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Abstrakt 
Blodsmittade personer är en växande grupp inom vården. Mötet med vårdpersonal 
kan vara av både positiv och negativ karaktär. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva hur blodsmittade personer upplever mötet med vårdpersonal. De 
tolv vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien har analyserats med 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 
kategorier: att känna sig oren, att känna bibehållen värdighet, att känna kränkt 
värdighet och att inte bli sedd som människa bakom diagnosen. De blodsmittade 
personerna kunde känna sig utpekade som smutsiga och smittsamma. Det 
förekom även känslor av att det mänskliga värdet kränktes och att blodsmittade 
personer inte var lika värda vård som andra människor. Blodsmittade personer 
kunde även känna att de blev skuldbelagda av vårdpersonalen. En del 
blodsmittade personer tyckte även att vårdpersonalen inte såg människan bakom 
diagnosen vilket kunde ha sin grund i bristande information eller ignorans av 
sjukdomssymtom från vårdpersonalens sida. Det fanns även blodsmittade 
personer med positiva upplevelser från mötet med vårdpersonal vilket gjorde att 
de kände sig som värdiga människor. Att kunna känna gemenskap och omtanke 
från vårdpersonalen värderades högt av de blodsmittade personerna, likaså att 
vårdpersonalen tog sig tid att kommunicera med dem och ge dem 
tillfredsställande information.   

 
NYCKELORD: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, 
blodsmittade, upplevelser, bemötande, vårdpersonal, värdighet, oren. 
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Sim (1992) beskriver hur arbete inom sjukvården genom tiderna har varit förknippat med 

smittorisker. Under 1900-talets senare hälft utrotades flera dödligt smittsamma infektioner 

som pest och smittkoppor. I och med att en rad virus som smittar via kroppsvätskor, till 

exempel HIV- och hepatitvirus, upptäcktes blev det åter aktuellt att se på sjukvårdsyrken som 

riskfyllda. HIV-viruset som ger sjukdomen AIDS är den av blodsmittorna som är särskilt 

förknippat med rädsla, då botemedel saknas och utgången är dödlig. Rädslan för sjukdomen 

hos sjukvårdspersonal kan lätt hamna i fokus för vården trots att smittorisken är låg. Det finns 

dokumenterat att det inom sjukvården förekommer försök att undgå exempelvis HIV-smittade 

patienter. Sjukvårdspersonal kommer alltid att vara utsatt för risker. Det är en del av arbetet 

och det går inte att förvänta sig total riskfrihet. Röndahl et al (2003) beskriver att 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Sverige ansåg sig ha en empatisk attityd mot 

HIV-infekterade patienter men sa sig även ha en viss rädsla gentemot denna patientgrupp. 

Studien visar även på en motvilja hos sjuksköterskor att vårda HIV-infekterade patienter. Så 

stor andel som 36 % av sjuksköterskorna och 26 % av de sjuksköterskestuderande skulle ha 

valt att avstå från att vårda HIV-sjuka människor om de fick chansen att välja. 

På senare år har HIV-infekterade personers upplevelser av stigmatisering fått stort utrymme i 

media och studier har visat att samhällets inställning till HIV-infekterade människor har 

orsakat förlust av arbete, hem och försäkring på grund av sin diagnos (Kelly, 1999) 

Stigmatisering kan ses som en form av maktutövande gentemot andra människor och skapa en 

form av ”vi och dom-känsla”. Det faktum att HIV främst smittar via sex och först spreds 

bland de homosexuella kan ha bidragit till föreställningar om sjukdomen som ett straff för ett 

syndigt leverne. Den smittade personen kan bli stämplad som syndig och ond. Blodsmittade 

personer kan känna hur människor som de möter i det vardagliga livet vill ta på sig handskar 

bara de nämner att de lever med en sjukdom som smittar via blodet. Människor som lever 

med blodsmitta behöver inte nödvändigtvis uppleva samma form av stigmatisering. Till 

exempel barn som blivit smittade av sin mor eller personer som blivit smittade genom 

infekterat blod vid en transfusion. Dessa grupper ses ofta som oskyldiga (Taylor, 2001).  

Människans frågeställningar om sjukdomen innefattar således tankar om skuld, det vill säga är 

den drabbade skyldig eller oskyldig?  Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om 

vad personen som vårdas upplever då detta kan underlätta förståelsen för personen och dennes 

beteenden och reaktioner. Detta är nödvändigt för att kunna utforma den bästa 

individanpassade vården baserad på den vårdade personens erfarenheter och upplevelser 

(Kelly, 1999).  
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Personer som lever med kronisk sjukdom kan oroa sig över sin hälsa vilket innefattar både 

nuvarande och framtida hälsoproblem. De kan även känna frustration över att ha förlorat 

kontrollen över sin kropp och sitt liv. En del upplever även att vänner och det sociala livet 

försvinner allt eftersom sjukdomen fortskrider. I överlag kan människor som lider av kronisk 

sjukdom uppleva sin situation som stressfylld (Moskowitz & Wrubel, 2005). När det gäller 

omvårdnad av kroniskt sjuka har det visat sig att ett pålitligt och stabilt stöd från vårdpersonal 

är av största vikt då kroniskt sjuka personer ofta kan känna sig utanför och kan kastas mellan 

hopp och förtvivlan. De tvingas även leva med svåra fysiska smärtor och kan lätt känna sig 

isolerade. Att mötas med oförståelse beskrivs som förödande då detta kan stjäla kraft som 

personen behöver använda till att kämpa mot sjukdomen (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003). 

