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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: De tre vanligaste blodburna smittor som vårdpersonalen träffar på är humant 

immunbristvirus (HIV), hepatit C samt hepatit B. Dessa sjukdomar sprider sig via 

blodprodukter och medför en risk att vårdpersonalen kan bli smittade i sitt arbete. Risk för 

stigmatisering hos vårdpersonalen finns då sjukdomarna ofta förknippas med homosexualitet 

och intravenöst drogmissbruk. Risken är att patienter upplever sig diskriminerade av 

vårdpersonalen och att det påverkar omvårdnaden.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka vårdpersonalens attityd mot patienter med blodburen smitta 

samt patienters upplevelse av vården och omvårdnaden. 

 

Metod: En litteraturstudie bestående av sex kvantitativa artiklar, fyra kvalitativa artiklar samt 

två mix-metod artiklar där det gjordes en induktiv analys av artiklarna för att tolka resultatet. 

 

Resultat: Det existerar en stigmatiserande attityd hos viss vårdpersonal mot patienter med 

blodburen smitta. En del i vårdpersonalen känner även av en viss rädsla mot patienterna med 

blodburen smitta, då rädslan grundar sig i att själva bli smittade. Rädslan och den 

stigmatiserande attityden påverkar vårdpersonalens vilja samt trygghet att vårda patienter med 

blodburen smitta. Patienter upplever och känner sig diskriminerade av vårdpersonal som har 

en stigmatiserande attityden samt visar rädsla gentemot dem. Patienterna har då större risk att 

undvika vården. Det som patienter upplever bra är när de får träffa samma personal som de 

kan lära känna och som vet deras historia.  

 

Slutsats: Viss vårdpersonal har en stigmatiserande attityd och rädsla mot patienter med 

blodburen smitta och detta grundar sig i vårdpersonalens okunskap och låga utbildning. 

Patienter märker av och känner sig diskriminerade av vårdpersonal som visar rädsla samt en 

stigmatiserande attityd mot dem. Detta påverkar patienters vård då patienter undviker vården 

eller inte får samma vård av vårdpersonalen på grund av sin sjukdom. 

 

Nyckelord: Blodsmitta, vårdpersonal, patient, HIV, hepatit B & hepatit C. 

 

 

 



ABSTRACT 
Background: The three most common blood-borne pathogens that the healthcare professional 

encounters are human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis C and hepatitis B. These 

pathogens spread through blood products and there is a risk that the healthcare staff gets 

infected in their work. There is a risk of stigma among healthcare professionals as the 

pathogens are often associated with homosexuality and intravenous drug abuse. At the same 

time, the risk is that patients feel discriminated by the healthcare staff and that it affects their 

care. 

 

Purpose: The aim was to investigate the attitudes of the healthcare professionals towards 

patients with blood-borne pathogens as well as patients' experience of their care and nursing. 

 

Method:  A literature study was based on six quantitative articles, four qualitative articles and 

two mix-method articles in which an inductive analysis of the articles was performed to 

interpret the results. 

 

Result: There is a stigmatizing attitude among healthcare professionals towards patients with 

bloodborne infection. Some of the healthcare staff also feel a certain fear of the patients with 

blood-borne infection and the fear is based on being infected themselves. Fear and 

stigmatizing attitudes affect the will of the healthcare staff and the safety of caring for patients 

with blood-borne infection. Patients experience and feel discriminated against by healthcare 

professionals who have a stigmatizing attitude and fear of them. Patients are then at greater 

risk of avoiding care. What patients feel good about is when they get to meet the same staff 

they can get to know and that knows their history. 

 

Conclusion: Some healthcare professionals have a stigmatizing attitude and fear of patients 

with blood-borne infection and this is based on the healthcare staff's knowledge and low 

education. Patients notice and feel discriminated against by healthcare professionals who 

display fear as well as a stigmatizing attitude towards them. This affects patients' care as 

patients avoid the care or do not receive the same care from the care staff due to their illness. 

 

Keywords: Blood-Borne Pathogens, healthcare professionals, patient, HIV, hepatitis B & 

hepatits C. 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Lagar och författningar 

Inom vården finns det olika typer av patienter med alla olika typer av sjukdomar. 

Vårdpersonal måste besitta stor kunskap och kunna följa riktlinjer och lagar för att behandla 

patienter på rätt sätt och motverka spridning av sjukdomar. Samtidigt säger hälso- och 

sjukvårdslagen tredje kapitlet §1 att “Vården ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet” (SFS, 2017:30). 

 

För att motverka att allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar sprids i Sverige, har 

bestämmelser utformats i något som heter smittskyddslagen. Vet en person om eller 

misstänker att denne är bärare av en sjukdom som räknas som allmänfarlig eller 

samhällsfarlig, är personen skyldig att söka vård för att undersökas och behandlas. HIV, 

hepatit B samt hepatit C är några av de sjukdomar som tillhör de allmänfarliga. Om personen 

inte samtycker till detta efter upprepade försök att undersökas eller behandlas, kan personen 

behöva tvångsvårdas med isolering tills sjukdomen ej längre är smittsam, för att motverka 

spridning av sjukdomen. En anmälan till Smittskyddsinstitutet samt till ansvarig 

smittskyddsläkare inom landstinget ska göras när en anmälningspliktig sjukdom upptäcks. 

Detta för att personen med sjukdomen ska få vård och behandling men också få information 

om de förhållningsregler som gäller. Personen ska även få stöd och råd om gällande situation. 

Sjukvårdspersonalen ska göra en smittspårning utifrån patienten för att ta reda på var 

sjukdomen kommit ifrån och ifall det kan finnas fler smittade som ska undersökas (SFS, 

2004:168). 

 

1.2 Blodsmittor 

De tre vanligaste blodsmittor som vårdpersonalen träffar på och som är anmälningspliktiga är 

HIV, hepatit B samt hepatit C (Tørseth-Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & 

Stubberud, 2011). Detta är blodburna smittor som överförs genom blodprodukter, blod eller 

kroppsvätskor som är blodtillblandade (Sadoh, Fawole, Sadoh, Oladimeji & Sotiloye, 2006). 
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1.2.1 HIV 

Folkhälsomyndigheten (i.d.) rapporterade 2018 en ökning av nydebuterade hivinfektioner. 

Under 2018 rapporterades 481 nya hivinfektioner, vilket är en ökning på 47 nya fall från året 

innan. Enligt rapporten var 360 av dessa individer migranter och i majoriteten av fallen var 

smittorsaken sex mellan män. Enligt Folkhälsomyndigheten lever cirka 7000 personer i 

Sverige med infektionen 2018 (Folkhälsomyndigheten, 2018). HIV är en sjukdom där viruset 

angriper en viss typ av lymfocyter och förstör dessa. Den grupp av lymfocyter som blir 

förstörda har en viktig roll i immunförsvaret då den leder de andra lymfocyterna. HIV kan 

smittas genom blod och blodprodukter, sexuell kontakt, moder till barn runt förlossningen och 

vid transplantation av organ. En studie visar att den vanligaste smittvägen hos män, förutom 

intravenösa droger, är sex mellan män (Corona et al., 1998). HIV-infektionen kan utveckla sig 

till acquired immuno defiency syndrome (AIDS) (Gallo & Montagnier, 2003). Det innebär att 

infektionen funnits i kroppen en längre tid och utvecklingen av viruset kan leda till att 

patienten får allvarliga kliniska tecken på cellulär immunbrist. En smittad person kan gå 

väldigt länge utan att misstänka en HIV-infektion. Första symtomen som kommer kan blandas 

ihop med influensa som sedan går över och personen är symtomfri i flera år. Förr i tiden var 

mortaliteten vid en hivinfektion hundraprocentig (Tørseth-Andreassen et al., 2011). Idag finns 

det bromsmediciner för sjukdomen, vilket gör att patienter kan överleva trots infektionen. 

Behandlingen av den kroniska sjukdomen måste dock pågå livet ut (Simon, Ho & Karim, 

2006).  En HIV-diagnos är inte bara fysiskt krävande för en patient, det påverkar även 

patientens psykiska mående. Personer som får en HIV-diagnos har ökad risk att drabbas av 

stress eller depression jämfört med resterande samhällsbefolkningen. Samtidigt har personen 

generellt en lägre självkänsla och ett sämre psykologiskt mående (Bing et al., 2001; Cruees et 

al., 2003).  

 

1.2.2 Hepatit B  

Hepatit B är en sjukdom som orsakas av ett DNA virus. Infektionen kan ge upphov till en 

kronisk leverinflammation, om viruset pågått i minst 6 månader. Riskerna att få kronisk 

leverinflammation är cirka 1% då majoriteten av insjuknande av hepatit B läker ut av sig 

själva. Det är personens blod samt blodprodukter som smittar och det krävs inte mycket virus 

för att smitta en annan person. Barn kan smittas av sina mödrar vid graviditeten och riskerar 

att drabbas av kronisk hepatit (Tørseth-Andreassen et al., 2011). Att bli smittad tidigt i livet är 
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den vanligaste orsaken till att utveckla en kronisk infektion (Afdhal et al., 2008). 

