är därmed stigmatiserat (Kennedy et 

al., 2013). Deras egen syn på sig själva förstärktes av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande av dem, vilket bekräftade deras negativa självbild. 

 

Diskussion 
Författarna av litteraturöversikten har valt att i metoddiskussionen lyfta litteraturöversiktens 

styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuterar författarna resultatet utifrån Erikssons 

vårdteori kring lidandet. 

 
Metoddiskussion 
Författarna antog vid arbetets början att det valda området var väl utforskat och att de skulle 

erhålla en hel del artiklar, dock visade det sig att antagandet var fel då sökningar gjordes för 

att erhålla relevanta artiklar som lyfte upp översiktens ämne. Vid sökningen av relevanta 
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vårdvetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL Complete och Pubmed hade författarna 

svårt med att hitta artiklar som de ansåg vara relevanta och innehållsrika. Vidare hade 

författarna svårigheter med att hitta artiklar som lyfte upp positiva upplevelser. Anledningen 

till varför författarna önskade att ha med positiva upplevelser var för att de inte ville ha en 

ensidig bild av det undersökta fenomenet, utan en mer nyanserad bild. En svaghet i översikten 

är att den har få positiva artiklar, trots att författarna kombinerade flera positiva sökord. En 

annan svaghet i översikten kan vara att författarna inte använde sig av rätt sökord för att 

kunna hitta artiklar med positiva perspektiv. I hopp om att hitta artiklar som behandlade 

positiva upplevelser försökt författarna till en börja använda begreppet OR för att bredda sina 

sökningar. Detta fungerade dessvärre inte eftersom begreppet OR breddar sökningar och 

författarna fick istället fick hundratals sökträffar och ibland till och med tusentals sökträffar, 

vilket de tyckte var alldeles för mycket för att kunna sålla igenom. De valde då istället att 

begränsa sina sökningar med att använda sig av begreppet AND för att sätta ihop olika sökord 

för att hitta artiklar. Genom denna kombinering kunde författarna till slut erhålla tio 

vetenskapliga artiklar, varav sex styckena var av kvalitativ karaktär, tre styckena av 

kvantitativ karaktär och slutligen en artikel som var mixad metod som besvarade översiktens 

syfte. 

 En annan svaghet med översikten är att författarna vid arbetets början hade begränsade 

kunskaper i hur man söker i de valda databaserna. De begränsade kunskaperna ledde till en 

början till att de hade svårt att hitta material, vilket resulterade i att de var tvungna att göra 

massa sökningar om och om igen. Författarna anser dock att det utvecklade deras kunskaper i 

hur man söker i databaserna. Författarna begränsade kunskaper kan mycket möjligt ha 

påverkat datainsamlingen i den mån att de dels hade svårt med att hitta artiklar som lyfte upp 

positiva upplevelser och dels svårt med att hitta artiklar överhuvudtaget till översikten. Andra 

som är mer kunniga och har mer erfarenheter i hur man söker i databaserna kan ha fått fler 

träffar än vad författarna av översikten fick och till och med kanske hittat fler artiklar som 

lyfter upp positiva upplevelser.  

Friberg (2012) skriver att för att få ett helhetsperspektiv krävs det att författaren läser 

texten flera gånger för att få en bild om fenomenet men också för att försäkra sig i största 

möjliga mån om att förståelsen inte har påverkat analyseringen av texten. Med detta sagt 

valde författarna att under arbetets gång att läsa resultat artiklarna först var för sig för att 

tematisera artiklarnas resultat själva, och sedan gemensamt för att få en bild om fenomenet. 

Anledningen till det var för att författarna inte ville påverka den andres tematisering. Vid 

tematiseringen såg författarna att de båda hade erhållit samma teman, vilket förstärker 
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översikten trovärdighet och höjder dess vetenskapliga nivå. Något som Henricson (2012) 

håller med om och skriver därför att för att förstärka en studies trovärdighet samt höja dess 

vetenskapliga nivå så bör författarna diskutera de olika temans likheter och skillnader. Detta 

är en av översiktens styrkor, att författarna vid tematiseringen fick fram samma teman, något 

som då förstärker översiktens trovärdighet. Men också att författarna läste artiklarna flera 

gånger, och ännu en gång till när de hade hittat begrepp som bildade översiktens teman. Detta 

för att ännu en gång försäkra sig om att de hade tolkat, förstått artiklarna rätt samt för att 

försäkra sig om att de i största möjliga mån hade läst artiklar så förutsättningslöst som möjligt 

utan förförståelsens påverkan. Författarna valde att inte inkludera homosexuella män under 18 

år av forskningsetiska skäl eftersom deltagare under 18 år en sårbar grupp som behöver 

föräldrars/vårdnadshavares samtycke för att kunna delta i studier, men också för att syftet med 

översikten inte var att undersöka barns upplevelser.  