Blodburen smitta definieras som mikroorganismer som via blod, blodprodukter eller 

blodtillblandade kroppsvätskor kan spridas till en annan människas blod direkt eller genom 

slemhinnor. Den smittade människan kan då drabbas av symtomgivande eller icke 

symtomgivande infektion (Jörbeck & Samuelsson, 2006). I vår uppsats kallar vi detta för 

blodsmitta. 

Exempel på sjukdomar som sprids via blod och andra kroppsvätskor är Hepatit B och -C samt 

HIV. Dessa kan smitta vårdpersonal eftersom viruset kan spridas med den smittade personens 

blod via skadad hud och slemhinnor (till exempel ögon) eller genom stick på kontaminerad 

injektionsnål (Smittskyddsinstitutet, 2005). I Sverige idag finns 1-5 hepatit C-smittade 

människor per tusen invånare (Forsgren & Peterson, 2004).  Hepatit B finns hos 0,1 % av 

Sveriges befolkning. (Forsgren & Petersson, 2005). 3 500 personer i Sverige är 

diagnostiserade med HIV. När det gäller HIV ökar antalet smittade drastiskt då behandlingen 

mot sjukdomen blir allt mer effektiv och färre människor dör av infektionen varje år 

(Arneborn, 2006) 

Siffrorna som visar på prevalensen av Hepatit B och –C samt HIV-infektion och även den 

snabba ökningen av den sistnämnda anser vi visa på att det behövs ökad kunskap kring 

blodsmittade personer och deras upplevelser och reaktioner. Det finns en risk att blodsmitta 

sprids till vårdpersonal och vårdpersonal slipper på intet sätt känslor som rädsla inför tanken 

på att bli smittad. Sjuksköterskor själva tror sig ha en empatisk attityd gentemot blodsmittade 

personer samtidigt som många helst skulle avstå från vården av dessa (Röndahl et al, 2003) 

och blodsmittade personer har problem med samhällets stigmatisering.  (Taylor, 2001). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har alla människor rätt till vård på lika villkor. 

 



 5

Syfte 

Syftet med vår uppsats var att beskriva hur blodsmittade personer upplever mötet med 

vårdpersonal. 

Metod 

Artikelsökningen gjordes i följande databaser: PubMed, CINAHL och Academic Search samt 

Psycinfo och för att hitta lämpliga sökord använde vi oss av Mesh som säkerställer att den 

engelska översättningen blir korrekt. I varje databas utnyttjade vi Thesaurus för att hitta 

synonymer anpassade till databasen. Följande sökord använde vi oss av: nurse attitude, 

attitude to illness, HIV infected, AIDS, hepatitis, stigma, discrimination, infectious, prejudice, 

transition, hospital, stigma och sociocultural. Vi använde sökorden i olika kombinationer och 

la även till content analysis, narrative och experience för att lättare kunna hitta kvalitativa 

artiklar. Vi inkluderade hiv-, AIDS- och hepatitsmittade vuxna personer i olika former av 

sjukvård. Barn exkluderades.  
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Tabell 1 Dokumentation av artikelsökning 
Sökord Academic Search CINAHL Psych info 

 
PubMed 

Infectious* and 
prejudice*  and 
discrimination* 
 

0 15 76 21 

Lived experience* and 
HIV infected* and 
nurses attitude* 
 

0 5 1 0 

Lived experience* and 
hepatitis 
 

2 15 18 4 

Lived experience* and 
infectious 
 

3 23 34 5 

Hepatitis C and 
Transitions 
 

2 6 52 19 

hepatitis and attitude to 
illness  
 

0 31 0 0 

Nurse-attitudes and 
HIV and experience* 
or narrative* 
 

6 104 4 0 

Infectious* and 
hospital* and Stigma 
 

8 58 143 12 

HIV infected patient* 
and stigma* and nurses 
attitude* 
 

0 15 7 0 

Hepatitis C and socio-
cultural 
 

1 6 7 2 

Stigmatisation and 
experience* and 
hepatitis C 
 

2 3 0 2 

Narrative* or lived 
experience* or content 
analysis and AIDS and 
stigma* 
 

20 181 495 22 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning (n=12) 

Syftet med sökning: syftet med vår studie är att utforska blodsmittade personers 

upplevelser i mötet med vårdpersonal. 

Academic search 060831 

Söknr *) Söktermer Antal ref.