Sannolikheten att drabbas av kronisk hepatit B minskar med åldern (Tørseth-Andreassen et 

al., 2011). År 2018 rapporterades 1139 nya fall av Hepatit B i Sverige. Rapporten visar 

sjunkande siffror utomlands vilket förklaras genom ökad migration (Folkhälsomyndigheten, 

2018).  

 

1.2.3 Hepatit C  

Hepatit C orsakas av ett RNA-virus som smittar genom blod, även via sexuell kontakt. Det 

kan även smittas från modern till barnet vid födseln dock är risken för detta låg (Grefberg, 

2013). Risken att drabbas av en kronisk infektion är större vid hepatit C än vid hepatit B. 

Majoriteten av patienterna har inga symtom av hepatit C infektionen. Har en person fått 

kronisk hepatit C finns ökad risk för leverinflammation samt levercancer (Levrero, 2006). Det 

finns inget vaccin eller profylax för sjukdomen. Behandlingen som finns är krävande, ger 

mycket biverkningar och är långvarig, cirka 14–48 veckor. Patienten har kontakt med 

sjukvården varje vecka, för att få subkutan behandling tillsammans med antivirala medel. Det 

rapporteras ungefär 1500–2000 nya fall varje år (Folkhälsomyndigheten, 2018). Under år 

2015 var det cirka 35 000–45 000 personer i Sverige som levde med hepatit C 

(Folkhälsomyndigheten, i.d.). Denna typ av blodburen smitta är vanligt förekommande bland 

intravenösa missbrukare (Cook, Mcveigh, Syed, Mutton & Bellis, 2001). De använder nålar 

för att föra in narkotika i blodet. Riskerna är att kanylerna återanvänds och flera personer 

använder samma kanyl, vilket medför att smittat blod enkelt kan överföras från person till 

person (Vårdhandboken, 2018). Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten år 2018 var 

75% av de nyrapporterade fallen orsakade av intravenösa missbrukare 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Alla tre sjukdomar är smittsamma genom blodprodukter vilket gör att vårdpersonalens arbete 

inom hälso- och sjukvård inte är riskfritt. Att handskas med blodprodukter är en av 

vårdpersonalens vardagsuppgifter. De tar exempelvis blodprover, sätter perifera infarter och 

lägger om sår. Enligt en rapport från svenska miljöinstitutet sker det mellan 5000–10 000 

stick- och skärskador per år i Sverige (Antonsson, Schmidt & Östlund, 2012). Det är dock inte 

enbart genom stick- och skärskador som vårdpersonalen smittas, det kan även vara genom 

stänk av blod eller kroppsvätskor på sår eller slemhinnor som sitter i till exempel ögon och 

mun (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
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1.3 Basala hygienrutiner 

Personalen ska följa riktlinjer angående skyddsklädsel när de utför moment som riskerar 

blodkontamination. Vårdpersonalen ska alltid använda handskar och förkläde, oavsett om 

patienten har en blodsmitta eller ej (Boman & Wikström, 2014). Socialstyrelsen (2015) 

beskriver att all personal inom vård och omsorg ska följa de basala hygienrutinerna. Basala 

hygienrutiner är rutiner som vårdpersonal ska följa för att skydda patienter från att bli 

drabbade av vårdrelaterade infektioner och blodsmittor. De finns även till för att skydda 

vårdpersonalen från att bli smittade av mikroorganismer som patienter bär på. Basala 

hygienrutiner är det viktigaste verktyget vårdpersonalen har för att förebygga smittspridning. 

En studie från Schweiz redogör ett tydligt samband mellan rutiner för förbättrad handhygien 

och minskat antal vårdrelaterade infektioner (Pittet et al., 2000). Det finns rutiner som är 

specifika för att skydda mot blodburna smittor och även rutiner som gäller vid all 

patientkontakt. När det gäller blodburna smittor ska allt blod ses som potentiellt smittsamt. 

Om en incident skulle inträffa finns det lokala föreskrifter som är viktiga att följa. När det 

kommer till de rutiner som gäller för all patientkontakt så ska handdesinfektion användas före 

och efter alla vård- och undersökningsmoment. Plastförkläden för engångsbruk används för 

att skydda arbetskläderna från att komma i kontakt med mikroorganismer. Engångshandskar 

ska bäras när det finns risk för vårdpersonalen att komma i kontakt med kroppsvätskor. Det 

finns även rutiner för vilka arbetskläder som ska bäras, där ingår att kortärmat ska bäras vid 

patientnära arbete (Lindahl & Skyman, 2014). 

 

Samtidigt som vårdpersonalen utför medicintekniska moment ska de även bemöta dessa 

människor väl. Ett gott bemötande är en förutsättning för att vården ska bli så bra som 

möjligt. Det är vårdpersonalens uppgift att skapa ett förtroende hos patienterna så de litar på 

vården och dess behandlingar. Vårdpersonalen ska möta patienten som en egen person där 

patientens vilja, värderingar samt önskningar tas på allvar utan att personalen dömer patienten 

(Snellman, 2014). Det förekommer en negativ syn hos vårdpersonal mot personer med 

blodburen smitta. Enligt en studie utförd på ett brännskadecentrum trodde 41% av de 

tillfrågade sjuksköterskorna att deras vård till patienten skulle påverkas om de visste att 

patienten hade HIV (Olaitan, Olaitan, Dairo & Ogbonnaya, 2005). Äldre studier har visat att 

patienter har upplevt en stigmatiserande attityd från vårdpersonal. Patienterna kände sig då 

diskriminerade (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007). 
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1.4 Stigma 

Stigma är något som existerar i vårt samhälle. I en studie delar de upp beskrivandet av stigma 

i fem steg. Det första steget beskriver att stigma är identifiering och märkning av mänskliga 

skillnader. Steg två är att den dominerande kulturella tron kopplar samman de märkta 

personerna med oönskade egenskaper och kvalitéer, vilket skapar negativa stereotyper. Det 

tredje steget beskriver hur man separerar “vi” från “dem”. Det fjärde steget är att de märkta 

personerna märker av diskrimineringen. Det femte steget är att den dominanta gruppen 

utnyttjar detta för att till exempel ta social, politisk eller ekonomisk makt. Alla dessa steg 

skapar en diskriminerande och uteslutande attityd mot den märkta gruppen (Sayles, Ryan, 

Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007). Det existerar stigma kring de beskrivna 

sjukdomarna. HIV förknippas med fördomar och skam då sjukdomen oftast kopplas till 

homosexualitet. Under HIV epidemin var den stora smittspridningen sex mellan män. Hepatit 

C förknippas oftast med intravenösa missbrukare då sjukdomen lätt sprids genom sprutor som 

återanvänds samt används av flera personer (Tørseth-Andreassen et al., 2011). 

Stigmatiseringen som existerar påverkar hur människor i samhället bemöter personer med 

blodsmitta. Om en person vet att den andra är HIV-positiv är risken att den inte vill ha kontakt 

med den som bär sjukdomen. En studie visar att människor skulle undvika att äta tillsammans, 

sova i samma säng eller prata med individer som är bärare av HIV (Airhihenbuwa et al., 

2009). Samhällets stigmatiserande syn medför att personer som misstänker bärarskap inte 

vågar söka vård. Detta på grund av rädsla för att bli diagnostiserade med sjukdomen och då 

också bli diskriminerade av samhället (Monjok, Smesny & Essien, 2009). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Joyce Travlebees omvårdnadsteori valts som utgångspunkt. 

Omvårdnadsteorin passar väl in till det valda undersökningsområdet där patienters 

upplevelser av vården samt vårdpersonalens attityd mot dem ska undersökas. 

Omvårdnadsteorin bygger på att en god kommunikation mellan mellanmänniskor ligger till 

grund för en god omvårdnad. Travelbee vill inte att vården ska använda “patient” eller 

“sjuksköterska” då detta generaliserar människor och att patienten kommer i underläge. 

Patienten ska inte ses som något “sjukt“ utan som en människa. Travelbee menar att lidande 

oftast kommer tillsammans med sjukdom. Att en patient kan förlora olika delar i sitt liv, de 

kan vara något kroppsligt, andligt eller emotionellt. En god omvårdnad är när målet för god 

omvårdnad är uppfyllt. Målet ska vara att patienten kan hantera sjukdomen och lidandet som 

tillkommer menar Travelbee. Kommunikationen mellan två mellanmänniskor kan göra det 
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lindrigare för patienten, men samtidigt vid fel kommunikation förstärka patientens isolering 

och ensamhet. Travelbees syn passar väl in på bemötandet av personer med blodsmitta då det 

historiskt har setts som något skamligt och “smutsigt”. Genom Travelbees syn om ett gott 

bemötande kan det skapa goda upplevelser för patienterna. Genom att se alla patienter som 

jämlika minskar risken att behandla patienter med förutfattade meningar och risken att 

patienter med blodsmitta känner sig diskriminerade (Travelbee, 1971). 