Till översikten inkluderades artiklar från hela världen eftersom författarna ville ha en 

internationell inblick och ett kulturellt perspektiv på fenomenet de undersökte. En geografisk 

begränsning ansåg författarna skulle leda till att de inte kunde hitta tillräckligt med artiklar till 

översikten. Till översiktens användes artiklar från Europa (Storbritannien och Holland), Asien 

(Indien), Afrika (Kamerun, Swaziland och Uganda), Nordamerika (USA) och Oceanien 

(Australien), vilket gav dem ett internationellt fokus och ett kulturellt perspektiv som de ville 

ha. Detta är då översiktens andra styrka, att den lyfter upp HIV-smittade homosexuella mäns 

upplevelser världen över.  

En avgränsning av tidsperioden 2007–2016 gjordes för att författarna ville erhålla de 

senaste forskningsrönen. Författarna hade som mål att tidssökning för artiklarna bara skulle 

vara fem år men insåg relativt snabbt att de fick snävt med material. Författarna ansåg då att 

det skulle vara givande om de utökade sitt sökande till tio år för att säkerställa att de kunde 

hitta relevanta artiklar. Endast engelska artiklar inkluderas till studien eftersom det inte fanns 

publicerade svenska artiklar som besvarade översiktens syfte. Då engelska inte var någon av 

författarnas modersmål så kunde det möjligtvis ha påverkat analysen av artiklarna, vilket är en 

till svaghet i översikten. Författarna tillämpade ett kritiskt förhållningssätt för att säkerställa 

att förförståelse inte skulle påverka analysen av artiklarna. Det går dock inte att utesluta att 

förförståelsen påverkat resultatet skriver Henricson (2012). 
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Resultat diskussion 

Litteraturöversikten hade som syfte att belysa hur HIV-smittade homosexuella män beskriver 

upplevelsen kring bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal. Upplevd kunskapsbrist, 

upplevelsen att bli vägrad vård och/eller upplevelsen av att få värdig vård, stigmatiserade 

och diskriminerade attityders påverkan på patientens vård samt geografiska skillnader var 

framträdande aspekter 

Sjuksköterskor är en del av hälso- och sjukvårdspersonal, därför har författarna valt att 

koppla in sjuksköterskors roll i diskussionen för att åskådliggöra deras roll inom sjukvården. 

Vidare kommer begreppet patient fortfarande användas som benämning för HIV-smittade 

homosexuella män. 

 

Behov av ökad kunskap 

Översiktens resultat har visat att patienterna ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen hade 

kunskapsbrister, något som synligt då de ställde oprofessionella och irrelevanta frågor till 

patienterna. Ett bifynd i översikten var att även hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte 

själva ett behov av att få ökad kunskap om hur de ska vårda och bemöta homosexuella HIV-

smittade patienter. Anledningen till det var för att de ville ha verktyg för att motverka 

stigmatiserade och diskriminerande attityder av patientgruppen.  

 Hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande kan kopplas till sjuksköterskans roll, det behövs 

redan i grundutbildningen för sjuksköterskor ett behov av utbildning om HIV. Detta eftersom 

bristande kunskaper har sin grund i avsaknad av utbildning, något översikten har påpekat. 

Bristande kunskaper leder i sin tur till att sjuksköterskor sen i arbetslivet inte vet hur de ska 

bemöter patientgruppen.  

Frain (2017) åskådliggör vikten av att integrerar kunskap om HIV i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskestudenterna i studien uppgav att de inte hade tillräckligt med 

kunskaper om hur man vårdar HIV-smittade patienter och att de inte kände sig förberedda på 

att vårda patientgruppen. I flera studier betonades behovet av utbildning och kommunikation 

för att kunna förbättra de rådande negativa attityderna mot HIV-smittade personer (Chan, 

Stoove & Reidpath, 2008; Frain., 2017; Lin, Li Wan, Wu & Yan, 2012). Genom att 

implementera utbildning om HIV i sjuksköterskornas kursplan så kan man på sikt förbättra 

dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Hassan (2011) bedrev en studie 

där hon undersökte sjuksköterskors kunskaper och attityder gällande HIV. I studien framgick 

det att sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om HIV, eftersom de inte fick 
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evidensbaserad utbildning om sjukdomen i grundutbildning. Majoriteten av sjuksköterskorna i 

studien ville ha utbildning om HIV.  

Svensk sjuksköterskeförening (2009) skriver att det är varje sjuksköterskas ansvar att följa 

den senaste forskningen och evidensen så denne senare ska kunna överföra den nya 

kunskapen i vården för att öka patientens trygghet. Även om sjuksköterskor inte har de rätta 

förutsättningarna för att tillhandahålla adekvat kunskap så är det sjuksköterskans ansvar att 

denne tar del om den senaste forskningen och evidensen. När sjuksköterskor inte får den 

utbildning de behöver om HIV, leder det de inte kan tillgodose patienternas behov, för att de 

inte har de rätta verktygen för att kunna gör det. Det leder i sin tur till att sjuksköterskan 

skapar ett lidande hos sina patienter eftersom denne inte kan tillgodose deras behov. I Akgun 

et al. (2011) studie framgick det att när sjuksköterskor fick utökad utbildning om HIV 

resulterade det i att de blev positivt inställda till att vårda HIV-smittade patienter fick 

positivare attityder till HIV. Författarna av översikten anser genom att erbjuda sjuksköterskor 

möjligheter till utbildningar om HIV så kan det leda till att de dels vågar möta patientgruppen 

och dels till att patienterna möts på ett värdigt sätt. 