1 FT Infectious* and prejudice*  and discrimination* 
Artikelns namn: "Eyes wide shut": narratives of women living with hepatitis C in 
Australia 
Författare: Crockett-B; Gifford-SM
Tidskrift: Women and Health 2004; 39 (4) s. 117-37  

2 

CINAHL 060831 

4 TSH Lived experience* and infectious* 
Artikelns namn: HIV-related stigma among persons attending an urban 
HIV clinic 
Författare: Relf-MV; Mallinson-K; Pawlowski-L; Dolan-K; Dekker-D
Tidskrift: Journal of Multicultural Nursing and Health 2005 Winter; 11 (1) 
s. 14-22 

23 

CINAHL 060831 

5 TSH Hepatitis and attitude to illness 
Artikelns namn: Australian lesbian and bisexual women's health and social 
experiences of living with hepatitis C 
Författare: Banwell-C; Bammer-G; Gifford-SM; O'Brien-ML
Tidskrift: Health Care for Women International 2005 Apr; 26 (4) s. 340-354 

31 

CINAHL  060831 

7 TSH Infectious* and hospital* and Stigma 
Artikelns namn: Women living with HIV/AIDS: the dual challenge of being a patient and 
caregiver  
Författare: Hackl-KL; Somlai-AM; Kelly-JA; Kalichman-SC
Tidskrift: Health and Social Work 1997 Feb; 22 (1) s. 53-62  

58 

CINAHL 060831 

8 TSH HIV infected patient* and stigma* and nurses attitude*  
Artikelns namn: Satisfaction with nursing care: a comparison of patients with 
HIV/AIDS, non-HIV/AIDS infections diseases, and medical diagnoses  
Författare: Webb-AA; Bower-DA; Gill-S
Tidskrift: Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 1997 Mar-Apr; 8 (2) 
s. 39-46 
 

15 

Cinahl 060831 

10 TSH Nurse-attitudes and HIV and experience* or narrative* 
Artikelns namn: HIV-positive patients' experiences of stigma during 
hospitalization 
Författare: Surlis-S; Hyde-A
Tidskrift: Journal of Association of Nurses in AIDS Care 2001 Nov-Dec; 12 (6) 
s. 68-77 
 

104 

 

 

 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Crockett-B+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Gifford-SM+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Relf-MV+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Mallinson-K+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Pawlowski-L+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Dolan-K+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Dekker-D+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Journal-of-Multicultural-Nursing-and-Health+in+SO
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Banwell-C+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Bammer-G+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Gifford-SM+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=O%27Brien-ML+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Health-Care-for-Women-International+in+SO
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Hackl-KL+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Somlai-AM+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Kelly-JA+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Kalichman-SC+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Health-and-Social-Work+in+SO
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Webb-AA+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Bower-DA+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Gill-S+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Surlis-S+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Hyde-A+in+AU
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Tabell 2 översikt av litteratursökning (n=12) forts. 

Söknr *) Söktermer Antal ref.

Cinahl 060929 

11 TSH Hepatitis C and socio-cultural 
Artikelns namn: Hepatitis C A Socio-cultural Perspective on the Effects of a New 
Virus on a Community’s Health 
Författare: Hepworth-J; Krug-G 
Tidskrift: Journal of Health Psychology 1999 Vol 4 (2) s.  237–246 
 

1 

Cinahl 060929 

12 TSH Narrative* or lived experience* or content analysis and AIDS* and stigma*
Artikelns namn: Living with the stigma of AIDS. 
Författare: Weitz, R.  
Tidskrift: Qualitative Sociology 1990 13 (1) s. 23-38 

181 

Psych info 060831 

2 FT Lived experience* and HIV infected* and nurses attitude* 
Artikelns namn: Patients tell of their images, expectations, and experiences with 
physicians and nurses on an AIDS-designated unit 
Författare: Sherman-DW; Ouellette-SC
Tidskrift: Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2001 May-Jun; 12 
(3) s. 84-94  
 

1 

Psych info 060831 

6 FT Hepatitis C and Transitions 
Artikelns namn: Diagnosed with Hepatitis C a descriptive exploratory study 
Författare: Glacken, M1; Kernohan, G; Coates, V
Tidskrift: International Journal of Nursing Studies.2001 Feb Vol 38 (1) s.107-116 
 

52 

PubMed 060831 

3 MSH Lived experience* and hepatitis 
Artikelns namn: The lived experience of men and women with hepatitis C: 
implications for support needs and health information 
Författare: Temple-Smith-M; Gifford-S; Stoove-M
Tidskrift: Australian Health Review 2004; 27(2) s.46-56 

4 

PubMed 060831 

9 MSH Stigmatisation and experience* and hepatitis C 
Artikelns namn: “They treated me like a leper". Stigmatization and the quality of 
life of patients with hepatitis C. 
Författare: Zickmund,-S; Ho,-E-Y; Masuda,-M; Ippolito,-L; LaBrecque,-D-R
Tidskrift: J Gen Intern Med. 2003 Oct; 18 (10) s. 835-44 

2 

 

Analys 

Analysen grundades på vissa utvalda steg utformade av Burnard (1991). Vi började med att 

noggrant läsa igenom de utvalda artiklarna för att sätta oss in materialet och få en uppfattning 

om hur personerna i studien upplever sin situation. Vi valde att kvalitetsgranska artiklarna 

utifrån Willman och Stoltz modell (2002). Efter detta lyfte vi fram alla textenheter som svarar 

på vårt syfte med studien och dessa kodade vi sedan för att göra arbetet med dem så smidigt 

