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Abstrakt
Personer som lever med blodsmitta blir en allt vanligare patientgrupp  i 
sjukvården och bemötandet från vårdpersonal kan upplevas som både 
positivt och negativt. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva 
hur personer som lever med blodsmitta upplever bemötande från 
vårdpersonal. Tio vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp  av en 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre 
kategorier; att bli avvisad, att bli märkt och kränkt och att få kärlek, 
uppmärksamhet och känna tillit. Personer kände sig avvisade och ignorerade 
på grund av sin sjukdom och kände att de inte fick den uppmärksamhet och 
förståelse som de behövde. De beskrev hur de blev märkta och kränkta för 
att  de levde med blodsmitta och graden av kränkning berodde till stor del på 
hur de blivit  smittade. Relationer till vårdpersonal kunde även utvecklas till 
familjära relationer där de fick ett bra stöd och inte blev dömda.   

Nyckelord: blodsmitta, bemötande, vårdpersonal, kvalitativ innehållsanalys, 
upplevelse, stigmatisering.
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Patienter med blodsmitta blir allt vanligare i vården och under 2007 skedde en ökning av 

antalet nyupptäckta fall av HIV i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2009). Varje dag utsätter sig 

vårdpersonal för en potentiell risk att bli smittad och det är därför viktigt att ha god kunskap 

om hur det smittar och vad som kan göras för att risken för smitta ska vara så liten som 

möjligt (Twitchell, 2003). Vårdpersonal menar att de har för dålig kunskap i området och 

detta gör att de känner sig rädda och osäkra inför att vårda patienter som lever med blodsmitta 

(Röndahl, Innala & Carlsson, 2003). 

Med blodsmitta menas mikroorganismer som kan överföras till persons blod eller slemhinna 

via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De överförda 

mikroorganismerna ska kunna ge upphov till en infektion med eller utan symtom. De 

smittoämnen som tillhör de allmänfarliga sjukdomarna är mikroorganismerna: hepatit-B, 

hepatit-C, hepatit-D samt humant immunbristvirus, HIV (Socialstyrelsen, 2006). Det är 

mängden överförda mikroorganismer som avgör hur stor risken är att bli smittad. Det finns 

inte evidens för att blodsmitta kan överföras via aerosol eller vid kontakt med intakt hud. 

Risken för smitta kan graderas i en grov skala, där störst risk anges först: infusion av blod 

eller blodprodukter i ett blodkärl, kanylstick och injektion av blod, blod på slemhinna eller 

skadad hud samt blodkontakt med omgivning via skadad hud (Socialstyrelsen, 2006).

Vårdpersonalens okunskap och rädsla för att säga fel saker och möta personen på fel sätt 

skapar osäkerhet i relationen mellan vårdpersonal och patient (Röndahl, Innala & Carlsson, 

2006). För att bemötandet ska bli bra krävs en god kommunikation. McCabe (2004) beskriver 

vikten av en kommunikation, som är patient centrerad och att vårdpersonalen inte har för stort 

fokus på att utföra själva arbetsuppgifterna. En öppen och ärlig kommunikation hjälper 

patienten att hantera sin sjukdom, men det förusätter att vårdpersonal använder ett språk som 

patienten förstår (McCabe, 2004). Fox och Chesla (2008) betonar att ärlighet och en 

ömsesidig respekt mellan vårdpersonal och patient leder till att de tillsammans kan besluta 
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vad som är bäst. Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) menar att en öppen och ärlig 

kommunikation leder till att personer känner trygghet. McCabe (2004) beskriver att 

kommunikation inte bara handlar om att verbalt uppmärksamma personer, utan om att ge av 

sin tid och vara nära så att patienter känner att sjuksköterskan är tillgänglig för deras 

uppmärksamhet om det skulle behövas.

Wallace och Appleton (1995) menar att sjuksköterskan kan visa sitt medlidande dels genom 

sin närvaro och sitt engagemang och dels genom att ha förståelse för hur livet upplevs från 

patientens perspektiv. I en studie av Öhman och Söderberg (2004) beskriver sjuksköterskor att 

om man ska kunna möta patientens behov så måste man försöka förstå det personen förstår 

och lyssna på essensen i det som sägs. Om personen inte kan uttrycka sig med ord på grund av 

svår sjukdom så måste sjuksköterskan försöka läsa av dem genom deras kroppsspråk. O’Brian 

(2001) menar att det är viktigt att personer känner sig respekterade oavsett tillstånd, det kan 

exempelvis handla om att inte kunna uttrycka sig med ett tydligt språk men ändå få sin röst 

hörd och bli respekterad som människa. Fox och Chesla (2008) menar att vårdpersonalens 

insikt för personers vilja och önskan leder till att de får en roll som patientens advokat och kan 

på så sätt anpassa vården till deras behov. Mok och Chiu (2004) beskriver denna omvårdnad 

som holistisk genom att sjuksköterskan tillgodoser personers fysiska, psykiska och andliga 

behov samt uppmärksammar deras uttryckta eller outtalade behov. McCabe (2004) och Mok 

och Chiu (2004) menar att vara närvarande, visa förståelse och respekt samt lyssna på 

personen är grunden för att kunna etablera en tillitsfull relation.