 

Upplevelsen av att bli nekad vård och/eller upplevelsen av att få värdig vård 

Översikten resultat har visat att HIV-smittade homosexuella män beskriver upplevelsen av 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen som oprofessionellt, negativt och 

särskiljande. I artiklarna framgick det att patienter blev beskyllda att ha förorsakat sin 

sjukdom av hälso- och sjukvårdspersonal och fick knappt vård, eftersom hälso- och 

sjukvårdspersonal var tveksamma till att vårda dem. Det resulterade i att patienterna sökte 

vård på annat håll. Patienter upplevde att de fick särskiljande behandlingar och negativa 

bemötanden, något som fick dem att känna att deras värdighet hade kränkts. Patienterna 

upplevde att deras värdighet kränks ännu mer när personalen bröt mot tystnadsplikten, vilket 

gjorde att de inte litade på vården mer. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande kan 

kopplas till Erikssons teori kring vårdlidande. När hälso- och sjukvårdspersonalen kränker 

patientens värdighet leder det till att individens möjlighet att vara hel och fullt människa tas 

ifrån dem (Eriksson, 2015). Ett vårdlidande uppstår då personalen vägrar att utföra den vård 

som behövs och avstår från sitt ansvar. 

I översiktens resultat var brytning av tystnadsplikten en framträdande aspekt hos 

sjuksköterskorna eftersom det lyftes upp i många artiklar. När sjuksköterskorna bröt mot 

tystnadsplikten hamnade patienterna i ett underläge, vilket gjorde att de kände sig maktlösa 

och att ett vårdlidande uppstod hos patienterna.  När sjuksköterskan utnyttjar sin maktposition 
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och utövar makt på ett felaktigt sätt skapar det en negativ vårdkultur och att patienterna tillit 

till vården minskar (Eriksson, 2015). Det innebär också att ett vårdlidande uppstår hos 

patientgruppen. Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa goda vårdrelationer till sina patienter 

så att de känner sig respekterade och välkomna. Sjuksköterskan ska inte utnyttja sin 

maktposition på ett sätt som kränker patienten. Eriksson (2015) beskriver maktlöshet som 

både indirekt och direkt. Patienterna i de undersökta studierna upplevde en indirekt 

maktlöshet när sjuksköterskorna bröt mot tystnadsplikt eftersom de inte tog dem på allvar 

gällande deras sjukdomstillstånd och sexuella läggning. Direkt maktlöshet kan ses genom att 

patienten tvingas göra något som de inte orkar med eller vill.  

Eriksson (2015) skriver att sjukdomslidande innefattar kroppslig smärta samt själsligt och 

andligt lidande. Själsligt och andligt lidande uppstår genom upplevelser av skuld, skam och 

förnedring kopplat till sjukdomen. Vid tillfällen då hälso- och sjukvårdspersonalen vägrade att 

vårda patienterna, vidröra dem samt skuldbelade dem för deras sjukdom skapade hälso- och 

sjukvårdspersonalen ett sjukdomslidande hos patienterna. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

förhållningssätt kan kopplas till sjuksköterskans roll, sjuksköterskan kan ge sina patienter 

fördömelse och straff genom att de vägrar att vårda dem. När patienter blir vägrade 

vård/utebliven vård, uppvisar det sjuksköterskans bristande förmåga att bedöma vad de 

behöver och en bristande grundhållning i att vårda. Sjuksköterskan kan då skapa ett 

livslidande för patienten genom att hen ändrar patientens livssituation. Eriksson (2015) 

beskriver att livslidande uppstår när en sjukdom, situation och ohälsa berör en människas 

livssituation och gör att det invanda mönstret i människans liv förstörs och tas ifrån. När ett 

livslidande skapas kan det vara ett hot mot ens existens eller förmåga att kunna göra sociala 

saker. Livslidande har med allt som har med att leva och vara en människa bland andra 

individer. Det tolkar författarna som att människan kan hela tiden utsättas för livslidande, 

dock anser författarna av översikten att sjuksköterskan har en viktig roll att inte skapa ett 

livslidande för patienten.   