 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Sherman-DW+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Ouellette-SC+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Journal-of-the-Association-of-Nurses-in-AIDS-Care+in+SO
http://80-www-ca2.csa.com.proxy.lib.ltu.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=glacken+m&log=literal&SID=da049eb899b56ca79d800971f3762324
http://80-www-ca2.csa.com.proxy.lib.ltu.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=kernohan+g&log=literal&SID=da049eb899b56ca79d800971f3762324
http://80-www-ca2.csa.com.proxy.lib.ltu.se/ids70/p_search_form.php?field=au&query=coates+v&log=literal&SID=da049eb899b56ca79d800971f3762324
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Temple-Smith-M+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Gifford-S+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Stoove-M+in+AU
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Australian-Health-Review+in+SO
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Zickmund-S+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Ho-E-Y+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Masuda-M+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=Ippolito-L+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=LaBrecque-D-R+in+AU
http://80-web5s.silverplatter.com.proxy.lib.ltu.se/webspirs/doLS.ws?ss=J-Gen-Intern-Med+in+SO
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och enkelt som möjligt. Kodningen gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta tillbaka till 

ursprungstexten och artikeln under arbetets gång (Downe-Wamboldt, 1992). Att hela tiden 

återvända till det ursprungliga materialet är viktigt för att kontrollera att innehållet eller 

innebörden av texten inte ändrats under arbetets gång (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare 

kondenserade vi textenheterna för att göra dem kortare utan att innehållet förändrades eller 

gick förlorat. Slutligen kategoriserade vi textenheterna utifrån sitt innehåll så långt det var 

möjligt för att till slut få fram slutkategorier som svarade på syftet med uppsatsen. När vi fått 

fram våra slutkategorier skrev vi utifrån dem vår brödtext. Denna brödtext förklarar 

utförligare innehållet i våra kategorier. Texten styrks med citat från de ursprungliga artiklarna. 

Vår uppsats utgår från ett inifrånperspektiv och innehållsanalysen är kvalitativ med en 

manifest ansats. Det innebär att inte att tolka innehållet utan fokusera på det som texten 

faktiskt säger (Downe-Wamboldt, 1992). Att innehållsanalysen är kvalitativ innebär att syftet 

är att förstå personers upplevelser, beteenden och känslor (Holloway & Wheeler 2002 s.3). 

Med en manifest ansats menas att man återbeskriver innehållet i informationen exakt utan att 

göra egna tolkningar, det vill säga att beskriva det självklara i en kommunikation (Graneheim 

& Lundman, 2004; Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Tabell 3 Översikt över analyserade artiklar (n=12) 
Författare, år Typ av 

studie 
Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

Banwell et 
al. (2004) 

Kvantitativ  462 hepatit C- 
smittade lesbiska 
och bisexuella  
kvinnor        

Frågeformulär Analyserades 
med SPSS som innehöll OR 

Att kvinnornas behov 
inte blev tillfredsställda  
av sjukvårds- personal 

Hög 

Crockett & 
Gifford 
(2004) 

Kvalitativ 25 hepatit C- 
smittade kvinnor 

Semistrukturerade 
djupintervjuer analyserades 
med tema och  
innehållsanalys 

Att kvinnorna känner 
skam, stigma och 
diskriminering 

Medel 

Glacken et 
al. (2000) 

Kvalitativ 9 hepatit- 
smittade personer 
varav 7 kvinnor 

Intervjuer  analyserades 
enligt Field & Morse riktlinjer 
för kvalitativ  innehållsanalys 

Att diagnosen blev 
starten för en transition 
för deltagarna 

Medel 
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Tabell 3 Översikt över analyserade artiklar (n=12) forts. 
Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare M Huvudfynd etod Kvalitet

 
Hackl et 
al. (1997) 

 
Kvalitativ 

 
8 HIV-
smittade 
kvinnor 

 
Se
In
öp
an
kv
in

 

st  
st

mistrukturerade 
tervjuer med 
pna frågor 
alyserades med 
alitativ 
nehållsanalys 

Att stigma, barnavård, behov av socialt 
öd och information, död, desperation var
örsta bekymren hos deltagarna 

 
Medel 

 
Hepworth 
& Krug 
(1999) 

 
Kvalitativ 

 
6 hepatit C- 
smittade 
personer 

 
In
ko

 
At
rel
id

 
Fr
dj
an
gr
ap

 

si
e

 
Se
dj
an
kv
in

 

m
r

e 
In
dj up

oc

 

Fr
an
ge
be
sl

T

A r 
 med 

de

Wetiz 
) 

Kvalitativ 23 
ssjuka 

Innehållsanalys av 
in

A
e

ko

Medel 

Oullette 
(2001) 

Kvalitativ  

t

Se

analyserades enligt 
ut  
dataanalys 

e
C

- 
pe  
fysiska behov och att en god relation till  
vårdpersonal var  viktigt. 

Hög 

d 
et al. 
(2003) 

och 
kvantitativ 

it 
C- smittade 
personer 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) som presenteras med citat i efterföljande 
text. 