 

1.6 Problemformulering 

Patienter som har smittsamma blodsjukdomar kan vid sjukdom komma till sjukvården med 

förtroende för att få hjälp. Personalen som jobbar inom vården utför medicinsktekniska 

moment på dessa patienter där personalen handskas med smittsamma blodprodukter. De 

utsätts för en risk att bli smittade och en rädsla kan finnas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet (SFS, 2017:30). Vårdpersonalen ska inte döma eller kränka patienter genom att vara 

rädd för sjukdomen eller skydda sig i onödan bara för att personalen är rädd för att bli smittad. 

Riskerna är då att patienter känner sig kränkta vilket kan påverkar vårdandet negativt. Sämre 

vård för en patient kan vara förlängda vårdtider vilket kostar samhället pengar men även 

påverkar patienten med onödigt lidande som smärta och psykiska påfrestningar.  

 

1.7 Syfte  

Syftet var att undersöka vårdpersonalens attityd mot patienter med blodburen smitta samt 

patienters upplevelse av vården och omvårdnaden av dem. 

 

1.8 Frågeställning  

Vilken syn har vårdpersonalen på patienter med blodburen smitta? 

Hur upplever patienter som har blodburen smitta vården? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Deskriptiv design med litteraturöversikt har använts för att kunna svara på författarnas syfte 

och frågeställningar. Författarna har analyserat kvalitativa- och kvantitativa studier, gått 

igenom litteratur och sammanfattat redan visat resultat för att få en så överskådlig blick på 

området som möjligt (Forsberg & Wengström, 2015).  
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2.2 Sökstrategi  

 

2.2.1 Urval och tillvägagångssätt 

Använda databaser var PubMed och CINAHL. För att få fram rätta termer till 

artikelsökningen har sökverktyget svensk-Mesh använts. Studierna som använts har varit 

tillgängliga via Uppsala universitets sökmotorer eller kostnadsfria tidskrifter. Författarna har 

använt relevanta ord i litteratursökningen, som gjordes hösten 2019, för att få fram så många 

artiklar som möjligt som kunde svara på syftet (Forsberg & Wengström, 2015), se tabell 1. 

Efter det läste författarna 46 abstracts och valde ut 28 abstracts som verkade svara på studiens 

syfte. Dessa artiklar lästes i sin helhet för att se så de fortfarande svarade på syftet. Här valdes 

13 artiklar bort då de ej svarade på syftet. För att insamlingen av data skulle bli mer 

omfattande och genomgående valde författarna både kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

svarade på syftet (Whittemore & Knafl, 2005). Kvantitativa artiklar användes för att besvara 

frågeställningen ”vilken syn har vårdpersonalen på patienter med blodburen smitta”. 

Kvalitativa artiklar användes för att besvara frågeställningen ” hur upplever patienter som har 

blodburen smitta vården”. 

 

 

2.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som har använts är att det ska vara vetenskapliga originalartiklar på 

svenska eller engelska som besvarar studiens syfte. Artikeln ska inte vara äldre än 10 år och 

inkluderat personer över 19 år. Studien ska vara etisk beprövad. Artiklarna ska vara av 

medelhög eller hög kvalitet enligt granskningsmallen. Exklusionskriterier som används är 

artiklar på annat språk än svenska och engelska, personer under 19 år, artiklar som är mer än 

10 år gamla, artiklar som ej är etisk beprövade, reviewartiklar och artiklar som granskades 

och hade låg kvalitet.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen från valda databaser  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

Antal 

använda 

artiklar 
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artiklar till 

granskning 

PubMed Attitude, 

Nursing 

staff and 

Hiv 

57 10 4 3 2 

Pubmed Attitude, 

Blood-

Borne 

Pathogens 

and 

hospital 

30 5 4 1 1 

CINAHL Hiv, 

Attitude, 

hospital 

62 7 7 4 3 

PubMed Hepatitis c, 

attitude, 

hospital 

10 3 1 1 1 

PubMed Attitude of 

health 

personnel, 

Hiv, 

experience 

109 17 10 5 4 

Pubmed Hiv, patient 

satisfaction, 

continuity 

of care 

23 4 2 1 1 
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Artiklar 

totalt 

 291 46 28 15 12 

 

2.3 Kvalitetsanalys  

Urvalsprocessen har skett genom att författarna läste abstracts och valde ut artiklar som 

tycktes kunna svara på syftet. Nästa steg var att läsa hela artikeln och diskutera med varandra 

så båda författarna tyckte att artikeln svarade på syftet. Utvalda studier analyserades med 

hjälp av en granskningsmall framtagen av statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU). Granskningsmallen till kvalitativa artiklar bestod av 21 frågor där varje 

fråga gav ett poäng (SBU, 2014). Ett poäng gavs ut om svaret var “Ja” och noll poäng gavs ut 

om svaret var “Nej” eller “Oklart”. Författarna bedömde studierna utifrån låg, medelhög och 

hög kvalitet. Låg kvalitet var 0–50% av poängen. Medelhög kvalitet var 50–75% av poängen 

och hög kvalitet var 75–100% av poängen. Granskningsmallen för kvantitativa artiklar bestod 

av 56 frågor som var uppdelade på två sätt (SBU, 2014). Först var det 48 frågor som 

behandlade artikels olika delar för bias, sedan användes de svaren om bias för att svara på 8 

frågor där det gjordes en sammanvägning för att bedöma artikelns kvalitet. Totalt valdes 15 

artiklar ut för att granskas och tre artiklar exkluderades på grund av låg kvalitet och 12 artiklar 

valdes ut för att användas till resultatet.  

 

2.4 Resultatanalys  

Studierna har analyserats i fem steg. Första steget var att författarna läste igenom studiernas 

resultat och sammanfattning flera gånger för att se dess innehåll och huvudresultat. Steg två 

var att författarna koncentrerade sig på att läsa resultatdelens olika underrubriker för att 

plocka ut delar i resultaten som svarade på syftet. Steg tre var att författarna gjorde en 

sammanställning av varje studies resultat för att få en överblick, se bilaga 1. Steg fyra var att 

författarna jämförde de olika studiernas resultat med varandra för att hitta likheter samt 

skillnader i resultatet. Fynden presenterades som nya underrubriker och underrubriker i 

författarnas resultat. I steg fem presenterade författarna det resultat de kommit fram till och 

som svarade på författarnas syfte (Friberg, 2017).  

 

2.5 Forskningsetiska övervägande  

Författarna följde de riktlinjer som vetenskapsrådet för medicinsk forskning har utformat 

Enligt dessa riktlinjer ska endast artiklar godkända av en etisk kommitté användas, där allt 
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resultat presenteras. Författarna förvrängde ej data eller plagierade och stal annan data. 

Författarna fabricerade inte heller någon data i studien. Deltagarna i studierna ska ha varit 

adekvata för att godkänna sin medverkan och fått anpassad information för att förstå 

studiernas syfte (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

3. RESULTAT 
Resultatet är uppbyggt av 12 vetenskapliga artiklar som svarar på syftet att undersöka ifall 

vårdpersonalens syn av patienter med blodburen smitta påverkar deras vård. Resultatet är 

uppdelat för att svara på de två olika frågeställningarna som finns. Under innehållsanalysen 

identifierades underrubrikerna; stigmatisering mot patienter, rädsla av att bli smittad samt 

kunskap ger trygghet och ökad vilja att vårda, för att svara på vårdpersonalens syn. För att få 

svar på vårdpersonalens syn mot patienter med blodburen smitta används 6 kvantitativa 

artiklar (Chen & Han, 2010; Hamama et al., 2014; Ishimaru et al., 2017; Ishimaru et al., 2018; 

Vorsane et al., 2017; Wada, Smith & Ishimaru, 2016) och en tvärsnittsstudie (Delobelle et al., 

2009). Majoriteten av datainsamlingen var frågeformulär som kompletterades med intervjuer i 

tvärsnittsstudien. Under innehållsanalysen identifierades underrubrikerna patientens 

upplevelse av stigma i vården, påverkande bemötande inom vården samt undviker att söka 

vård för att få svar på patienternas upplevelse. För att få svar på patienternas upplevelse 

används fyra kvalitativa artiklar (Bruton, Rai, Day & Ward, 2018; Magnus et al., 2013; 

Rahmati-Najarkolai et al., 2010; Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni, 2017) och en artikel 

med både kvalitativ och kvantitativ metod (Li, Comulada, Wu, Ding & Zhu, 2011). Samtliga 

artiklar bedöms till medelhög kvalité, se bilaga 3. De länder som är undersökta i denna studie 

är Vietnam, Lao, Sydafrika, USA, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien, Iran, Peru och 

Thailand. 

 

3.1 Attityder hos vårdpersonalen mot patienter med blodburen smitta 

3.1.1 Stigmatisering mot patienter 

Vårdpersonalens attityd mot patienter med blodsmitta kan se lite olika ut. Hög stigmatisering 

mot patienter med blodsmitta existerar på en del sjukhus. En studie från Laos visar att cirka 

hälften av alla sjuksköterskor samt läkare hade en hög stigmatiserande attityd mot patienter 

med HIV/AIDS, där rädslan för att själv bli smittad var största orsaken (Vorsane et al., 2017). 

Det kunde även vara så att vårdpersonalen dömde patienterna efter vilken sjukdom de hade. 