Tillit till sjuksköterskan är viktigt för upplevelsen av ett gott bemötande (O´Brian, 2001).

Öhman och Söderberg (2004) beskriver att det inte räcker att vara professionell i mötet med 

den sjuke utan det är lika viktigt att våga visa sin egen sårbarhet som människa. Även Fox och 

Chesla (2008) beskriver vikten av att kunna dela med sig av sig själv och att vara öppen och 

äkta med den sjuka personen. Wallace och Appleton (1995) beskriver att genom 

sjuksköterskans intresse i personer så växer en ömsesidig tillit fram, som också leder till att 

sjuksköterskan litar på att personer kan göra sina egna val för vad som är bäst för dem. 

Resultatet av denna patientcentrerade och holistiska vård blir att personer ser sjuksköterskan 

som familj (Mok & Chiu, 2004). I en studie av Fox och Chesla (2008) framkom det att om det 
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uppstod en tillitsfull och nära vårdrelation beskrev personer det som att vara så nära som i en 

familj och att det ledde till att de mådde bättre på alla plan. 

Att drabbas av blodsmitta kan förändra hela ens dagliga liv, planer och förväntningar inför 

framtiden. Att leva med blodsmitta kan jämföras med att leva med kronisk sjukdom. Öhman, 

Söderberg och Lundman (2003) belyser upplevelsen av att känna sig annorlunda och rädslan 

för att inte bli tagen för samma person som innan sjukdomen. Det gör att personer inte vill ta 

kontakt med andra och isolerar sig. Att leva med blodsmitta innebär inte bara att leva med de 

fysiska och psykiska symtom som det ger. Det innebär också att leva med rädslan för att 

smitta någon annan och med andra människors fördomar och okunskap (Conrad, Garett. 

Cooksley, Dunne & Macdonald, 2006). 

Ett flertal sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter skulle välja bort att vårda någon med 

HIV om de kunde välja (Röndahl et al., 2003). Gallagher (2004) menar att alla människor är 

födda fria med samma rättigheter och att alla människor har rätt att bli behandlade med 

värdighet. Målet för hälso- och sjukvården är att den ska vara av god kvalitet och på lika 

villkor för alla. Den ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982: 763). 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer som lever med blodsmitta 

upplever bemötande från vårdpersonal.  

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar

Vi har sökt litteraturen i Psychinfo och Cinahl. Den sökstrategi vi använde, för att erhålla 

lämplig litteratur, innebar att vi använde oss av söktermer som svarade mot vår frågeställning. 

De söktermer vi använt är: Qualitative studies, HIV, Hepatitis, Nurse-patient relations,  

professional- patient relations, HIV infections, HIV-AIDS nursing, HIV-infected patients,  

HIV-1, Bloodborne pathogens, Attitude to Illness, Human Immunodeficiency Virus, Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, Hepatitis viral human, Narratives, Life experience, Quality 

studies, Attitude*, Stigma*, Health personell* de har vi kombinerat på olika sätt med hjälp av 

de logiska operatorerna “AND” och “OR”. Ett asterix i slutet på ett ord innebär att sökningen 



6

innefattar alla ordets tänkbara avslut. För att få fram bra sökord så använde vi oss av headings 

i databasen Cinahl och av thesaurus i Psychinfo. Våra inklusionskriterier var vuxna med 

blodsmitta det vill säga HIV/AIDS, Hepatit B och C och vårdpersonal, vilket innefattar all 

personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. Litteraturen skulle finnas tillgänglig på 

engelska, svenska, norska eller danska. En översikt av litteratursökningen presenteras i tabell 

2. 

Vi har valt ut 10 artiklar, som svarade mot vårt syfte, som vi har kvalitétsgranskat efter ett 

protokoll som finns som Bilaga H i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 156-157). Vid 

kvalitetsgranskningen kontrollerade vi huruvida kontext, etiskt resonemang, metod, urval, 

datainsamling och analys var beskrivet och om artikeln hade en tydlig avgränsning och 

problemformulering. Artiklarna poängsattes därefter enligt Willman et al. (2006, s. 95-96) där 

god kvalitet på ett område gav 1 poäng och bristande kvalitet gav 0 poäng. Poängen räknades 

samman och omvandlades till procent för att få betyget hög, medel eller låg enligt tabell 1. 

Endast artiklar med betyget medel eller hög användes, en översikt av artiklarna presenteras i 

tabell 3. 