Tabell 2 Översikt av kategorierna (n=4) 

Kategorier 

Att känna sig oren 

Att känna bibehållen värdighet 

Att känna kränkt värdighet 

Att inte bli sedd som människa bakom diagnosen 

 

Att känna sig oren 

Känslor av orenhet till följd av vårdpersonalens bemötande var ett vanligt fenomen bland 

blodsmittade personer. De kände sig ofta smittsamma och smutsiga (Crockett & Gifford, 

2004; Surlis & Hyde, 2001; Temple-Smith et al., 2004; Weitz, 1990). Vårdpersonal kunde 

tydligt visa sin ovilja att ens sitta bredvid en blodsmittad person, som om sjukdomen skulle 

kunna smitta genom kroppskontakt. Blodsmittade personer kunde uppfatta extrem nervositet 

hos vårdpersonal som tog sig uttryck i överdrivna försiktighetsåtgärder som att använda 

dubbla handskar eller att helt enkelt vägra komma i närheten (Crockett & Gifford, 2004; 

Temple-Smith et al., 2004; Weitz, 1990). En blodsmittad person beskrev hur en sjuksköterska 

delade ut skyddsutrustning till hans närstående för att de skulle kunna skydda sig och ibland 

kunde vårdpersonal som hade arbetat med den blodsmittade sluta dyka upp när diagnosen 

blev känd (Weitz, 1990). Denna typ av bemötande gjorde att de blodsmittade personerna 

kände sig mycket orena och några beskrev det som att känna sig leprasmittade (Crocket & 

Gifford, 2004; Temple-Smith et al., 2004; Zickmund et al., 2003).  

 He more or less treated me like I had a big disease that he was 

going to catch by me just sitting next to him… I started asking him 

questions and he just wanted to get me out of his surgery. (Crockett 

& Gifford, 2004, s. 125) 

A lot of the nurses were very nervous. It was obvious. Some of them 

double gloved and some wouldn’t come in at all. (Weitz, 1990, s. 

30) 
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Personer med blodsmitta kunde även uppleva att bemötandet skiftade beroende på smittväg. 

En vanlig uppfattning var att vårdpersonalen såg drogmissbrukarna som extra smutsiga. 

Blodsmittade personer som var drogmissbrukare beskrev hur vårdpersonalens beteende kunde 

slå om helt när de fick veta att smittvägen var genom intravenösa droger (Crocket & Gifford, 

2004; Surlis & Hyde, 2001; Temple-Smith et al., 2004). En kvinna hade även hört 

vårdpersonal kommentera vilken skillnad det var att bli smittad genom sexuell kontakt 

jämfört med intravenösa droger (Surlis & Hyde, 2001).   

I know how I answer his question is going to determine how I’m 

going to get treated in this town. I could lie and get treated well, or I 

could tell the truth and get treated like shit… I said ’through 

intravenous drugs’. And his whole demeanor towards me completely 

changed. (Temple-Smith et al., 2004, s. 53) 

Att känna bibehållen värdighet 

Det fanns blodsmittade personer som kunde känna bibehållen värdighet som människa tack 

vare positiva upplevelser i mötet med vårdpersonal. Positiva upplevelser beskrevs som 

förtroendeingivande och professionellt beteende från vårdpersonal, tillfredsställande 

information och omtänksamhet (Crockett & Gifford, 2004; Sherman & Oullette, 2001; Surlis 

& Hyde, 2001; Temple-Smith et al., 2004; Webb et al., 1997; Weitz, 1990).  

En del blodsmittade personer uppskattade när de kunde känna gemenskap med 

vårdpersonalen och beskrev det som mycket positivt att bli bemött med familjär närhet från 

vårdpersonal som de haft kontakt med under en längre tid (Sherman & Oullette, 2001). 

His office feels like family and I look forward to the visits. The way 

he responds to me makes me feel like we’re having a family get-

together. (Sherman & Oullette, 2001, s. 90) 

Andra blodsmittade personer kunde känna att de var värda respekt när vårdpersonal tog sig tid 

att ge tillräckligt med information och prata med dem (Crockett & Gifford, 2004; Temple-

Smith et al., 2004). En person beskrev hur vårdpersonal kunde försöka få blodsmittade 

personer att känna sig som bättre människor genom att uppmuntra dem att inte skuldbelägga 

sig själva och en annan beskrev hur han kunde fortsätta känna sig som en normal människa 

tack vare att han blev behandlad som en sådan (Surlis & Hyde, 2001).  

…as I said, the staff in one hospital, they come across as, ”Don’t 

blame yourself,”… Trying to lift your spirits, as if to say ” Don’t be 
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blaming yourself for what happened, we all make mistakes. (Surlis 

& Hyde, 2001, s. 72) 

Att känna kränkt värdighet 

Bland blodsmittade personer var en känsla av kränkt värdighet vanligt. Detta kunde ha sin 

grund i att känna sig åsidosatt av vårdpersonal. De kände att de inte var lika värdiga vård som 

andra då vårdpersonal kunde uttrycka att de hade andra patienter som de valde att vårda i 

första hand. Personer med blodsmitta kände sig diskriminerade genom att de inte fick sina 

behov tillgodosedda och genom att de upplevde att vårdpersonalen uppträdde fördomsfullt 

(Banwell et al., 2005; Crockett & Gifford, 2004; Hepworth & Krug, 1999; Relf et al., 2005; 

Sherman & Oullette, 2001; Surlis & Hyde, 2001; Temple-Smith et al., 2004; Weitz, 1990).  