Värdet av bemötande i vården blev tydlig då hälso- och sjukvårdspersonalen använde sig 

av onödigt mycket skyddsåtgärder i vårdandet av patienterna. Det gjorde att patienterna kände 

sig ovälkomna, ovärdiga och att de inte blev respekterande av personalen. Detta visar hur 

viktigt det är med ett värdigt bemötande hos patienterna. Känslan av att inte vara välkommen 

kan skapa ett lidande, eftersom alla människor vill uppleva att de är välkomna och inbjudna 

till en gemenskap (Eriksson, 2015). Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i den 

situationen kan kopplas till sjuksköterskans roll, sjuksköterskan ska välkomna sina patienter 

för att kunna skapa en god vårdkultur.  
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En del patienter upplevde att de blev bemötta respektfullt samt att personalen var lyhörda 

och empatiska. Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningsätt fick patienten att känna att de 

fick sina behov tillgodosedda, vilket gjorde att de litade på vården. Movahedi, Rahnvard, 

Salsali & Negarandeh (2016) hävdar i sin studie att patienternas behov blir tillgodosedda 

genom att sjuksköterskan visar uppmärksamhet, lyssnar, är lugn, bygger upp tillit och 

identifierar deras behov när de vårdar dem. Något som Eriksson (2015) håller med om och 

skriver att sjuksköterskan hjälper sina patienter genom att vara tillgänglig så kan hen minska 

patienters lidande. Vi författarna anser att tilliten som sjuksköterskan får av patienten medför 

ansvar för sjuksköterskan för att inte bryta tilliten, ett ansvar över att tillgodose patienternas 

behov och ett ansvar för att skapa ett vårdmöte som präglas av respekt och jämlikhet. Genom 

att bygga upp tillit mellan sjuksköterskan och patienter så kan sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande minskas. 

 

Stigmatiserande och diskriminerande attityders påverkan på patientens vård 

ICN (2009) skriver att HIV-smittade personer utsätts för stigmatiserande och diskriminerande 

attityder och att det medför att de HIV-smittade individerna avstår från att berätta om sin 

sjukdom och söka behandling. När patientgruppen inte vågar berätta om sin läggning och 

sjukdomstillstånd när de söker vård leder det till att deras behov inte blir tillgodosedda. I 

mötet mellan patient och sjuksköterska har bägge parterna lika värde samtidigt som 

vårdrelationen är asymmetrisk eftersom mötet baseras på patientens behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det är betydelsefullt i ett sådant förhållande att sjuksköterskan 

arbetar för att bevara patientens värdighet och integritet. Integritet och värdighet kan inte 

överlåtas, endast respekteras. Vid omvårdnad av individen kan det dock kränkas. Respekten 

för patientens värdighet och integritet innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens 

livssammanhang och livshistoria.  

Patienterna i de undersökta artiklarna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte visade 

hänsyn till deras livssammanhang, livshistoria och att de inte respekterade deras värdighet, 

vilket resulterade i att patienterna inte vågade berätta om sin läggning och sjukdomstillstånd 

när de sökte vård eftersom de var rädda för att utsättas för ännu mer stigmatiserande och 

diskriminerande attityder. När patienter upplever att de bemöts med stigmatiserande och 

diskriminerande attityder, så kränks deras integritet och värdighet. Det leder dessutom till att 

ett livslidande uppstår hos dem, något som är svårt att få bort.  För att koppla detta till 

sjuksköterskans roll, bör sjuksköterskan sträva efter att lindra patienternas lidande och vara 

medveten om hur patienternas välbefinnande påverkas av vården. Sjuksköterskan bör också 
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bekräfta patienterna i deras livslidande, vara ärlig, förmedla hopp och stödja dem (Eriksson, 

2015). I vården är patienten i en beroendeställning ställning där sjuksköterskan har ett stort 

inflytande över patientens förståelse av sig själv och sin situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att patientens lidande ska kunna lindras måste deras lidande 

bekräftas av sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan är närvarande, tillgänglig och 

bekräftande under vårdmötet underlättar det för patienterna att försonas med lidandet och 

förstå sin situation.  

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor lyfter upp att sjuksköterskans 

arbete ska präglas av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

De ska arbeta utifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. De ska också 

visa öppenhet och respekt för olika värderingar. Det är varje sjuksköterskans arbetsuppgift att 

försöka stärka patientens autonomi, självkänsla, vårda sina patienter jämlikt och utan 

förutfattade meningar, vilket är en förutsättning för att skapa en god vårdrelation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Geografiska skillnader 

Författarna valde att använda artiklar från Asien, Oceanien, Nordamerika, Europa och Afrika, 

eftersom de vill ha en internationell blick och ett kulturellt perspektiv på fenomenet de 

undersökte. Den internationella blicken och det kulturella perspektivet syntes då författarna 

såg att det fanns likheter och skillnader mellan länderna, genom hur patienterna i dessa länder 

uttryckte bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen var. Artiklarna från Afrika visa att 

HIV-smittade homosexuella män beskrev upplevelsen av bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen som diskriminerande och stigmatiserande. Patienterna upplevde 

därutöver att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande var oprofessionellt och att de hade 

bristande kunskaper. Ett bifynd i tre av artiklarna var att homosexualitet var förbjudet och 

olagligt i Afrika och i Asien.  Homosexualitet var dessutom ibland även straffbart i dessa 

kontinenter och homosexuella män fick utstå hot, våld och blev våldtagna av polisen. HIV-

smittade homosexuella män fick dessutom betala extra summor för att få vård. I alla 

kontinenter fick patienterna betala för att få vård men dock skilde summorna åt beroende på 

vilka länder de kom ifrån. Artiklarna från Storbritannien och Holland visade att patienterna 

beskrev sina upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal som värdig samt att 

de fick en bra vård.  
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Sammantaget visade alla artiklar att det finns kulturella skillnader och likheter mellan de 

olika kontinenterna. För att knyta ihop säcken för denna litteraturöversikt, så har översiktens 

resultat visat att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i de olika länderna till viss del 

har påverkats av samhällets syn på homosexualitet och HIV. Författarna av översikten anser 

att dialogen mellan sjukvården och dess patienter måste förbättras på alla kontinenter, 

eftersom översiktens resultat visade att många HIV-smittade homosexuella män upplever att 

de blir bemötta med stigmatiserade och diskriminerade attityder. Det framgick också att en 

del av patienterna hade positiva upplevelser från sjukvården, dock visa artiklarna i större 

omfång att bemötandet från sjukvården var negativt.   