Hade patienter fått en sjukdom som var smittsam genom blodprodukter tyckte vårdpersonalen 
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endast att patienterna kunde skylla på sig själva och ingen annan, oavsett hur de blivit 

smittade (Delobelle et al., 2009). Den negativa attityden som vårdpersonalen hade mot 

patienterna kunde påverka hur villiga personalen var att vårda patienterna. Det var vanligare 

att vårdpersonalen hade en stigmatiserande attityd mot patienter med HIV än hepatit. Det var 

även färre som ville vårda patienter med HIV än patienter med hepatit (Ishimaru et al., 2017; 

Wada et al., 2016). Vårdpersonalen kände sig osäkra på hur patienterna skulle vårdas och 

ville därför att dessa skulle skickas till andra avdelningar som hade mer kunskap. Personalen 

ville att patienten skulle vårdas i karantän (Chen & Han, 2010). Attityden mot patienter med 

blodsmitta var inte alltid negativ. Vårdpersonal tyckte samtidigt att patienter med blodsmitta 

skulle behandlas med samma respekt som en patient utan blodsmitta. Att känna empati och 

göra vårdandet bra för patienten var en självklarhet för vissa (Delobelle et al., 2009).  

 

3.1.2 Rädsla av att bli smittad 

Den stigmatiserande attityden och viljan att vårda patienter med blodburna sjukdomar 

grundade sig oftast i att vårdpersonalen kände en rädsla gentemot dessa patienter, en rädsla att 

bli smittad av deras blodsjukdom. Att bli smittad under tiden dem vårdade patienten (Ishimaru 

et al., 2016; Vorsane et al., 2017). Rädslan kunde visa sig genom att de kände sig obekväma 

mot patienterna eller att de inte var villiga att vårda patienterna med blodsmitta. Att 

vårdpersonalen undvek patienterna med blodburen smitta var inte ovanligt (Chen & Han, 

2010).  

 

3.1.3 Kunskap ger trygghet och ökad vilja att vårda  

Villighet att vårda patienter med smittsamma blodsjukdomar var bättre beroende på 

kunskapsnivån hos vårdpersonalen samt deras erfarenhet av att vårda patienter med 

blodsmitta. De nyexaminerade läkarna och sjuksköterskorna hade generellt mindre kunskap 

än deras mer erfarna kollegor. Det visade samtidigt att de nyexaminerade hade mindre 

villighet att vårda patienter med blodburen smitta (Vorsane et al., 2017). Villigheten att vårda 

spelade också roll beroende på personalens säkerhet att skydda sig själva mot sjukdomen. 

Kände personalen att de kunde skydda sig mot sjukdomen var de mer villiga att vårda 

patienten (Ishimaru et al., 2017). Dock behövde det inte alltid vara så. Majoriteten av 

sjuksköterskor i en studie från Thailand kände att de kunde skydda sig men knappt hälften var 

villiga att vårda patienterna (Ishimaru et al., 2018). Samtidigt existerade mindre rädsla mot 

patienter när vårdpersonalen hade kunskap om sjukdomarna och kände sig trygga med att 
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skydda sig (Chen & Han, 2010; Ishimaru et al., 2017; Vorsane et al., 2017). Ålder på 

vårdpersonalen behöver inte alltid spela roll hur det påverkar synen och vården men en studie 

från Vietnam visade att en högre ålder innebar mindre rädsla samt mer villighet att vårda 

patienterna (Ishimaru et al., 2017). Erfarenheten av att vårda patienter med smittsamma 

blodsjukdomar påverkade attityden att vårda patienter. Vårdpersonal som jobbade på 

avdelningar där patienter med blodsmitta vårdades hade en mindre negativ attityd att vårda 

dessa patienter jämfört med personal på andra avdelningar på sjukhuset. (Delobelle et al., 

2009; Hamama et al., 2014; Vorsane et al., 2017). Samtidigt hade vårdpersonalen med mer 

erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta, mindre risker att bli smittade, jämfört med 

vårdpersonal utan eller med mindre erfarenhet att vårda patienterna (Chen & Han, 2010).  

 

3.2 Upplevelser av vården hos patienter som har blodburen smitta 

3.2.1 Patienters upplevelser av stigma inom vården  

Det var många patienter som upplevde det extra jobbigt när de kände sig kränkta eller dåligt 

bemötta av vårdpersonal (Valencia-Garcia et al., 2017). Patienter kunde vara nöjda med den 

vård de var givna men ändå märka av att stigmatisering hos vårdpersonalen existerade vilket 

gjorde att de kände sig kränkta. Att vårdpersonalen spritade händer direkt efter att de skakat 

hand med patienten, eller att de uppvisade rädsla när de tog blodprover var inte ovanligt. Alla 

dessa saker upplevde patienterna som kränkande och att personalen dömde dem eller pratade 

bakom deras rygg tyckte patienterna var väldigt jobbigt (Rahmati-Najarkolai et al., 2010). 

  
“I was hospitalized due to pneumonia. At the time I reported to my doctor that when I menstruated, my bleeding 

was excessive and did not stop for several days, so my doctor referred me to a gynaecologist for further 

evaluation. When I arrived at the gynaecology service, the staff read my medical record and were informed 

about my history of HIV infection; they hesitated to examine me. I heard my nurse saying to herself that I came 

to infect them too.” (Rahmati-Najarkolai et al., 2010, s 4) 

 

Det var inte bara bemötandet mot patienterna som gjorde att de upplevde vården negativ. 

HIV-bärande patienter beskriver händelser där de blev nekade vård på grund av 

vårdpersonalens rädsla för att bli smittade. Undvikande av vård kunde vara allt från att 

personalen inte ville ta blodprover till att kirurger inte ville operera akut. Många sa att de hade 

blivit nekade att få injektioner samt att kunna ge blodprov, eftersom personalen tyckte de var 

en för stor risk att bli smittad. Det hände även patienter att de ej fick bli undersökta, till 

exempel gynekologiskt ifall de hade menstruation eller hos tandläkaren. Läkaren hade då sagt 
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att de ej kunde hjälpa dem på grund av den blodsjukdom de hade och att de fick söka sig till 

en annan klinik (Rahmati-Najarkolai et al., 2010).  

 

3.2.2 Påverkande bemötande inom vården  

När patienter upplevde att de fick ett dåligt bemötande av vårdpersonal eller att 

vårdpersonalen hade en försämrad attityd mot dem för att de hade en blodburen smitta, kunde 

det leda till att de var missnöjda med vården. Den upplevelsen kunde vara att de ansåg att 

vården de fick var sämre än vården de hade fått om de inte haft en blodburen sjukdom 

(Rahmati-Najarkolai et al., 2010; Valencia-Garcia et al., 2017).  

 
“When I was pregnant they hospital staff treated me very bad. It was a bad experience. They didn’t want me to 

shower, they didn’t want anyone to enter my room, they didn’t want to hold my daughter, they would come in 

upset and grab my daughter to change her. Because I had a cesarean section they didn’t want to tend to my 

wound, they would come in a bad mood and against their will, you could feel it and see it, and that would make 

me more depressed.” (Valencia-Garcia et al., 2017, s 149) 

 

Patienter upplevde även att om sjukvårdspersonalen var undvikande mot dem, eller om de 

fick känslan av att sjukvårdspersonalen var obekväma med anledning av deras HIV-sjukdom, 

kände sig patienterna isolerade samt generellt missnöjda (Bruton et al., 2018; Li et al., 2011; 

Magnus et al., 2013). Patienter som hade kontakt med samma personer vid olika vårdtillfällen 

uppgav att de kände ett förtroende till dessa personer samt vården och att de låg till grund för 

en starkare relation mellan vårdpersonalen och patienterna. Det förhållandet gjorde att 

patienterna upplevde att mötet blev mer än bara behandling av en sjukdom, det blev en 

kontakt med någon som brydde sig om personen bakom sjukdom. “She got me just like that 

thank god, thank god… I finally found and she was willing to fight my case”. (Bruton et al., 

2018, s 4)  

 

3.2.3 Undviker att söka vård 

Om patienter hade dåliga upplevelser av vården kunde det leda till att de undvek eller sköt 

upp att söka vård. Det kunde bero på en rädsla att bli dåligt behandlad av vårdpersonal 

(Rahmati-Najarkolai et al., 2010; Valencia-Garcia et al., 2017). En studie som var gjord i 

USA visade att de personer som hade haft avbrott eller tagit längre tid att söka vård för sin 

sjukdom hade haft negativa upplevelser med vårdpersonalen. Deras dåliga upplevelser med 

vårdpersonalen var att personalen ej lyssnade på dem, förklarade inte saker för dem eller att 
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personalen visade att de ej ville vara i närheten av dem. Alla dessa saker gjorde att patienterna 

kände sig kränkta och därför hade gjort avbrott från sin HIV-behandling (Magnus et al., 

2013). Vissa patienter blev vårdade av personal som aktivt tog kontakt med patienten om den 

missade ett möte och det uppskattades och underlättade för patienterna att fortsätta med 

vården (Bruton et al., 2017). Om patienter upplevde sig dåligt behandlade på ett specifikt 

sjukhus kunde det också leda till att de sökte sig någon annanstans (Rahmati-Najarkolai et al., 

2010).  