Some of them used to give out to us: ”We haven’t got time for you, 

there’s more sicker people than you.”  (Surlis & Hyde, 2001, s. 71) 

Blodsmittade personer upplevde skuld till följd av vårdpersonalens bemötande som kunde 

inkludera uttalanden om att blodsmittade personer fick skylla sig själva och därför kände de 

att de inte var värda samma vård som andra (Surlis & Hyde, 2001; Temple-Smith et al., 

2004). Vissa personer med blodsmitta beskrev hur vårdpersonalens inställning till dem fick 

dem att känna sig krävande då de förväntade sig att få samma vård som andra människor 

(Relf et al., 2005). 

You just feel a little uncomfortable… like they think they’d rather be 

seeing some old lady with a broken ankle or whatever… and I guess 

that… it’s something that I’ve done to myself. It’s like, well, you 

know, if you do that sort of thing, this is what you get sort of thing, 

yeah. (Temple-Smith et al., 2004, s. 52) 

Personer med blodsmitta kunde också känna att vårdpersonal inte respekterade 

tystnadsplikten. Det hände att de talade högljutt inför andra patienter och de lämnade 

journaler framme där alla kunde se varningsmärket för blodsmitta. En kvinna blev även 

omtalad över hela sjukhuset efter att en i vårdpersonalen kommit i kontakt med hennes blod. 

Dessa företeelser gjorde att de blodsmittade personerna kände att de inte var värda samma 

anonymitet som alla andra (Surlis & Hyde, 2001).  

…she mingled with my blood, my waters and then she discovered I 

had HIV. Well I needn’t tell you, it went around the hospital like 

wild fire, like wild fire… and I was the talk of the hospital, because 
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they knew there was a woman in there with HIV… (Surlis & Hyde, 

2001, s. 75) 

Att inte bli sedd som människa bakom diagnosen 

Blodsmittade personer kunde känna att de inte blev sedda bakom diagnosen vilket kunde bero 

på att de upplevde att vårdpersonal gav dem tvetydig eller otillräcklig information och därför 

inte fick någon hjälp med att förstå sin sjukdom (Crockett & Gifford, 2004; Glacken et al., 

2000; Hackl et al., 1997; Hepworth & Krug, 1999). En kvinna beskrev hur hon kände att hon 

blev lämnad ensam att ta itu med sina problem. Ingen i vårdpersonalen såg människan som 

behövde information och stöd (Crockett & Gifford, 2004).  

There was no ”come back here next week and we’ll do this, or do 

that.” There was nothing like that, you know, which is sort of 

”you’re a drug addict and it’s your problem. (Crockett & Gifford, 

2004, s. 126) 

En annan uppfattning bland blodsmittade personer var att vårdpersonal nonchalerade 

personen bakom blodsmittan i och med att de ignorerade skillnader som könstillhörighet 

kunde medföra då det gällde sjukdomsuppfattning. Det fanns även blodsmittade personer som 

kände sig nonchalerade då de uppsökte sjukvård med allmänna sjukdomssymtom och 

vårdpersonalen härledde samtliga symtom till blodsmittan utan närmare undersökning 

(Crockett & Gifford, 2004).  

I get really annoyed when I go to the doctor if I have got a flu or 

something and they say, ”oh, it’s your hep C,” without even looking 

at you. I’m still allowed to get sick, even if I’ve got hep C. (Crockett 

& Gifford, 2004, s. 127) 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva hur blodsmittade personer upplever mötet med 

vårdpersonal. Tolv vetenskapliga artiklar låg till grund för analysen som resulterade i fyra 

kategorier; att känna sig oren, att känna bibehållen värdighet, att känna kränkt värdighet och 

att inte bli sedd bakom diagnosen.  

Resultatet visade att blodsmittade personer kände sig orena vid mötet med vårdpersonal. Detta 

till följd av att vårdpersonal tydligt kunde visa sin nervositet genom överdrivna 

försiktighetsåtgärder samt ovilja att ens komma i närheten av en blodsmittad person. Även i 
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tre andra studier (Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000; Kelly-Rossini, 1996) kunde personer 

med andra smittsamma sjukdomar än blodsmitta märka av att vårdpersonal av nervositet 

undvek att komma i närheten av den smittade. Rohleder och Gibson (2006) beskrev att 

blodsmittade kvinnor även kunde känna sig utpekade och orena bland andra människor i det 

vardagliga livet då dessa tog avstånd från dem och undvek vardaglig kroppskontakt som att ta 

i hand eller sitta sida vid sida. Strandmark (2004) menar att känslan av att vara utanför och 

annorlunda orsakar ett stort lidande för den utsatte. Även förödmjukelse är en källa till 

lidande. Lidandet förstärker i sin tur destruktiva känslor som skam och skuld och den 

drabbade personen känner sig ännu mer stigmatiserad. Strandmark beskriver vidare hur den 

lidande människan löper risk att förlora sin styrka och kan då känna sig maktlös och värdelös. 

Detta gör att lidandet hotar den utpekade personens autonomi och existens. Hotet mot 

individens existens belyser även deltagarna i studien av Rohleder och Gibson (2006) då de 

beskrev hela sin identitet som förlorad till följd av lidandet orsakat av utanförskap. Sherman 

(2000) menar att vårdpersonal behöver kunskap om smittorisken för att slippa mycket av 

rädslan som leder till ett bemötande som gör att de blodsmittade personerna känner sig orena. 