 För att koppla detta till svensk sjukvård bör hälso- och sjukvårdspersonalen hålla sig 

uppdaterade om de senaste forskningsrönen om HIV, något som Svensk 

sjuksköterskeförening också lyfter upp. Förutsättningen för att få ökade kunskaper om HIV 

måste finnas för hälso- och sjukvårdspersonal. Dagens samhälle med globaliseringen i 

framkanten sätter upp krav på hälso- och sjukvårdspersonal kulturella kompetenser och om 

deras medvetenhet om hur samhällets strukturer färgar bemötandet av patienter. 

 

Kliniska implikationer 
Antalet smittade med HIV ökar i världen vilket det sätter krav på sjuksköterskors kulturella 

kompetens. Därför är det viktigt att sjuksköterskor är med i utveckling och håller sig 

uppdaterade med de senaste forskningsrönen om HIV. Översiktens resultat har visat att 

kunskapsbristen hos hälso- och sjukvårdspersonal var den bidragande orsaken till att patienter 

blev särbehandlade och bemötta negativt. Genom att implementera HIV i kursplanen i 

grundutbildningen för sjuksköterskestudenter, världen över skulle det leda till en ökad 

kunskap om HIV men också om personer som lever med HIV. Den ökade kunskapen skulle i 

sin tur leda till en ökad kompetens hos sjuksköterskestudenterna något som de sedan kan 

applicera under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare skulle det leda till att 

studenterna förmedlade ny kunskap om HIV till sina arbetskollegor och därav förändra den 

rådande synen och strukturer som möjligtvis finns på avdelningar. Utöver utbildning som 

studenterna sedan kan appliceras under den verksamhetsförlagda utbildningen behöver 

studenter kliniska erfarenheter av att vårda HIV-smittade homosexuella män. Genom att 

erbjuda studenterna praktikplatser på bland annat HIV- mottagningar där kommer i kontakt 

med patientgruppen så att de får en inblick i hur patienterna upplever att det är att leva med en 
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obotlig kronisk sjukdom. Av den orsaken är översiktens resultat användbart och kan därmed 

appliceras i grundutbildning för sjuksköterskor, världen över.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det har skett en positiv utveckling gällande synen på homosexualitet och HIV i samhället, 

dock anser författarna att det finns ett behov av att bedriva studier, både svenska och 

internationella studier som lyfter upp hur patientgruppen upplever vårdrelationen mellan dem 

och sjuksköterskor. Men också hur sjuksköterskor upplever att vårda patientgruppen. 

Författarna anser för få bort de negativa attityderna och det negativa bemötandet av HIV-

smittade homosexuella män bör man på samhällsnivå jobba med samhällets syn på 

patientgruppen.  

 Författarna anser med hjälp av Förenta nationerna, erbjuda all hälso- och 

sjukvårdspersonal i de länder där HIV-smittade homosexuella män är särskilt utsatta 

workshop om HIV och om hur det är att vara HIV-smittad homosexuell man i ett utsatt land 

där det finns stigmatiserande och diskriminerande attityder. Detta tror författarna skulle kunna 

förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och bemötandet av patientgruppen. Genom 

att sjuksköterskeutbildningarna världen över erbjuder sina studenter kurser om HIV och/eller 

praktikplatser på HIV mottagningar där studenterna får möjligheter att träffa patienter som är 

HIV-smittade och homosexuella, skulle på sikt också kunna ändra den negativa synen på 

HIV-smittade homosexuella män.  

 

Slutsats 
Litteraturöversikten hade som syfte att skildra hur HIV-smittade homosexuella män beskriver 

upplevelsen kring bemötande av hälso- och sjukvårdspersonalen. Resultatet av översikten har 

bland annat visat att patientgruppen bemöts med stigmatiserande och diskriminerande 

attityder samt att patientgruppen har positiva upplevelser från sjukvården där de upplever att 

de får en bra och värdig vård. Resultatet har dessutom visat att samhällets syn på 

patientgruppen påverkade hälso- och sjukvårdspersonalen bemötande. Litteraturöversiktens 

mest framträdande aspekt anser författarna var att de stigmatiserade och diskriminerade 

attitydernas hade sin orsak i hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsbrist. 