 
“My husband forced me to go to a medical centre in Tehran, in a big city. My husband did not come with me in 

the last four or five times that I went to meet with my doctor. I would have liked to have had a consultation in 

our own town, but my husband and I are not sure how the local doctors will react.” (Rahmati-Najarkolai et al., 

2010, s 7)  

 

4. DISKUSSION  
Artiklarnas resultat har visat att det finns vårdpersonal som har en stigmatiserande syn och 

förändrad attityd gentemot patienter med blodsmitta som påverkar bemötandet. Den största 

orsaken till detta är att vårdpersonalen känner en rädsla att själva bli smittade av patientens 

sjukdom. Rädslan hos vårdpersonalen gör att de behandlar annorlunda, undviker eller inte har 

viljan att ge patienter med blodburen smitta lika bra vård. Det som gör att vårdpersonalen kan 

behandla och bemöta patienterna bättre är deras utbildningsnivå, kunskap om blodburna 

smittor eller deras erfarenhet av att vårda patienter med blodburen smitta. Patienterna som 

upplevt ett kränkande bemötande hade större risk att undvika vården samt att ta uppehåll från 

sin behandling.  

 

4.1 Resultatdiskussion  

 
4.1.1 Attityder hos vårdpersonalen mot patienter med blodburen smitta  

4.1.1.1 Stigmatisering mot patienter  

I resultatet redovisades att en hög stigmatisering gentemot patienter med blodburen smitta 

existerade. Stigmatisering av personer med HIV eller hepatit B/C finns i alla delar av 

samhället men patienterna uppgav att det var mer frekvent jobbigare när den stigmatiseringen 

kom från vårdpersonal. Vårdpersonal bör ha mer kunskap om detta och befinner sig i en 

kallad maktposition gentemot patienterna (Valencia-Garcia et al., 2017). Att det existerade 

stigmatisering gjorde inte författarna till detta arbete förvånade då forskning visar att det finns 
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stigmatisering i samhället mot dessa personer (Airhihenbuwa et al., 2009). Att det kunde vara 

så högt procentuellt bland vårdpersonalen var intressant och det tyckte författarna var 

oroväckande. En studie i Laos visar att nästan hälften av alla i vårdpersonalen hade hög 

stigmatisering gentemot patienterna (Vorsane et al., 2017). Definitionen av stigmatisering är 

att en person skapar en “vi” och “dem” känsla där minoritetsgruppen blir märkta och 

diskriminerade (Sayles et al., 2007). Detta går emot Travelbees (1971) omvårdnadsteori där 

Travelbee menar att vårdpersonalen ska undvika att skapa en “vi” (personal) och “dem” 

(patient) känsla. Det framkommer tydligt i flera artiklar att vårdpersonalen diskriminerar 

patienter med blodburen smitta. Diskrimineringen visar sig genom att vårdpersonalen tycker 

att patienter ska skylla sig själva för att de blivit smittade genom att ha levt i synd eller att de 

inte ville vårda patienter utan vill att de ska vårdas på andra avdelningar i karantän (Chen & 

Han, 2010; Delobelle et al., 2009). Det var betydligt vanligare att vårdpersonal såg ner på 

patienter med HIV än på patienter med hepatit. Det var också färre som ville vårda patienter 

med HIV än med hepatit (Ishimaru et al., 2017; Wada et al., 2016). Detta sätt att vårda går 

emot Travelbees omvårdnadsteori då Travelbee menar att vårdpersonalen inte ska se patienter 

som något sjukt utan som en människa (Travelbee, 1971). Genom stigmatiseringen använder 

personalen patientens sjukdom som en orsak till att komma i en maktposition samt 

diskriminera (Travelbee, 1971). Dock framgick det att all attityd gentemot patienter inte var 

negativ. En del vårdpersonal tyckte synd om patienter och tyckte att de skulle behandlas med 

samma respekt som alla andra patienter. Personal ville därför göra vården för dem lika bra 

som för en patient utan blodsmitta (Delobelle et al., 2009). Den stigmatisering som existerar 

hos vårdpersonalen grundar sig främst i rädsla. Vårdpersonalen är rädda för att själva bli 

smittade av sjukdomen (Vorsane et al., 2017).  

 

4.1.1.2 Rädsla av att bli smittad 

Flera artiklar som redovisar att vårdpersonalen har stigmatiserande attityd beskriver att detta 

existerar främst på grund av rädslan att själva bli smittade (Ishimaru et al., 2016; Vorsane et 

al., 2017). Att vårdpersonalen kände rädsla mot patienterna påverkade vårdandet då 

personalen undvek, inte var villiga att vårda eller att de var obekväma i patientens närhet 

(Chen & Han, 2010). Att rädsla existerar är inget som förvånar författarna då konsekvenserna 

av att få en av dessa sjukdomar kan vara problematisk. Att få HIV medför en risk att det 

utvecklar sig till AIDS vilket påverkar kroppens immunförsvar negativt. Får en person inte 

behandling mot HIV eller AIDS kan följdsjukdomar tillkomma som kan vara dödliga om 

personen inte får behandling (Tørseth-Andreassen et al., 2011). Då det inte heller finns något 
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botemedel mot sjukdomen tror författarna att just denna kunskap kan skapa rädsla. Samtidigt 

kan rädslan att bli smittad av hepatit B eller C också finnas då konsekvenserna vid dessa 

sjukdomar är levercirros eller ökad risk för levercancer (Tørseth-Andreassen et al., 2011). Att 

fler personer är rädda för HIV än hepatit kan bero på att HIV är en kronisk sjukdom medan 

hepatit sjukdomarna kan läka ut med behandling (Tørseth-Andreassen et al., 2011). En av 

anledningarna till att rädsla existerade hos vårdpersonalen var okunskap för att skydda sig 

själva vid patientnära kontakt (Ishimaru et al., 2017).  

 

4.1.1.3 Kunskap ger trygghet och ökad vilja att vårda 

Det som var tydligt i många artiklar var att vårdpersonalens kunskap bidrog till bättre vård för 

patienten (Chen & Han, 2010; Delobelle et al, 2009; Vorsane et al., 2017). Mer kunskap om 

sjukdomarna samt om de basala hygienrutinerna skapade trygghet hos vårdpersonalen om hur 

man skyddar sig själv från att bli smittad (Ishimaru et al., 2017). Socialstyrelsen (2015) menar 

också att all personal inom vård och omsorg ska kunna, samt följa dessa riktlinjer för 

personalen och patienternas säkerhet. Samtidigt visade resultatet att personal som jobbade på 

avdelningar med bara patienter med blodburen smitta, eller hade mycket erfarenhet att vårda 

dessa patienter, hade mindre rädsla och var mer villiga att vårda patienterna (Delobelle et al., 

2009; Hamama et al., 2014; Vorsane et al., 2017). Om personalen var mer villig att vårda 

patienter medförde det att dem fick den vård den skulle ha samt att den inte upplevde 

diskriminering på samma sätt (Vorsane et al., 2017). Något som förvånade författarna var 

kinesiska vårdpersonalens okunskap om smittvägar och hur mycket det påverkade patienterna 

(Chen & Han, 2010). Där redovisas att det är olagligt att prata om sexualkunskap på 

offentliga platser och att kunskap lärs ut inom familjen. Det ledde till att vårdpersonalens 

kunskap om sjukdomen och om dess smittvägar var dålig (Chen & Han, 2010). Att inte 

undervisa om vanliga sjukdomar som vården handskas med kan man tänka sig ha en negativ 

påverkan på attityden mot sjukdomen samt patienterna som bär den. Om en sjukdom är 

olaglig att undervisa om kan det ha en påverkan på personalen att skapa onödig rädsla samt 

stigmatiserande attityd vilket kan påverka patientens vård. Detta syns i många artiklars 

resultat att okunskap och låg utbildning bidrog till rädsla och negativ attityd mot patienter 

med blodburen smitta (Chen & Han, 2010; Delobelle et al., 2009; Vorsane et al., 2017). En 

artikel klargör detta där personal som hade mer och längre utbildning till exempel läkare och 

sjuksköterskor hade generellt mindre rädsla, samt stigmatiserande attityd gentemot patienter 

med blodsjukdomar och kände sig tryggare i att vårda patienterna (Vorsane et al., 2017). Det 
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författarna har sett är att graden av okunskap samt låg utbildning hos vårdpersonalen ligger 

till grund för att skapa rädsla samt en negativ attityd mot patienter med blodburen smitta. 

 

4.1.2 Upplevelser av vården hos patienter som har blodburen smitta 

4.1.2.1 Patienters upplevelse av stigma inom vården  

I resultatet redovisades att de flesta patienter har upplevt stigma inom vården. Det kunde ske 

vid patientnära kontakt där patienter upplevde sig diskriminerade då personalen verkade 

behandla dem annorlunda. Det kunde vara genom att personalen använde sig av mer 

skyddsåtgärder än nödvändigt (Rahmati-Najarkolai et al., 2010; Valencia-Garcia et al., 2017). 