Vårdpersonal som är medveten om riskerna men inte okontrollerbart rädda för att bli smittade 

kan undvika överdrivna säkerhetsåtgärder som involverar skyddsutrustning även vid vardaglig 

kontakt med de smittade samt avståndstagande. Kuokkanen och Leino-Kilpi (2001) belyser 

vikten av att vårdpersonalen har mycket kunskap för att kunna agera professionellt och med 

stort självförtroende i olika omvårdnadssituationer.  

I resultatet framkom att blodsmittade personer kunde känna bibehållen värdighet tack vare 

positiva upplevelser vid mötet med vårdpersonal. Positiva upplevelser kunde vara att få stöd, 

uppmuntran och tillräckligt med information eller att den blodsmittade personen kände att 

vårdpersonalen förmedlade känslor av gemenskap och närhet. Strandmark (2004) menar att 

mänskligt stöd kompenserar för negativa upplevelser och hjälper sårbara och utsatta individer 

att känna värdighet. Vidare beskriver Strandmark att vänskap och likheter mellan människor 

genererar känslor av gemenskap. Matiti och Trorey (2004) belyser i sin studie värdet av 

individanpassad information för att kunna bevara värdigheten hos personer som vistas på 

sjukhus.  

Resultatet visade att blodsmittade personer kände kränkt värdighet till följd av upplevelser av 

att bli åsidosatt eller att bli behandlad som mindre värda än andra. Skuldbeläggning och 

bruten konfidentialitet var två andra fenomen som bidrog till känslan av kränkt värdighet. Att 

få behålla sin integritet och kunna vara privat är av stor vikt för personer som vårdas på 
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sjukhus (Matiti och Trorey, 2004). Om en person får sin värdighet kränkt kan det leda till 

känslor som stress och lidande enligt en studie av Rohleder och Gibson (2006). Även Morse 

(2001) beskriver hur hot mot en människas integritet kan orsaka lidande. Då integriteten hotas 

kan det leda till att den drabbade individen stänger av sina känslor för att uthärda vilket leder 

till att läkning blir omöjlig.  

I vår litteraturstudie framkom även att skuldbeläggningen gjorde att blodsmittade personer 

kände sig skyldiga till att ha drabbats av sjukdomen och därför kände sig mindervärdiga. 

Rohleder och Gibson belyser även att samhället i stort skuldbelägger och de undersökta 

kvinnorna uttryckte att de kunde känna sig ovärdiga mänsklig kontakt och relationer i sitt 

dagliga liv. Strandmark (2004) menar att en människa som saknar mänsklig kontakt leder till 

att individen i fråga känner sig missnöjd med sig själv vilket orsakar personen stort lidande. 

Även ensamheten som avsaknaden av mänsklig kontakt medför, förstärker lidandet då den gör 

att den drabbade personen känner sig annorlunda och utanför.  

Resultatet i vår litteraturstudie belyste att blodsmittade personer kände att de inte blev sedda 

som människa bakom diagnosen. Detta kunde ha sin grund i att vårdpersonalen struntade i att 

det fanns skillnader i sjukdomsuppfattning beroende på vilket kön personen tillhörde. En 

studie av Kvigne et al. (2004) visar i likhet med detta att kvinnor tenderade att vid sjukdom 

tänka mest på hur de skulle kunna uppfylla rollen som husmoder, mamma och fru. Chapple 

och Ziebland (2002) visar å andra sidan att män hade större behov av kroppslig kontroll och 

oroade sig mer över rollen som familjeförsörjare. Även Attree (2001) beskriver deltagarnas 

känslor av att inte bli sedda genom att vården inte var individbaserad utan skedde på rutin och 

utan respekt för skillnader mellan olika människor. En annan orsak till att de blodsmittade 

personerna kände att de inte blev sedda som individer bakom diagnosen var utebliven eller 

felaktig information. Till följd av detta kände de blodsmittade personerna att de inte förstod 

sin sjukdom. Även i Attree (2001) beskriver deltagarna att vårdpersonalens oförmåga att se 

dem som människor var en källa till att omvårdnaden uppfattades som bristfällig. Begränsad 

information och kommunikation beskrevs som ett bekymmer och ett hinder för god 

omvårdnad och vissa menade att de var helt ovetande om sin medicinska status.  

Blodsmittade personer upplever lidande av olika anledningar vid mötet med vårdpersonal. Ett 

problem är kränkt värdighet. Perry (2005) menar att grunden för att vårdpersonal ska kunna 

hjälpa en person att känna bibehållen värdighet är visad respekt för individen. I studien 

belyser även Perry att upplevelsen av värdighet och respekt är något subjektivt. Vårdpersonal 

kan därför aldrig gissa vad som är rätt för den enskilde personen. Det krävs därför en god 
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relation mellan vårdpersonal och den sjuke personen för att vårdpersonalen ska kunna förstå 

den sjuke. Öhman och Söderberg (2004) belyser att det kan vara lämpligt att som 

vårdpersonal närma sig den sjuke försiktigt för att skapa förtroende vilket sedan kan ligga till 

grund för en lång och gynnsam relation. Öhman och Söderberg nämner även beröring som ett 

sätt att få personen att slappna av och lättare kunna tala om sina innersta känslor och tankar. 