Författarna av översikten väljer att dra slutsatsen att samhällets syn på HIV och 

homosexualitet var anledningen till att patienterna bemöttes negativt. Det rådande samhällets 

synen som fanns i vissa samhällen bidrog till att att hälso- och sjukvårdspersonalen inte fick 
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den utbildningen de behövde eftersom HIV och homosexualitet i vissa länder var 

stigmatiserat. Författarna väljer dessutom att dra som slutsats att hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande har sin grund i synen som fanns om HIV 1980, då 

sjukdomen fick sitt plötsliga utbrott. De attityder och inställningar som fanns på den tiden var 

allmänheten ansåg att homosexuella män var orsaken till sjukdomen. Denna litteraturöversikt 

anser författarna har visat denna syn lever kvar, vilket syntes då hälso- och sjukvårdspersonal 

anklagade patienterna för att förorsakat sin sjukdom för att de var homosexuella.  

Avslutningsvis är det betydelsefullt att lyfta upp vikten med utbildning om HIV-smittade 

homosexuella män , eftersom litteraturöversikten visat att synen på homosexuella HIV-

smittade män till viss del inte har förändrats särskilt mycket i vissa samhällen. Det är viktigt 

att ha i åtanke att materialet för denna översikt var snävt och att dess resultat inte kan ses som 

en katalysator på hur alla HIV-smittade män upplever bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Resultatet kan dock ses som en vägvisare för behovet av ökad kunskap om 

HIV och homosexualitet utifrån ett patientperspektiv hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter runt om i världen. 
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CD., & 
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S Education & 
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stigma och sexuella 
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Metod: Kvantitativ 
Urval: 414 män som har 
sex med män valdes ut. 
Alla över 18 år. Männen 
hittades via 
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från sociala grupper och 
platser/ event för 
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Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: Stiganalys. T-
test. 

Deltagarna upplever att de blir stigmatiserade 
och diskriminerade av hälso- och 
sjukvårdspersonal på grund av deras sexuella 
läggning och HIV-status. När deltagarna 
berättade för hälso- och sjukvårdpersonal att 
det var homosexuella och Hiv-smittade fick 
de sämre vård. 

Cange,C, 
W.,LeBreton, 
M.,Billong, S., 
Saylots, 
K.,Tamouf, 
U.,Papworth, E., 
Baral, S.  

Influence of stig
ma and homoph
obia on mental h
ealth and on 
the uptake of HI
V/sexually trans
missible infectio
n services for C
ameroonian men
 who have sex w
ith men. 

År: 2015 
Land: Kamerun 
Tidskrift: 
Sexual health 

Syfte: Att undersöka 
HIV-smittade 
homosexuella mäns 
upplevelser om 
huruvida de blir 
stigmatiserade och 
diskriminerade i 
sjukvården. Syftet var 
också att undersöka om 
dessa män upplever 
utanförskap när de 
söker sjukvård på grund 
av deras sexuella 

Metod: Kvalitativ 
Urval: Över 18 år och 
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fransktalande män som 
har haft analsex de senaste 
12 månaderna. 100 män 
intervjuades och 120 män 
till fokusgrupperna.   
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer, fokusgrupper.  
Analys: Tematisk analys 

Resultat: 
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diskriminerade och stigmatiserande av hälso- 
och sjukvårdspersonal. Det andra temat var 
att de upplevde att hälso- och 
sjukvårdspersonalen saknade klinisk och 
kulturell kompetens. Det tredje och sista 
temat innefattade bristen på socialt stöd av 
sjukvården, vilket orsakade stress för 
deltagarna  
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läggning och HIV-
status. 

Chakrapani, V., 
Newman, PA., 
Shunmugam, M., 
McLuckie, A., & 
Melwin, F.  

Structural 
violence against 
kothi-identified 
men who have 
sex with men in 
Chemai, India: 
A qualitative 
investigation. 

År: 2007.  
Land: Indien. 
Tidskrift: 
AIDS Education 
&  Prevention. 

Syfte: 
Att undersöka levd 
erfarenheter och 
sammanhanget av 
stigma och 
diskriminering bland 
HIV-positiva Kothi 
identifierade män som 
har sex med män.  
 

Metod: Kvalitativ. 
Urval:  
18 män med HIV som var 
19-52 år gamla som 
definierade sig som Kothi 
(män som har sex med 
män som är undergivna) 
och sex arbetare 
intervjuades. Urvalet 
skedde via samarbete med 
tre olika organisationer för 
Kothi. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: Intervjuerna 
ljudinspelades och 
transkriberades.  
Sedan gjordes line-by-line 
läsning av transkriptet för 
att kunna göra koder. 
Sedan användes en 
grounded theory och 
fokus kodning för att 
kunna gruppera koderna.  
 

Resultat:  
Deltagarna uttryckte att de bemöttes med 
stigmatiserande och diskriminerande attityder 
och med våld av hälso- och 
sjukvårdspersonal.  
Deltagarna uttrycktes därutöver att hälso- och 
sjukvårdspersonalen tenderade att bryta mot 
tystnadsplikten samt att de uppförde sig 
oprofessionellt.  
 

Cummins,  D., 
& Trotter G.  

Ageing 
and HIV disease
- a client's 
perspective. 