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsbedömning

Procentindelning   Kvalitetsbedömning

80- 100%   Hög

70-79%   Medel

60-69%   Låg

Tabell 2. Översikt av litteratursökning
Syftet med sökningen: blodsmittade personers upplevelse av vårdpersonalens bemötande 
CINAHL 2009 02 03

Söknr *) Söktermer   Antal ref. Valda              
      artiklar.
1. MH Qualitative studies  26512  

2. FT HIV   34835 

3.  MH Hepatitis       891 

4.  MH Nurse-patient relations or   23338
professional- patient relations   

5.   2 or 3   35551
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6.   1 and 5 and 4        45       6
CINAHL 2009 02 03
1. MH HIV infections or HIV-AIDS nursing or 27275
  HIV-infected patients or HIV-1

2.  MH Hepatits      891 

3.  MH Bloodborne pathogens     836 

4.  MH Attitude to Illness   3310 

5.   1 or 2 or 3   27675

6.  5 and 4        62       1

Forts. Tabell 2. Översikt av litteratursökning
CINAHL 2009 02 09
1.  MH Human Immunodeficiency Virus   2501 

2 MM Acquired Immunodeficiency Syndrome   7479  

3. MH Hepatitis or Hepatitis viral human   1384

4.  MH Bloodborne pathogens      840 

5.  1 or 2 or 3 or 4   11705

6.  MH Narratives     4340

7. MH Life experience     7399 

8.  MH Quality studies     3784

9.  6 or 7 or 8    44711

10.  MH Attitude*                           125609

11.  5 and 9 and 10       117       1
CINAHL 2009 02 10
1.  MH Human Immunodeficiency Virus   2501

2. MH HIV-infected patients    4169

3.  MH HIV infections   32487

4.  MH Bloodborne pathogens     840

5.  1 or 2 or 3 or 4   36407 

6. FT Stigma*    4285

7.  MH Attitude    4473

8.  6 or 7    8703

9.  5 and 8    1053

10.  MH Health personell*                        198625
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11.  9 and 10        68       1 
PsycINFO 2009 01 28
1.  MH Hepatitis or HIV  17013 

2.  MH Stigma     2847

3.   1 and 2      360 

4.  MH Health personell  22340

5.   3 and 4        15       1
              Summa valda artiklar:     10

     Total summa valda artiklar:     10
*)  MH- Major Headings i Cinahl, FT-fritextsökning
Dataanalys
Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004) vilket innebär att inte tolka texten utan låta textenheterna tala för sig 

själv. Textnära ord eller fraser som svarar på syftet kallas för textenheter, dessa enheter ska 

kondenseras det vill säga reduceras utan att förlora sitt innehåll. Kärnan i kvalitativ 

innehållsanalys är att skapa kategorier, kategorierna skapas genom att gruppera textenheter 

med liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004).

Vi läste igenom analysenheten, det vill säga artiklarna, ett flertal gånger för att få en 

övergripande förståelse för texten. Vi extraherade textenheter från artikeln som svarade på 

vårt syfte, textenheterna översattes till svenska för att sedan kondenseras. Varje textenhet 

märktes med en kod för att på så sätt göra det möjligt att spåra dem tillbaka till den 

ursprungliga textenheten. De kondenserade textenheterna sorterades efter innehåll och de 

textenheter med samma innehåll bildade kategorier. Första kategoriseringen resulterade i 72 

kategorier. Kategorierna sorterades sedan, på samma sätt, utifrån innehåll och bildade nya 

kategorier. Kategoriseringen utfördes i fem steg tills det återstod tre slutliga kategorier som 

utgjorde resultatet (jmf Graneheim & Lundman, 2004).

Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10 )
Författare Typ Deltagare Datainsamling  Huvudfynd            Kvalitet
/År av  /Analysmetod
 studie
Carr Kvalitativ 11 män och  Semistrukturerade             Vikten av att              Hög  
(2001)  3 kvinnor           intervjuer. Analyserad  skapa och 
vårda   diagnostiserade  med grounded theory.                                         relationen 
mellan  med HIV eller   patient och 
   AIDS   personal samt 
hur
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     relationen kan 
     
 förändras.   
Carr & Kvalitativ 9 kvinnor  Upprepade djup- Hur det är att leva          Hög
Gramling  diagnostiserade gående intervjuer med HIV/AIDS och
(2004)  med HIV eller och deltagande   hur de upplever att 
  AIDS observation. Analyserad omgivningen 
   med etnografisk metod. reagerat på deras 
     sjukdom.

Haile,  Kvalitativ 19 kvinnor Djupgående intervjuer HIV-smittade              Hög 
Landrum,  diagnostiserade analyserade med grounded kvinnors 
Kotarba   med HIV eller  theory.  livsupplevelser,
& Trimble  AIDS i minst    deras uppfattning
(2002)  ett år.   av begreppet ”inre 

styrka”  och 
sårbarhet från  
sjuksköterskors
moraliska bedömningar. 

Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10)
Författare Typ Deltagare Datainsamling  Huvudfynd            Kvalitet
/År av  /Analysmetod
 studie
Hughes,  Kvalitativ 5 män,   Gruppintervjuer  Upplevelsen av               Hög  
Davies &  3 kvinnor och    värdighet och 
Gudmunds-  2 transsexuella   upplevda erfarenheter 
Dottir  män.    av fattiga personer med  
(2008)     avancerad HIV som 
     vårdas på en AIDS 

vårdenhet. 

Lally, Kvalitativ 20 kvinnor  Semistrukturerade  Attityder kring tester,     Hög
Montstream-  som injicerar intervjuer. Analyserad  vaccination, 
Quas,   droger intra- med kvalitativ   behandling och hur         
Tanaka,   venöst.  innehållsanalys.  de upplever sig                        
Tedeschi &     stigmatiserade av 
Morrow     sjukvården på grund                
(2008)     av missbruk.