När sedan en god relation är etablerad är det viktigt att som vårdpersonal lyssna noggrant och 

verkligen försöka förstå personen som vårdas. Detta gör ömsesidig förståelse möjlig och 

vårdpersonal och personen i behov av vård kan då befinna sig i harmoni med varandra. 

Dibben och Lean (2003) talar om vikten av gemenskap för att kunna lägga grunden till en god 

vårdrelation. Vårdpersonal kan generera känslan av gemenskap hos den vårdade personen 

genom att försöka hitta likheter och gemensamma faktorer mellan de båda. Dibben och Lean 

menar att denna relation får personen att känna förtroende och trygghet med vårdpersonalen 

vilket är ett måste för framtida interaktioner. Lögstrup (1994, s. 42) menar att den andres tillit 

ska tillvaratas och makten som en människa får av att ta emot en annan människas tillit, ska 

användas till att befrämja den andres möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv. Tilliten är 

något som finns naturligt när människor möts och den får inte missbrukas om relationen ska 

kunna förbli lyckosam och utan misstro. Vi bedömer detta som att en relation alltid finns när 

två människor möts, men för att den ska kunna vara god och lyckosam krävs det att tilliten tas 

tillvara och inte missbrukas. 

Då  en god relation är etablerad menar Perry (2005) att det är viktigt för personen som är i 

behov av vård att denne får vara delaktig i behandlingen så långt det är möjligt. 

Vårdpersonalen kan hjälpa den sjuke personen med detta genom att uppmuntra till att behålla 

mesta möjliga kontroll över sin situation. Detta syftar till att bibehålla den vårdade personens 

integritet. Dibben och Lean (2003) menar att kompetensutveckling av den sjuke personen är 

viktigt för att denne ska kunna få en ökad förståelse och delaktighet i sin behandling. Det blir 

då centralt att lyfta personens självförtroende vilket görs genom att fokusera på positiva 

aspekter samt uppmuntran. Vårdpersonalen bör ta varje chans till att bringa fokus till den 

sjuke personens egen kapacitet. Vidare beskriver Dibben och Lean att det är lämpligt att 

vårdpersonalen låter den sjuke veta att de är på samma nivå och arbetar tillsammans Detta kan 

göras genom att vårdpersonalen tonar ner sin expertis genom att använda ett enkelt språk och 

undvika medicinska termer. Söderberg et al. (1999) belyser i sin studie att kunskap om sin 

situation leder till förståelse som underlättar för den sjuke att kunna bibehålla sin värdighet 

trots sjukdomen.  
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Rensfeldt och Eriksson (2004) menar att det är viktigt att som vårdpersonal prata med den 

lidande människa och låta denne uttrycka sina känslor relaterat till lidandet. Sundin et al. 

(2000) belyser vikten av att den lidande människan har någon att dela sin oro med och det är 

även nödvändigt att denne känner att personalen finns där. Rensfeldt och Eriksson (2004) 

beskriver detta samspel mellan den lidande människan och vårdpersonalen som ett sätt att ta 

lidandet till en annan nivå för att slutligen kunna nå lindring av lidandet.  

Vår litteraturstudie utfördes med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) samt Downe-Wamboldt (1992) ska informationen återges 

exakt och fokus ska ligga på vad texten faktiskt säger. En svaghet med vår studie blir därför 

att textenheterna översatts från engelska till svenska och då kan viktiga nyanser gå förlorade. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002) är syftet med kvalitativ innehållsanalys att förstå 

personers upplevelser, beteenden och känslor. En begränsning med metoden är därför att det 

kan vara svårt att till fullo förstå vad en annan människa känner. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver vikten av att hela tiden gå tillbaka till materialet för att kontrollera att 

innebörden inte ändrats under arbetets gång.  

En styrka med vår uppsats är då att vi hela tiden varit två personer som upprepat kontrollerat 

innehållet samt att vi regelbundet lämnat in arbetet till en handledare. Vi har även haft 

seminarier där utomstående kommit med åsikter. Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån en 

välkänd modell av Willman och Stoltz (2002) för att säkerställa kvaliteten. Enligt Burnard 

(1991) tillåter den manifesta ansatsen läsaren att gå tillbaka till originalkällan vilket styrker 

studiens pålitlighet. Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys som är en 

väldokumenterad metod vilket är ytterligare en styrka med vår uppsats. 

Slutsatser 

Vår litteraturstudie kan hjälpa vårdpersonal att förstå vilka faktorer i mötet med blodsmittade 

personer som resulterar i lidande eller positiva känslor hos den blodsmittade. Studien belyser 

även vad vårdpersonal kan göra för att undvika ett bemötande som leder till negativa 

upplevelser hos blodsmittade personer. Vi bedömer att resultatet går att applicera på alla 

situationer där vårdpersonal möter blodsmittade personer. Vi skulle tycka det var intressant 

och betydelsefullt med kvalitativ forskning angående fenomenet att de blodsmittade pekas ut 

som orena och ovärdiga. Vad betyder orenhet och var har dessa attityder sin grund?  
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