År: 2008 
Land: 
Australien 

Syfte:   
Att undersöka 
homosexuella HIV-
smittade mäns 

Metod: Kvantitativ 
Urval:72 män i åldrarna 
38-63 som besökte en 
HIV klinik i Sydney.  

Resultat: Majoriteten av de undersökta 
deltagarna trodde att HIV utvecklas snabbare 
ju äldre de blev. De var också oroliga för att 
personalen på äldreboendet inte skulle vara 
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Tidskrift:  Aust
ralian Journal of 
Advanced 
Nursing.  

uppfattningar och 
funderingar om att 
åldras med HIV. Samt 
att undersöka deras 
kunskaper om vilka 
komplikationer det 
finns med att åldras 
med HIV. 

Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: Analytisk 
statistik 
chi-två- test för 
kategoriska variabler och 
Mann-Whitney-test för 
kontinuerliga variabler 

vänliga mot HIV-smittade homosexuella män. 
De var dessutom skeptiska till huruvida 
personal på äldreboenden hade tillräckliga 
kunskaper om HIV och undrade om 
personalen där hade erfarenheter kring att 
vårda personer med HIV. Deltagarna var 
därutöver rädda för att bli diskriminerade på 
äldreboende på grund av deras 
sjukdomstillstånd.  

Eaton, 
L.A.,  Driffin, 
D.D.,  Kegler, 
C.,  Smith, 
H.,  Conway-
Washington,C.,  
White, D., & 
Cherry, C.  

The role of 
stigma and 
medical mistrust 
in the routine 
health care 
engagement of 
black men who 
have sex with 
men. 

År: 2015 
Land: USA 
Tidskrift: 
American 
Journal of 
Public Health 

Syfte: Att undersöka 
afro-amerikanska män 
som är homosexuella 
HIV-positiva och 
negativa erfarenheter 
från sjukvården. 
Syftet var dessutom att 
undersöka huruvida 
dessa män har upplevt 
stigma från sjukvården, 
samt om de litade på 
sjukvården.  

Metod: Kvantitativ 
Urval: Homosexuella 
mörkhyade män och 
transpersoner som var 
över 18 år på en gay 
festival. 699 från början 
som blev 544 deltagare till 
slut, var av 157 var HIV-
positiva. 
Datainsamling: 
Enkätundersökning  
Analys: Analytisk 
statistik. 
med t-test och chi-två- 
test.  
 

Resultat: Deltagarna upplevde att de blev 
stigmatiserade och diskriminerade av hälso- 
och sjukvårdspersonal när de sökte sjukvård. 
Vilket gjorde att de kände en misstro till 
vården. Deltagarna upplevde dessutom att de 
blev mer stigmatiserade på grund av sin 
hudfärg, samt att de blev bemötta med mer 
stigmatiserande attityder när de hade gått en 
längre tid mellan sjukvårdsbesöken av hälso- 
och sjukvårdspersonal.  

George, S., Garth, 
B., Wohl, AR., 
Galvan, FH., 
Garland, W., & 
Myers, HF.  

Sources and 
types of social 
support that 
influence 
engagement in 
HIV care among 

År: 2009 
Land: USA 
Tidskrift:  Jour
nal of Health 
Care for the 

Syfte: 
Att undersöka HIV-
positiva/ negativa 
sydamerikanska män, 
afro-amerikanska 
homosexuella män som 

Metod: Kvalitativ 
Urval:  24 HIV-
positiva/negativa 
deltagare. 

Resultat: Deltagarna i studien upplevde att 
det fick stöd från sjukvården. De upplevde 
dessutom att de fick stöd kring deras 
medicinering och ett emotionellt stöd från 
sjukvården. Deltagarna upplevde dessutom 
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Latinos and 
African 
Americans 

Poor & 
Underserved 

har sex med män samt 
sydamerikanska och 
afro-
amerikanska kvinnors 
upplevelse av 
sjukvården Syftet med 
studien var också att 
undersöka hur dessa 
män och kvinnor fick 
stöd från sjukvården 
samt huruvida stödet 
var formellt eller 
informellt. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer  
Analys: Grounded theory. 
Rad för rad läsning av 
transkripet. Datakälls 
triangulering och forskar 
triangulering.   

att de bemöttes både positivt och negativt 
bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kennedy, 
CE., Baral, 
SD., Fielding-
Miller, 
R., Adams, 
D., Dludlu, 
P., Sithole, 
B., Fonner, 
VA., Mnisi, Z., & 
Kerrigan D.  

"They are 
human beings, 
they are Swazi": 
intersecting 
stigmas and the 
positive health, 
dignity and 
prevention 
needs of HIV-
positive men wh
o have sex 
with men in 
Swaziland. 
 