Rintamaki, Kvalitativ 20 manliga  Semistrukturerade  Deltagarna beskriver       Hög
Scott,   amerikanska grupp- samt  beteenden hos vård-
Kosenko &  krigsveteraner individuella  personal som kan 
Jensen  med HIV. intervjuer. Analyserad relateras till HIV
   med kvalitativ   stigmatisering.
   innehållsanalys.

Schilder, Kvalitativ 47 homo-,  Intervjuer i fokus- Betydelsen av sjuk-         Medel 
Kennedy,   bi- och trans- grupper. Analyserad sköterskans kompetens
Goldstone,  sexuella HIV med hjälp av   i omvårdnaden av HIV-
Ogden,  smittade män. grounded theory. smittade sexuella 
Hogg &     minoriteter.
O´Shaugnessy 
(2001)

Surlis & Kvalitativ 7 män och 3 Semistrukturerade Relationer mellan            Hög
Hyde  kvinnor med  intervjuer. Analyserad sjuksköterska och
(2001)  HIV som varit med hjälp av en  patient och 
  patient på ett kvalitativ innehålls- patienternas 
  irländskt sjuk- analys.  erfarenheter av  
  hus någon    stigmatisering i 
  gång efter    vården.
  diagnosen.
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Varas-Díaz, Kvalitativ 16 män och Djupgående, semi- Upplevelsen av stigma    Hög  
Serrano-  14 kvinnor strukturerade   från familj, vänner,
Garcia &  som lever   intervjuer. Analyserades sexpartners, kollegor
Toro-Alfonso  med HIV  med kvalitativ innehålls- och sjukvårdspersonal.
(2005)  eller AIDS. analys.

Sherman Kvalitativ 14 män, 2 Semistrukturerade  Förväntningar p å             Hög
& Ouellette  kvinnor och intervjuer. Analyserades och erfarenheter av
(2001)  1 transsexuell enligt Carini som hänvisar av läkare och 

kvinna till Ely, Anzul, Friedman, sjuksköterskor.
   Garner & Steinmetz (1991). 

Resultat

Analysen resulterade i tre kategorier (tabell 4) som presenteras med citat från artiklarna i 

texten nedan.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier

Att känna sig avvisad

Att bli märkt och kränkt

Att få kärlek, uppmärksamhet och känna tillit

Att känna sig avvisad

Personer med blodsmitta kände sig avvisade av vårdpersonalens kroppsspråk, de uppfattade 

det som att de försökte undvika dem (Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007; Sherman & 

Ouellette, 2001; Varas-Diaz, Serrano-García & Toro-Alfonso, 2005). De utvecklade en ökad 

känslighet för röstlägen och uppträdanden (Rintamaki et al., 2007) och upplevde att det var 

kallt och ovänligt när vårdpersonalen inte såg dem i ögonen när de pratade med dem 

(Rintamaki et al., 2007; Sherman & Ouellette, 2001; Varas-Diaz et al., 2005). 

Personer med blodsmitta berättade att de kände sig avvisade när de märkte att vårdpersonalen 

var rädd för dem samt när de inte fick den behandling och uppmärksamhet som de ville ha 

(Surlis & Hyde, 2001; Varas-Diaz et al., 2005). I andra studier beskrev personer med 

blodsmitta hur de kände sig avvisade och utanför när de fick sin AIDS diagnos, då tonen som 

användes vid tillfället var okänslig och kall. Deras funderingar kring diagnosen avfärdades 

och blev förklarat med att de var ett hopplöst fall och att deras liv var slut (Carr & Gramling, 
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2004; Rintamaki et al., 2007). Personer berättade att vårdpersonalens engagemang var 

bristfällig och att de inte spenderade nog med tid på deras behov. De blev ignorerade, illa 

bemötta och förväntade sig en sämre kvalitet på vården för att de bar på blodsmitta, vilket 

ledde till att de inte längre ville söka vård (Hughes, Davies & Gudmundsdottir, 2008; 

Rintamaki et al, 2007; Schilder et al., 2001). Personer med blodsmitta beskrev också hur de 

fått uppleva fysisk misshandel (Rintamaki et al., 2007) och hur de inte fick hjälp fastän de 

försökte kalla på uppmärksamhet (Rintamaki et al, 2007; Sherman & Ouellette, 2001; Varas-

Diaz et al., 2005). I en studie av Rintamaki et al (2007) beskrev en person att vårdpersonalen 

var så grym att han hellre dog än att ringa ambulans.

I have gone to the emergency room at [a local hospital] and as soon as I got in 
 they ignore me. I walk up to them and say excuse me, and they ignore me. Or,
 when I go in they immediately what do you want? What do you want?…that’s

what happened to me... (Varas-Diaz et al., 2005, p. 180).