Att vårdpersonalen behandlade patienter annorlunda så att de kände sig kränkta går emot 

vårdpersonalens riktlinjer. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska riktlinjer ska 

vårdperonalen bemöta patienter med samma respekt oavsett sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Patienter med HIV eller hepatit kan ha det väldigt svårt att 

hantera sin sjukdom då forskning visar att de redan har ökad risk för negativ påverkan 

psykiskt. HIV-patienter har risk för låg självkänsla, stress, isolering samt depression (Bing et 

al., 2001; Cruees et al., 2003). Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori kan 

felkommunikation mellan vårdpersonal och patienter förstärka deras isolering, lidande och 

ensamhet. Enligt World health organization (2017) är det en mänsklig rättighet att få 

sjukvård. Dock syns det i studierna att patienter blir nekade vård på grund av sin smittsamma 

sjukdom. Detta bryter mot de fyra etiska principerna som gäller inom sjukvården. Enligt 

autonomiprincipen har människor en moralisk rätt till självbestämmande över sina egna liv 

och därmed sin egen vård. Godhetsprincipen menar att alla har en moralisk skyldighet att 

hjälpa andra människor där vårdpersonalen har en skyldighet att vårda patienter. Att hjälpa 

kan innebära att förebygga skador och lidande hos patienter. Rättviseprincipen säger att alla 

människor ska behandlas lika oavsett sjukdom. När människovärdesprincipen följs ska alla 

människor behandlas med samma respekt, det är grunden för att mänskliga rättigheter 

respekteras (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

4.1.2.2 Påverkande bemötande inom vården  

Det framkommer i studierna att nästan alla patienter ansåg att de fick en sämre vård på grund 

av att de hade en blodsmitta. Författarna tyckte det var oväntat att den stigmatiserande 

attityden påverkade omvårdnaden för patienter. Vårdpersonalen ska följa de etiska principer 

som finns för att vården ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att vårdpersonalen främjar 
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patienters hälsa samt respekterar människors lika värde oavsett sjukdom (Sandman & 

Kjellström, 2018). Det framkom även att en bra relation till vårdpersonalen är viktigt för 

patienterna för att bygga ett förtroende mot vården. Patienterna beskrev att komma till samma 

klinik eller träffa samma personer i vårdpersonalen stärker förtroendet för vården. Patienterna 

kände de kunde öppna upp sig mer och inte bara vårdas utan även skapa en relation till 

vårdpersonalen (Bruton et al., 2018). Resultatet om vårdpersonalens attityd visade att personal 

som jobbade på speciella avdelningar för patienter med blodburen smitta eller hade mycket 

erfarenhet av att vårda dessa patienter hade mindre rädsla, stigma samt var mer villiga att 

erbjuda bättre vård (Delobelle et al., 2009; Hamama et al., 2014; Vorsane et al., 2017). Här 

ser man ett tydligt samband mellan vårdpersonalens attityder och patientens upplevelse av 

vården. Om vårdpersonalen använder sig av Travelbees omvårdnadsteori där de ger respekt 

till patienten utan att kränka dem blir patienterna mer nöjda med vården (Travelbee, 1971).  

 

4.1.2.3 Undviker att söka vård  

Att patienter undvek att söka vård eller gjorde avbrott i sin vård var inte ovanligt när de hade 

blivit dåligt bemötta av vårdpersonalen. Det visade att de patienter som hade haft en negativ 

upplevelse med vården hade en större risk att undvika och ta pauser från att söka vård 

(Magnus et al., 2013). Patienterna hade då känt sig kränkta då personal visat att de ej ville 

vara i närheten av patienten på grund av deras sjukdom. Enligt Travelbee (1971) ska 

vårdpersonalen inte se patienten som något “sjukt” utan de ska se patienten som en människa. 

Detta bekräftas av vårdpersonalens attityder då det framkommer att rädsla existerar vilket gör 

att vårdpersonalen undviker patienterna. Att patienterna känner sig så kränkta att de undviker 

att söka vård tycker författarna är tragiskt då vårdpersonalen går emot sina skyldigheter att ge 

lika vård på lika villkor. Vårdpersonal är på sjukhuset för att hjälpa människor men som 

resultatet visar så blir det tvärt om. Patienterna vågar inte söka vård på grund av rädsla för 

diskriminering (Magnus et al., 2013). Enligt smittskyddslagen är det olagligt att inte söka vård 

då en person misstänker eller vet att den har en sjukdom som räknas som anmälningspliktig. 

Personen som döljer detta kan tvångsvårdas för att inte sprida sjukdomen vidare och riskera 

att en epidemi bryter ut. Ifall detta skulle ske behöver fler personer söka vård vilket kommer 

leda till en ökad kostnad för samhället och innebära onödigt lidande för flera individer (SFS, 

2004:168). Dock existerar inte denna lag i alla länder vilket gör att sjukdomar kan spridas 

vidare ifall en person väljer att avsluta sin vård eller inte väljer att söka vård. En annan orsak 

till att inte söka vård vid misstanke om bärarskapa av blodburen smitta är rädslan för att få 
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sjukdomen bekräftad. Rädslan att bli kränkt både av sjukvården men samtidigt bli kränkt och 

diskriminerad av samhället (Airhihenbuwa et al., 2009; Monjok et al., 2009).  

 

4.2 Metoddiskussion  

För att besvara denna studies frågeställningar valdes en litteraturöversikt som design då det 

innebär att redan visat resultat studeras och sammanfattas. Detta är en fördel då mycket 

material finns att tillgå för att besvara frågeställningarna. En nackdel är att författarna inte får 

fram egna resultat utan förlitar sig helt på de resultat som andra studier har fått fram. Dessa 

studier har dock författarna kvalitetsgranskat enligt två olika granskningsmallar framtagna av 

SBU för att säkerställa att kvalitén är så hög som möjligt. Nackdelen med 

kvalitetsgranskningen är att alla valda artiklar till resultatet är medelhöga. Problemet med att 

inte ha högsta kvalitet på artiklarna kan vara att vissa delar i artikeln kan ha bristande förmåga 

och högre risk för bias. Hade alla artiklar haft högsta kvalitet kunde författarna säkerställa att 

ingen författare i artikeln har förvrängt eller påverkat studiens resultat. För att få fram studier 

användes databaserna Pubmed samt CINAHL. För att få fram relevanta sökord på engelska 

användes svensk-MeSH. Studierna skulle även vara tillgängliga i fulltext antingen via 

Uppsala universitets sökmotorer eller kostnadsfria tidskrifter. Därmed finns det en möjlighet 

att vissa studier missades då dem inte fanns tillgängliga i fulltext och därmed exkluderades. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier användes. De kvantitativa studierna valdes för att 

besvara hur vårdpersonalens syn på patienter med blodsmitta ser ut då författarna ville få en 

generell uppfattning med ett så stort urval som möjligt. De kvalitativa studierna användes för 

att besvara hur patienternas upplevelser av vården ser ut då författarna ville undersöka just 

upplevelser ser ut och ansåg att det var nödvändigt för att få beskrivande berättelser från 

patienterna. En svaghet med våra artiklar är att Ishimaru är förstaförfattare i två av våra 

artiklar och är medförfattare i en tredje artikel. Risken för bias kan påverka studiens resultat. 

 

Studierna som användes i denna litteraturöversikt är inte är begränsade till ett enskilt land 

eller område, utan det är studier utförda i olika delar av världen. Det gör det svårt att koppla 

resultatet till hur det ser ut i ett specifikt land eller i en specifik kultur. Det möjliggör dock att 

resultatet kan ses ur de undersökta ländernas perspektiv. Att applicera det framtagna resultat 

på svensk sjukvård är svårt eftersom sjukvården ser annorlunda ut i de undersökta länderna 

jämför med den svensk sjukvård. 

 



20 
 

I denna studie var en av inklusionskriterierna att deltagarna i studierna skulle vara över 19 år. 

Detta då författarna till den här studien ansåg att personer under 19 år ses som barn. Ett annat 

inklusionskriterie var att studien inte skulle vara äldre än tio år. Det valdes då författarna ville 

få fram den senaste och mest relevanta forskningen, detta för att personer med HIV och 

hepatit är ett relativt nytt problem sett ur ett historiskt perspektiv och mycket har hänt under 

den senaste tiden. Ett annat inklusionskriterie som användes var att artiklarna som valts ut 

skulle vara etisk beprövade för att följa de mänskliga rättigheterna och personens egen rätt att 

vilja vara med i studien. Exklusionskriterier som används är motpolen till 

inklussionskriterierna då författarna ej vill ha forskning på barn eller forskning som ej är 

relevant för studien. Utförandet av denna studie kan innebära en negativ gruppering för de 

individer som är bärare av blodsmitta. Det kan finnas en risk att personer som är bärare av 

sjukdomen tar illa upp.  Den etiska vinningen med denna studie var att personer med 

blodburen smitta inte ska känna sig annorlunda bemötta inom vården. 

 

4.3 Slutsats  
Det finns en stigmatiserande attityd hos vårdpersonal gentemot patienter med blodburen 

smitta och detta påverkar patienternas upplevelse av vården samt deras vård. Resultatet har 

visat att den stigmatiserande synen hos vårdpersonal bygger på rädsla att bli smittad av HIV 

och hepatit. Rädslan i sig bygger på att personen har dåliga kunskaper om sjukdomarna. 