År: 2013 
Land: 
Swaziland 
Tidskrift: 
Journal of the 
International 
AIDS Society  

Syfte: Att undersöka 
homosexuella HIV-
smittade mäns 
erfarenheter från 
sjukvården. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 20 HIV-positiva 
män som har sex med män 
och 16 personer med 
erfarenhet av HIV-
personer. Tre olika 
fokusgrupper med 26 
deltagare totalt, där HIV-
statusen inte efterfrågades 
endast att deltagarna var 
män som hade sex med 
män.  
Datainsamling: 
Fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultat: Deltagarna upplevde att de blev 
stigmatiserade av hälso- och 
sjukvårdspersonal på grund av deras sexuella 
läggning och HIV-status. Stigmatiseringen 
och diskrimineringen gjorde så att deltagarna 
många gånger inte vill söka vård. 
Hälso- och sjukvården klandrade dessa män 
för att de hade förorsakat sin HIV eftersom 
de låg med män. 
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Paparini, S., 
Doyal, L., & 
Anderson, J. 

'I count myself 
as being in a 
different world': 
African gay and 
bisexual men 
living with HIV 
in London. An 
exploratory 
study. 

År: 2008 
Land: 
Storbritannien  
Tidskrift: 
AIDS Care 

Syfte: Att Undersöka 
Hiv-smittade 
homosexuella och 
bisexuella mäns med 
afrikanskt påbrå, 
erfarenheter med att 
leva med HIV. Syftet 
med studien var också 
att undersöka hur dessa 
män upplever 
sjukvården i London. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: Åtta 
homosexuella/bisexuella 
män som skulle vara 
födda i subsahariska 
Afrika men bor i London.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: Grounded theory 
och tematisk analys.   

Resultat: Deltagarna i studien ansåg att leva 
med HIV var svårt eftersom sjukdomen är 
stigmatiserat. Deltagarna var nöjda över 
vården de fick i London. 
Hälso- och sjukvårdspersonalen var lyhörda 
och informativa uppgav deltagarna. 
En del deltagare hade negativa erfarenheter 
från vården gällande tystnadsplikten och 
gällande att de inte fick sina behov 
tillgodosedda alla gånger. 

Stutterheim, 
S.E.,  Sicking, 
L.,  Brands, R., 
Baas, I., Roberts, 
H., ; van Brakel, 
W.H.,  Lechner, 
L., Kok, G., 
&  Bos, A. E. R.  

Patient and 
Provider 
Perspectives on 
HIV and HIV-
Related Stigma 
in Dutch Health 
Care Settings. 

År: 2014 
Land: Holland 
Tidskrift: AIDS 
Patient Care & 
STDs. 

Syfte: Att undersöka 
homosexuella HIV-
smittade män och 
hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
upplevelser av 
interaktioner mellan 
varandra. 

Metod: Mixad metod. 
Urval: 262 homosexuella 
HIV män svarade på 
enkäten.  22 av dessa 
intervjuades samt 14st 
hälso- och 
sjukvårdspersonal.  Alla 
deltagarna var 
holländska.   
Datainsamling: Enkäter 
och semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys:  
Tematisk analys.  

Resultat: Deltagarna i studien upplevde att 
interaktionen mellan dem och hälso- och 
sjukvårdspersonalen som stigmatiserade och 
diskriminerade många gånger. Deltagarna 
uppgav att hälso- och sjukvårdspersonalen 
hade en benägenhet av att anklaga dem för att 
de hade förorsakat sin HIV eftersom de var 
homosexuella. Vidare upplevde deltagarna att 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen 
som obekväm eftersom de ställde 
oprofessionella frågor och att de använda sig 
av onödigt mycket skyddsåtgärder när de 
vårdade dem. Slutligen upplevde en del 
deltagare i studien att bemötandet från hälso- 
och sjukvårdspersonal som positiva eftersom 
de behandlade dem likadant som andra 
patienter, vilket fick dem att känna att de fick 
en värdig vård. 
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Wanyenze, 
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G., Matovu, 
JK.,  G., Kiguli, 
J.,  Nuwaha, 
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inaitwe, J., & 
Wagner GJ. 

"If you tell peop
le that you had 
sex with a 
fellow man, it is 
hard to be 
helped and 
treated": barriers 
and 
opportunities for 
increasing 
access to HIV 
services among 
men who have 
sex with men in 
Uganda. 

År: 2016 
Land: Uganda 
Tidskrift: PLoS 
One.    

Syfte: Att undersöka 
homosexuella HIV-
smittade mäns 
upplevelser av 
sjukvården. Syftet med 
studien var också att 
undersöka hur dessa 
män upplevde 
tillgången till HIV 
förebyggande program 
och behandlingar i 
Uganda. 

Metod: Kvalitativ 
tvärsnittsstudie. 
Urval: 85 män som har 
sex med män hittades via 
olika organisationer och 
män som använder sig av 
HIV-service. Sedan hade 
de 61 HIV-service 
anställda, personer från 
organisationerna och 
informations personer. 
Urvalet var från 12 olika 
regioner i Uganda. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarna i studien upplevde 
bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 
som ovänliga, stigmatiserande och 
diskriminerande, vilket medförde att 
dessa  män inte vågade berätta om sin 
sjukdom när de sökte vård. De upplevde 
dessutom att de blev nedvärderade, 
ignorerade och genererade av hälso- och 
sjukvårdspersonalen.  
 