I flera studier uttryckte personer med blodsmitta att vårdpersonalen inte visade förståelse, 

värme eller omtanke, och de kände att de inte hade en aning om vad som pågick i deras liv 

(Carr, 2001; Lally, Montstream-Quas, Tanaka, Tedeschi & Morrow, 2008; Sherman & 

Ouellette, 2001). Personer beskrev att vårdpersonalen behandlade dem efter sin egen 

övertygelse om att de var den ultimata källan till kunskap (Haile, Landrum, Kotarba & 

Trimble, 2002). Personer med blodsmitta uppskattade partnerskap för att kunna ta beslut om 

sin egen vård men upplevde att de inte blev involverade. Vårdpersonalen vare sig lyssnade 

eller frågade vad de ville, speciellt obekväma var de med frågor om kroppsfunktioner och 

livsstil (Sherman & Ouellette, 2001). Personer uttryckte en brist på förståelse när 

vårdpersonalen inte hade tid att ge konkreta svar om testresultat, det ledde till att de kände sig 

frustrerade. En kvinna beskrev hur hon inte ville träffa vårdpersonal för att hon var rädd att bli 

avvisad (Lally et al., 2008). I en studie av Carr (2001) ansåg en man att han inte tyckte om 

läkare- patient relationer där man inte kunde vara ärlig, en annan person ansåg att om han inte 

gillade vårdpersonalen skulle han byta.  

Att bli märkt och kränkt

Att vara smittad med en blodsjukdom innebar att personer blev märkta och stämplade, dels 

genom stora röda prickar i omvårdnadsnoteringarna (Surlis & Hyde, 2001; Lally et al., 2008) 
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och dels när de blev behandlade som en sjukdom (Sherman & Oulette, 2001). Personer med 

blodsmitta blev märkta genom att placeras i en särskild högrisk grupp, och ansågs vara 

promiskuösa, även om de själva inte tyckte sig tillhöra en (Lally et.al., 2007; Schilder et al. 

2001). 

As somebody who is very promiscuous because I am HIV-positive. I have been
labeled a slut (Schilder et al., p.1651)

Personer beskrev hur kränkningarna varierade beroende på hur de blivit smittade, antingen 

klassades de som ett oskyldigt offer eller någon som bad om det (Haile et al., 2002; Surlis & 

Hyde, 2002). Att ha blivit smittad genom sexuell kontakt beskrevs vara annorlunda jämfört 

med att ha fått smittan som missbrukare. Personer behandlades som att som det var deras eget 

fel att de blivit smittade, det var som ett slag på handen (Rintamaki et al., 2007; Surlis & 

Hyde, 2001). Att ha fått blodsmitta bara genom att leva upplevdes som skambelagt på grund 

av bemötandet och personerna ville inte att vårdpersonalen skulle fråga hur de blivit smittade 

(Haile et.al., 2002). Personer med missbruk var den grupp som var mest utsatt. Personer 

kränktes när de fick en nedlåtande och fördomsfull behandling och inte ett respektfullt 

bemötande som andra (Carr, 2001; Haile et.al., 2002; Schilder et al., 2001; Surlis & Hyde, 

2001). Blodsmittade personer med missbruk hade inte något emot homosexuella men beskrev 

att denna grupp blev favoriserad, fick mer uppmärksamhet och vård först, vilket upplevdes 

kränkande och stigmatiserande (Hughes et al., 2008; Surlis & Hyde, 2001).

 

They see us as all the same, dirty, HIV-positive, addicts, bad people. Taboo! Stay 
away from them (Schilder et al., 2001, p. 1652).

När personer sökte sjukvård och det framkom att de bar på blodsmitta förändrades 

vårdpersonalens attityd plötsligt (Rintamaki et al., 2007; Schilder et.al., 2001; Varas-Diaz et 

al., 2005). Denna attitydförändring var skrämmande och förnedrande (Schilder et al., 2001) 

och resulterade i att de inte talade om att de var smittade om anledningen till vårdbesöket inte 

verkligen hade med deras sjukdom att göra (Varas-Diaz et al., 2005). Personerna berättade att 

deras klagomål på fysiska besvär inte respekterades utan det sågs som en klinisk 

manifestation av sjukdomen eller medicineringen (Carr & Gramling, 2004; Sherman & 

Oulette, 2001).  I flera studier berättade personer om hur de blivit kränkta vid tillfällen då de 
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vägrats vård på grund av sin sjukdom (Carr & Gramling, 2004; Rintamaki et al., 2007; 

Schilder et al., 2001; Surlis & Hyde, 2001; Varas-Diaz et al., 2005).

Call me back tomorrow. We’ll have to discuss it. There are four doctors in our
group. And i called her back and she said, We’ve all discussed it. There is 
nothing we can do for you. We can’t help you  so there is no reason to risk our
normal patients by taking you in (Carr & Gramling, 2004, p. 35).

Personer blev förolämpade när överdrivna försiktighetsåtgärder användes vid omvårdnad 

(Haile et al., 2002, & Rintamaki et al., 2007). I en studie av Rintamaki et al. (2007) beskrev 

personer att överdrivna skyddsåtgärder grundades i rädsla, vilket visade sig genom att 

vårdpersonalen höll sig på avstånd och vägrade röra vid dem. Det fysiska avståndstagandet 

gjorde att personer förlorade sin anonymitet. De kände sig skamsna och förödmjukade när 

vårdpersonalen pratade högt till den sjuke om personens sjukdom, inom hörhåll från andra 

(Rintamaki et al., 2007; Surlis & Hyde, 2001).