Okunskapen handlar om att personalen inte känner sig trygga med att skydda sig mot smittan 

samt allmänt om sjukdomens smittvägar och vad sjukdomen innebär. Detta visar sig i att 

patienterna som är bärare av HIV eller hepatit blir dåligt bemötta samt kränkta av 

vårdpersonalen. Majoriteten av patienterna upplever att de har eller känner sig kränkta 

och/eller diskriminerade av vårdpersonalen. En lösning på att förbättra vården för patienter 

med blodburen smitta är att utbilda all vårdpersonal mer om sjukdomarna så att rädsla och 

stigmatisering försvinner så patienterna blir bra bemötta och inte upplever diskriminering. 

Författarna önskar att mer forskning inom detta området görs i Sverige eller skandinaviska 

länder så resultatet blir mer implementerbart i svensk sjukvård. 
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 Bilaga 1. Översiktstabell av inkluderade artiklar. 

Författare, 
Land, år 

Titel Syfte 
 

Metod 
 

Design: 
Datainsamlings 
metod: 
Dataanalys: 

 

Deltagare, Bortfall 
 

Inklussionskriterier: 
Exklussionskriterier: 
Antal deltagare: 
Antal bortfall: 

Resultat Kvalitét*
/Evidens 

Bruton,	J.	Rai,	
T.	Day,	S.	Ward,	
H.		
England.	2017. 

Patient	
perspectives	
on	the	HIV	
continuum	of	
care	in	
London:	a	
qualitative	
study	of	
people	
diagnosed	
between	
1986	and	
2014 

Att	beskriva	
upplevelsen	av	
HIV	från	
patienternas	
perspektiv	
samt	ifall	
upplevelsen	
varierade	
beroende	på	
vilket	år	
deltagarna	fick	
diagnosen. 

-	Kvalitativ	
-	Semi-
strukturerade	
intervjuer	
-	Induktiv	
innehållsanalys	

- 52 deltagare 
- 0 bortfall 
- Personer som besökte en 
någon av två specifika 
hiv-kliniker i London. 
Personerna skulle 
representera fyra olika 
generationer: innan 1996, 
1997–2005, 2006–2012 
samt 2013 och framåt. 
Inom varje generation 
skulle urvalet olika 
etniciteter, ålder och kön. 
- Personer som besökte 
någon av de två klinikerna 
men som ej ville delta. 

Stödet från 
vårdpersonal var 
oerhört viktigt för 
det omedelbara 
välmåendet och 
påverkade hur den 
framtida vården 
skulle se ut. Det var 
också fördelaktigt 
att träffa samma 
vårdpersonal så det 
stärkte relationen 
mellan vårdpersonal 
och patient samt 
ingav ett förtroende 
för vården.  

Medelhög 
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Chen, W-T. 
Han, M. 
Kina, 2010	

Knowledge, 
attitudes, 
perceived 
vulnerability 
of Chinese 
nurses and 
their 
preferences 
for caring for 
HIV-positive 
individuals:a 
cross-sectional 
survey	

Att utvärdera 
sjuksköterskors 
kunskap och 
attityder mot 
patienter med 
HIV samt HIV-
patienters 
sårbarhet. 	

- Deskreptiv 
tvärsnittsstudie 
-Frågeformulär 
- Ett statistisk paket 
från social science 
(verision 15) har 
använts för att 
analysera 
korrelation och 
deskreptiv data.   

	

- 177 deltagare 
- 9 bortfall  
- Sjuksköterska över 18 år 
på First Affiliated 
Hospital of Jimusi 
University. Förstå och 
skriva under 
godkännandeformulär. 
Tala och skriva Mandarin. 
- Vara under 18 år. Inte 
kunna läsa eller skriva 
Mandarin. Inte vara 
sjuksköterska och inte 
kunna avsluta 
frågeformuläret.  

 

Resultatet var att 
sjuksköterskor 
kände sig obekväma 
med att vårda 
patienter med HIV 
på grund av risk att 
bli smittad. 
Samtidigt tyckte 
44% av 
sjuksköterskorna att 
HIV patienter ska 
vårdas i karantän.  

Medelhög 

Delobelle, P. 
Rawlinson, J-L. 
Ntuli, S. 
Malatsi, I. 
Decock, R. 
Depoorter, A-
M. 
Sydafrika, 2009 

HIV/AIDS 
knowledge, 
attitudes, 
practices and 
perceptions of 
rural nurses in 
South Africa 

Att undersöka 
HIV/AIDS 
relaterad 
kunskap, attityd, 
övningar och 
uppfattningar av 
sjuksköterskor i 
det lantliga 
Limpopo 
provinsen i 
Sydafrika.  

-Främst kvantitativa 
metoder genom 
tvärsnittsstudie och 
kompletterande med 
kvalitativa metoder. 
-Frågeformulär, 
Fokusgrupper och 
djupintervjuer.  
-Frågeformuläret 
använde chi² test, t-
test. 
Fokusgrupperna och 
intervjuerna 
spelades in och 
översattes 
ordagrant. 

 

- 140 deltagare.  
- 129 bortfall  
- Stickprov på 
vårdpersonal som arbetade 
i landsbygdskommunen i 
Limpopo.  
-Ej vårdpersonal som inte 
blivit utvalda av 
stickprovet. 

 

Sjuksköterskorna 
som hade högre 
utbildning samt 
vårdat patienter 
med HIV/AIDS 
hade högre kunskap 
om sjukdomen. 58,6 
% av de studerade 
kände rädsla att 
exponeras av 
smittat blod men att 
98,7 höll med om 
att HIV/AIDS 
patienter ska 
behandlas med 
samma respekt som 
andra patienter. 
Attityden mot 
patienter med 
HIV/AIDS 
speglades sig med 
utbildning och 
avdelning.  

Medelhög 
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Hamama,	L.	
Tartakovski,	E.	
Eroshina,	K.	
Patrakov,	E.	
Golubkova,	A.	
Bogushevich,	J.	
Shardina,	L	
Ryssland,	
2014. 

Nurses	job	
satisfaction	
and	attitudes	
towards	
people	living	
with	hiv/aids	
in	Russia 

Att	bedöma	
sambandet	
mellan	hur	
nöjda	ryska	
sjuksköterskor	
är	på	jobbet	
och	attityder	
mot	personer	
med	hiv/aids. 

-	Tvärsnittsstudie	
-	Frågeformulär	
-	MANOVA,	
Pearsons	
korrelations	analys 

-135 deltagare (69 från 
hiv-kliniker, 66 från 
sjukhus) 
- 14 bortfall 
- Antingen jobba på en 
hiv-klinik i Ekaterinburg 
och vara med på deras 
träningsseminarie eller 
jobba på det största 
sjukhuset i Ekaterinburg 
och vara med på en av tre 
slumpmässiga 
konferenser. 
- Att jobba på hiv-kliniken 
eller sjukhuset men inte 
vara med på 
träningsseminariumet eller 
konferens, inte vilja vara 
med.  

Sjuksköterskor som 
jobbade regelbundet 
med hiv/aids 
patienter var 
generellt sett yngre 
och hade mer 
utbildning samt 
hade bättre attityd 
mot personer med 
hiv/aids. 

Medelhög 

Ishimaru,	T.	
Wada,	K.	
Arphorn,	S.	
Smith,	D-R.	
Thailand,	2018	

Willingness	
to	care	for	
blood-borne	
virus-infected	
patients	in	
Thailand	

	

Att	undersöka	
faktorer	som	
spelade	in	på	
sjukskötersko-
rs	villighet	att	
vårda	patienter	
med	hiv	eller	
hepatit	c	

-	Deskriptiv	
tvärsnittsstudie	
-	Frågeformulär	
-	SPSS	Statistics	for	
Windows,	Version	
17.0	

- 546 deltagare 
- 80 bortfall 
- Kvinnliga sjuksköterskor 
som jobbade på ett 
specifikt sjukhus i 
Bangkok samt vilja delta i 
studien 
- Manliga sjuksköterskor, 
sjuksköterskor på andra 
sjukhus och inte vilja delta 
i studien. 

Lite mindre än 
hälften av de 
tillfrågade (44%) 
var ovilliga att 
vårda patienter med 
hiv. Bland de under 
49 år och rädda för 
hepatit c så var 
villigheten att vårda 
patienter med hiv 
mindre vanligt. 
Bland de som kände 
sig trygga i att 
kunna skydda sig 
själva var det 
vanligare att dem 
ville vårda patienter 
med hiv. 

Medelhög 
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Ishimaru,	T.	
Wada,	K.	
Hoang,	H.		
Bui,	A.		
Nguyen,	H-D.	
Le,	H.	
Smith,	D-R.	
Vietnam,	2017.	