Are all the doctors dressed the way they’re because they’re afraid they’re going
to get infected? They looked like they were ready for war. I mean, they had shields
on- it was like looking at Roman gladiators! They were completely hermetically
sealed (Rintamaki et al. 2007, p. 961).

Att få kärlek, uppmärksamhet och känna tillit

Personer föredrog att vårdas på vårdinrättningar med stor andel blodsmittade, där kände de sig 

mer bekväma och blev värdigt behandlade (Hughes et al, 2008; Lally et al, 2008; Surlis & 

Hyde, 2001). Personer berättade att vårdpersonalen var som deras familj, och de beskrev 

kärleksfulla vårdrelationer, som gick långt tillbaka i tiden, då de lärt känna varandra på det 

personliga planet. Det gjorde att personer kände sig hemma och upplevde en acceptans och 

säkerhet i kontakt med vårdpersonal. Personer kände kärlek och uppmärksamhet när 

vårdpersonalen gick längre än plikten krävde och berättade om sina egna liv och sina familjer 

(Carr, 2001; Sherman & Ouellette, 2001). I en studie av Carr (2001) beskrev personer att 

relationen till vårdpersonalen hjälpte dem till en bättre självkänsla och till att de kunde skapa 

relationer till andra i framtiden.
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 And my relationship with [the nurse practitioner] helped me more than any
 medicine did, my selfesteem, my feelings about life, and just about the person 
 that I am. The relationship we developed…enabled me to make relationships in 
  the 
future with other people because I can open up and trust a little bit more with 
 everybody (Carr, 2001, p. 40).

Personer upplevde att vårdpersonalen varken var dömande eller klandrande, utan lyssnade och 

visade extra intresse för att försöka förstå dem fullständigt. De blev behandlade som 

människor inte bara som patienter och vårdpersonalen var ett bra stöd, de höll deras hand, grät  

och bad med dem (Sherman & Ouellette, 2001; Surlis & Hyde, 2001). Deras behov 

uppmärksammades och när de behövde hjälp fanns vårdpersonalen där, de var varsamma och 

snälla och fick dem att kunna slappna av (Hughes et al., 2008; Sherman & Ouellette, 2001). 

Vid tillfällen när personer kände sig sårbara så uppmärksammades det (Carr, 2001) och de 

upplevde att vårdpersonalen uttryckte intresse över hur de kände sig, att de lyste upp deras 

dagar och fick dem att känna sig önskade. Personer kände att vårdpersonalen tog sig tid med 

dem och att de var glada och optimistiska, det gjorde att de kunde känna hopp (Sherman & 

Ouellette, 2001). 

Cause at one point I had to depend on each and every last one of them nurses.
 And I have to admit that that time that I really needed them, they were there. 
They helped  (Hughes, 2008, p. 350).

Personer kunde avgöra vårdpersonalens kompetens och skicklighet genom hur de gick genom 

rummet, hälsade och pratade med dem. När de fick ta emot dessa positiva och vänliga signaler 

kände de förtroende, tillit och kunde slappna av (Sherman & Ouellette, 2001). Personer valde 

att stanna hos vårdpersonal som brydde sig, de som hade ett hjärta och visade det (Schilder et 

al., 2001). I en studie av Carr (2001) beskrev personer att de tyckte det var skönt med någon 

som kände dem och var medveten om deras styrkor och svagheter så de slapp förklara om och 

om igen. Det tillsammans med den kompetens de visade gjorde att personer kände att de 

kunde lita på vårdpersonalen och på att de tog rätt beslut. De kände sig inte rädda för att ställa 

frågor (Carr, 2001) och när de frågade så berättade och förklarade vårdpersonalen det de ville 

veta (Hughes et al, 2008). 
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When a nurse comes in for the first time and says, Hello, I´m Ms. Jones. I 
would be your nurse this evening, I know I can relax.
(Sherman & Ouellette, 2001, p. 88).   

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer som lever med blodsmitta 

upplever bemötandet från vårdpersonal. Analysen resulterade i tre kategorier: Att bli avvisad, 

att bli märkt och kränkt samt att få kärlek, uppmärksamhet och att känna tillit. 

I resultatet framkom det att personer blev avvisade och ignorerade på grund av deras sjukdom, 

de fick inte den förståelse som de behövde. Eriksson och Svedlund (2007) beskriver att om 

man blir bemött med nonchalans, ignorans och som att vara mindre värd så ger det känslor av 

att känna sig liten som människa. Deltagarna i deras studie uttrycker hur de hela tiden får 

kämpa för att få bekräftelse från vårdpersonalen. Eriksson och Svedlund (2007) menar att 

behovet av uppmärksamhet är generellt hos alla människor men speciellt hos dem som lägger 

sitt liv i någon annans händer. Meijers och Gustafsson (2008) beskriver bekräftande 

omvårdnad där sjuksköterskan lyssnar till patientens önskemål och frågar hur de vill ha det, 

det gör att patienterna känner sig mer trygga och nöjda. Eriksson och Svedlund (2007) 

beskriver vidare hur deltagarna kände att vårdpersonalen undvek dem för att klara sig från 

problem och konflikter och att de skickades mellan olika vårdinstanser utan att någon tog 

ansvar för dem. Detta ledde till ett minskat förtroende för sjukvården och en misstänksamhet 

mot vårdpersonal. I resultatet beskrev personer hur de blivit så illa behandlade att de inte 

längre vill söka vård. Det kan förklaras med att deras tillit till vårdpersonalen var förbrukad. 

Lögstrup (1994, s. 41, 42) bekräftar detta med sin teori om att alla människor normalt möter 

varandra med en naturlig tillit. För att misstro en annan människa krävs att du tidigare blivit 

sviken eller att människan du möter kommer med groteska överdrifter. Han beskriver också 

hur vi utelämnar oss själva när vi visar tillit till någon. Därför reagerar vi också väldigt starkt 

när tilliten missbrukas. Vi kan utifrån Lögstrups resonemang förstå hur personer med tidigare 

dåliga erfarenheter av sjukvården inte längre har samma förtroende för vårdpersonalen. 

Personer beskrev hur de inte blev involverade i sin vård och att de inte fick konkreta svar om 

sin sjukdom. Eriksson och Svedlund (2007) menar att konversationer mellan patient och 
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vårdpersonal beskrivs som envägskommunikation där vårdpersonal inte tar hänsyn till 

patientens erfarenheter och önskemål. Allen, Shelton, Harden och Goldman (2008) samt 

Eriksson och Svedlund (2007) beskriver hur den information som patienterna fick om sitt 

hälsotillstånd och sina behandlingar kritiserades för att vara inadekvat, motsägelsefull och 

given på ett medicinsktspråk vilket lätt ledde till missförstånd. Enligt Meijers och Gustafsson 

(2008) är en plan över dagen, som görs tillsammans med patienten, ett sätt att få patienten att 

känna sig involverad och delaktig i omvårdnaden.

Personer i resultatet blev märkta efter deras sjukdom samt genom deras sociala status som 

missbrukare eller att de hade en alternativ sexuell läggning. Link och Phelan (2001) beskriver 

begreppet stigmatisering som en process med fyra komponenter där första komponenten är att 

människor delas in och blir märkta efter sociala skillnader, andra komponenten är att 

skillnaderna associeras med negativa egenskaper, den tredje är separationen mellan ”oss” och 

”dem” och det leder till den fjärde komponenten; förlust av status samt diskriminering. För att 

stigmatisering ska vara möjlig krävs social, ekonomisk eller politisk makt. Baral, Karki och 

Newell (2007) bekräftar att sjukdomar som associeras med stigma även kan sammankopplas 

med en social status som av samhället ses som negativ.

I resultatet framkom att personer med blodsmitta blev skrämda och förnedrade när 

vårdpersonalens attityder förändras då det visade sig att personerna var smittade. I Charles 

(2007) studie framkommer det att personer blir avvisade i formella och informella 

förhållanden bland familj, vänner, församling, hemhjälp och eventuella älskare/partners. Kelly 

(1999) menar att människor vägrar komma nära och att barnen inte får träffa den smittade 

samt att anhöriga inte vill besöka deras hus. Charles (2007) beskriver att anledningen till att 

de blev utstötta var direkt kopplat till deras sjukdom och att orsaken till omgivningens 

handlande grundades i rädsla för att själv bli smittad, vissa ville gå så långt som att sätta den 

sjuke i karantän för att skydda samhället. Något som bekräftar vårt resultat där det visade sig 

att vårdpersonalen tog fysiskt avstånd och använde överdrivna skyddsåtgärder av rädsla för att 

bli smittad. Charles (2007) menar att konsekvensen när personer blir utstötta är att de blir 

socialt isolerade. Schulze och Angermeyer (2003) betonar att bli isolerad gör att personer inte 

får tillträde till viktiga sociala roller och att stigmatiseringen upprättar hinder för att få 

möjlighet att komma in eller återvända till arbetsmarknaden. Kelly (1999) menar att personer 
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inte avslöjade sin sjukdom för andra för att på så sätt undvika att bli stämplad. Baral et al. 

(2007) beskriver det som själv-stigmatisering  när personer väljer att inte berätta om sitt 

sjukdomstillstånd av rädsla för den reaktion de kan få eller genom att dra sig undan familj och 

anhöriga för att inte riskera att smitta dem. De isolerar sig både fysiskt och känslomässigt.

I vårt resultat beskrev personer med blodsmitta hur vårdpersonalens bemötande var en källa 

till skuld och skam. Bemötandet skiljde sig åt beroende på hur personen blivit smittad.  

I Charles (2007) framkommer det att bli märkt med ett stigma innebär för personer att de 

känner skam och skuld för att de är sjuka och att det har en förödande effekt för både 

självförtroendet och självkänslan. Personer tror sig inte ha något att erbjuda andra personer 

och är övertygade om att ingen vill vara med dem. Att bli placerad i en särskild grupp behöver 

inte alltid betyda att personer känner sig sämre än andra men gränserna är tydliga och gör det 

omöjligt att dela med sig av sina känslor till någon utanför gruppen (Charles, 2007). 