Nurses	
willingness	to	
care	for	
patients	
infected	with	
hiv	or	
hepatitis	b/c	
in	Vietnam	

Att	undersöka	
vilka	faktorer	
som	spelar	in	
med	
sjukskötersko-
rs	villighet	att	
vårda	patienter	
med	hiv	eller	
hepatit	b/c	

-	Tvärsnittsstudie	
-	Frågeformulär	
-	SPSS	for	windows	
17.0	

- 400 deltagare 
- Sjuksköterskor från två 
specifika sjukhus i Hanoi, 
vilja vara med i studien 
- Jobba på något annat 
sjukhus, inte vilja vara 
med i studien 

Även om 
majoriteten av de 
tillfrågade var 
villiga att vårda 
patienter med hiv 
eller hepatit b/c så 
var det inte stor del 
som inte var villiga. 
Det var även en del 
som undvek att gå i 
närheten av dessa 
patienter. 
Sjuksköterskor som 
kände sig tryggare i 
att skydda sig mot 
att bli smittade var 
mer villiga att vårda 
patienterna. 

Medelhög 

Li, L. 
Comulada, S. 
Wu, Z.  
Ding, Y.  
Zhu, W.  
Kina, 2011 	

Providers hiv-
related 
avoidance 
attitude and 
patient 
satisfaction	

Att utforska hur 
vårdpersonalens 
attityder mot 
patienter med 
hiv påverkar hur 
nöjda hiv 
patienter är med 
vården.	

- Kvantitativ för att 
undersöka 
vårdpersonalens 
attityder, kvalitativ 
för att undersöka 
patienters 
upplevelser av 
vården 
- Frågeformulär 
samt intervjuer 
- SAS 9.2 mjukvara 	

- 2754 deltagare (1760 
vårdpersonal och 994 
patienter) 
- 6 patienter 
- 18 år eller äldre. Jobba 
inom vården eller bli 
vårdad för hiv. Frivilligt 
vara med i studien. 44 från 
vårdpersonalen och 25 
patienter från 40 olika 
sjukhus. 
- Vara under 18, inte vilja 
vara med i studien.  

 

Sjukhus med högre 
nivåer av 
undvikande 
attityder gentemot 
patienter som hade 
hiv hängde ihop 
med mindre nöjda 
patienter. 

Medelhög 
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Magnus, M. 
Herwehe, J. 
Murtaza-
Rossini, M. 
Reine, P.  
Cuffie, D. 
Gruber, D. 
Kaiser, M. 
USA. 2013 

Linking and 
retaining HIV 
patients in 
care: The 
importance of 
provider 
attitudes and 
behaviors 

Att utvärdera 
patientuppfattni
ngar om 
vårpersonalens 
attityd bland 
hiv-smittade 
personer i 
Louisiana. En 
jämförelse 
mellan HIV 
patienter som 
har haft paus i 
vården eller 
upplevt 
förseningar med 
mer än 1 år 
jämfört med 
dem som inte 
gjort de.  

- Kvantitativ 
- Anonym intervju 
- Chi² test, Kruskal-
Wallins test  

-479 deltagare 
-23 bortfall  
-Patienter med en Hiv-
diagnos som sökt vård och 
som upplevt minst ett års 
försening av vård eller har 
tagit uppehåll i sin vård 
längre än ett år.  
-Patienter som ej har Hiv. 
Patienter som inte upplevt 
försening i sin vård eller 
som ej haft uppehåll i sin 
vård. 

 

Resultatet visar att 
patienter som har 
haft en paus på mer 
än ett år har 
negativa 
erfarenheter med 
läkare och 
sjuksköterskor som 
inte lyssnat, inte 
förklarat saker och 
svårt att få HIV 
vård. Patienterna 
känner sig också 
utanför och att 
vårdpersonalen var 
obekväma och 
föredrog att undvika 
att vårda patienterna 
på grund av 
diagnosen.  

Medelhög 

Rahmati-
Najarkolai,	F.	
Niknami,	S.	
Aminshokravi,	
F.	Bazargan,	M.	
Ahmadi,	F.	
Hadjizadeh,	E.	
Tavafian,	S.	
Iran,	2010 

Experiences	
of	stigma	in	
healthcare	
settings	
among	adults	
living	with	
HIV	in	the	
Islamic	
Republic	of	
Iran	

 

Att	undersöka	
upplevelser	
samt	
uppfattningar	
hos	personer	
som	lever	med	
HIV	vad	gäller	
kvalitén	av	
vården	och	
attityden	som	
vårdpersonale
n	har 

-Kvalitativ	
-Semi-
strukturerade	
samt	djupgående	
intervjuer.	
-Induktiv	
innehållsanalys 

-69 patienter 
-7 bortfall 
-Deltagarna skulle ha 
besökt en klinik som är 
specialiserade på att vårda 
personer med HIV och 
ville vara med i studien 
-Personer som inte ville 
delta i studien. Personer 
som besökte kliniken av 
andra orsaker än de som 
hade HIV 

Majoriteten av alla 
deltagare upplevde 
vården som bra och 
var nöjda med sin 
vård. Dock så 
uppgav nästan alla 
att de upplevt 
stigma inom 
sjukvården. Den 
vanligaste orsaken 
till stigma 
upplevdes av 
deltagarna vara en 
rädsla från 
vårdpersonalen att 
själva bli smittade. 

Medelhög	
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Valencia-
Garcia,	D.		
Rao,	D.		
Strick,	L.	
Simoni,	J-M.	
Peru,	2016	

Women’s	
experiences	
with	HIV-
related	
stigma	from	
healthcare	
providers	in	
Lima,	Peru:	“I	
would	rather	
die	than	go	
back	for	care”	

 

Att	undersöka	
upplevelsen	av	
hiv	relaterade	
stigman	hos	
kvinnor	från	
Peru. 

-	Kvalitativ	
-	Intervjuer		
-	Induktiv	
innehållsanalys 

- 14 deltagare 
- 1 bortfall 
- Hiv-positiv, över 18 år 
samt att de inte fick veta 
om att de var gravida vid 
studiens början 
- Ej hiv-positiva, under 18 
år och veta om att de var 
gravida 

Kvinnorna	uppgav	
att	upplevde	
stigma	överallt	i	
samhället	men	det	
var	vanligast	och	
värst	från	
sjukvårdspersonal.	
Kvinnorna	
upplevde	att	de	
fick	sämre	vård	på	
grund	av	att	de	
hade	hiv.	De	
upplevde	även	att	
deras	rättigheter	
inte	upphålls	
under	sina	
sjukhusbesök. 

Medelhög 

Vorsane, S. 
Jimba, M. 
Kikuchi, K. 
Yasuoka, J. 
Nanishi, K. 
Durham, J. 
Sychareun, V. 
Laos, 2017 

	

An 
investigation 
of 
stigmatizing 
attitudes 
towards 
people living 
with 
HIV/AIDS by 
doctors and 
nurses in 
Vientiane, Lao 
PDR.	

Att utvärdera 
hiv-
stigmatiserande 
attityder hos 
vårdgivare i 
Laos och 
undersöka några 
av de faktorer 
som är 
förknippade 
med HIV/AIDS-
relaterat stigma 
bland läkare och 
sjuksköterskor.	

- Tvärsnittsstudie. 
- Själv besvarande 
frågeformulär.   
-All statistisk analys 
genomfördes med 
hjälp av Stata/SE 
11.  
Det användes 
deskriptiv statistisk 
analys, chi² test, t-
test och Spearmans 
rangkorrelation.  

 	

-595 deltagare 
- 36 bortfall 
-Sjuksköterskor och 
doktorer som arbetade för 
dagen i de 12 utvalda 
sjukhusen i de 4 valda 
distrikten. Personerna 
skulle även gå med på att 
vara med i studien. 
-Personer som ej jobbade 
inom de 4 valda distrikten. 
Personer som ej jobbade 
för dagen. Personer som ej 
ville vara med i studien.  

 

47,1 % av 
doktorerna och 56% 
av sjuksköterskorna 
hade fått formell 
HIV-träning. 47,5% 
av alla tillfrågade 
hade höga nivåer av 
stigmatiserande 
attityd mot patienter 
med HIV/AIDS. 
Doktorer och 
sjuksköterskor som 
hade mer kunskap 
om HIV/AIDS och 
vårdat dessa 
patienter hade 
mindre 
stigmatiserande 
attityd mot 
patienterna än de 
som inte hade 

Medelhög	
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vårdat dem eller fått 
utbildning.  	

Wada, K.  
Smith, D-R. 
Ishimaru, T.  
Japan, 2016	

Reluctance to 
care for 
patients with 
HIV or 
hepatitis B / C 
in Japan 

	

Att undersöka 
vilka personliga 
attityder och 
faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskors 
motvillighet att 
vårda patienter 
med hiv eller 
hepatit b/c	

- Kvantitativ 
- Frågeformulär 
- IBM SPSS 
Statistics, Version 
20.0	

- 992 deltagare 
- 119 bortfall 
- Sjuksköterskor som var 
registrerade hos ett 
forskningsföretag online.  
- Sjuksköterskor som ej 
var registrerade hos 
forskningsföretaget 

Om deltagarna var 
oroliga för att själva 
bli smittade eller 
hade fördomar om 
patienter med hiv 
eller hepatit så 
påverkade det 
acceptansen av 
dessa patienter. En 
trygghet i att kunna 
skydda sig själva 
kan mildra den 
synen på 
patienterna. 

Medelhög 
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