Sadow och Ryder (2008) menar att om sjuksköterskan får en positiv bild av personen med 

stigma kan detta förändra sjuksköterskans syn på hur sjukvården och även samhället ska ta 

hand om personer med stigmatiserade sjukdomar. Sadow och Ryder (2008) menar att om det 

finns en personlig presentation över den enskilde individen, i den utsatta patient gruppen, som 

sjuksköterskan kan relatera till kan detta bidra till en förståelse för den sjuka personen. I en 

studie av Schulze och Angermeyer (2003) beskrev att personer som inte har en sjukdom med 

stigma har väldigt lite förståelse för hur det är och vilka svårigheter det innebär att leva med 

en sådan sjukdom. Baral et al. (2007) menar att okunskap hos vårdpersonal kan leda till att 

patienter känner sig diskriminerade och stigmatiserade.

I resultatet framkom hur relationer till vårdpersonal kunde utvecklas till familjära och 

kärleksfulla och där vårdpersonalen upplevdes som pålitliga och ett bra stöd. De var inte 

klandrande eller dömande utan lyssnade och visade intresse. Svedberg, Jormfeldt och 

Arvidsson (2003) beskriver vikten av att känna sig sedd och känna att sjuksköterskan bryr sig 

om och förstår patienten för att kunna skapa en relation. Mok och Chiu (2004) menar att en 

familjär och kärleksfull relation uppstår ur en ömsesidig relation. Det sker genom att 

sjuksköterskorna ser till patienternas uttryckta och outtalade fysiska, psykiska och andliga 

behov samt lyssnar på patientens djupare känslor. En ömsesidig och familjär relation till 
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sjuksköterskan hjälper patienterna att finna en känsla av frid och säkerhet och det minskar 

deras lidande.

Då sjuksköterskorna är tillgängliga och närvarande känner patienterna att de är uppriktigt 

intresserade av dem (Mok & Chiu, 2004). Patienter vill att sjuksköterskan ska se och lyssna 

på dem som individer och känna igen deras sinnestillstånd utan att de ska behöva uttrycka det. 

Det är också viktigt att sjuksköterskan fokuserar på deras hälsa istället för ohälsa och lägger 

märke till deras resurser och goda kvaliteter. Patienterna känner hopp när sjuksköterskan 

inspirerar, uppmuntrar och fokuserar på möjligheter (Svedberg et al., 2003). När 

sjuksköterskan lyssnar på dem och respekterar deras känslor och egna beslut skapas tillit 

(Svedberg et al., 2003; Wallace & Appleton, 1995) och då kan patienten känna sig trygg med 

att avslöja sina innersta känslor (Mok och Chiu, 2004; Svedberg et al., 2003). Det beskrivs 

som ett stort stöd om sjuksköterskan finns tillgänglig när patienten har problem (Svedberg et 

al., 2003). Även Wallace och Appleton (1995) beskriver hur sjuksköterskan stödjer patienten 

när hon finns där för dem men också genom att visa sitt medlidande och sin kompetens. 

Interventioner så att personer som lever med blodsmitta ska bli bemötta med respekt och 

värdighet är att sjuksköterskan ska sträva mot att uppnå en ömsesidig relation. Bemötandet är 

av yttersta vikt för att en vårdrelation av bra kvalitet ska kunna utvecklas, det i sin tur främjar 

vårdsökande beteenden hos denna utsatta patientgrupp. Niven och Scott (2003) menar att 

personer med sjukdom är extra sårbara. När vårdpersonal möter en person med sjukdom som 

litar på dem och vars liv de kan påverka på ett betydande sätt så skapar det en skyldighet mot 

den andra människan. Pajnkihar (2009) beskriver att det är sjuksköterskans första kontakt med 

patienten som är viktigast för att kunna etablera en partnerliknande relation och för att uppnå 

det måste patienten känna tillit till sjuksköterskan. Tilliten växer fram genom att 

sjuksköterskan respekterar patientens värdighet och autonomi, visar empati samt delar med 

sig av information så att patienten har möjlighet att fatta beslut om sin egen vård. 

Metoddiskussion

För att värdera en kvalitativ studie bör man granska dess tillförlitlighet som består av fyra 

komponenter; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Om en studie ska 

vara pålitlig ska tillvägagångssättet beskrivas och vara konsekvent och exakt återgivet. Det 
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ska vara möjligt att upprepa studien och komma fram till ett liknande resultat (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). Vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt genom att presentera de 

sökord, databaser och inklusionskriterier vi använt samt översikt av artikelsökning och de 

artiklar som ingått i analysen. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att hitta de mest passande textenheterna 

för att uppnå trovärdighet. Att resultatet är trovärdigt innebär enligt Holloway och Wheeler 

(2002, s. 255) att resultatet och studiedeltagarnas upplevelser överensstämmer med varandra. 

De beskriver också att resultatet kan styrkas genom att använda passande citat i texten. Vi har 

kontinuerligt ifrågasatt om de textenheter vi extraherat har svarat på syftet, vi har också 

använt oss av citat för att styrka och illustrera resultatet. Bekräftelsebarhet innebär att datan 

ska vara objektiv och neutral, fri från tolkningar från forskaren (Polit & Beck, 2004, s. 714). 

Att analysera texten manifest innebär att låta textenheterna tala för sig själva utan tolkningar 

av innebörden. Vi har hela tiden varit två som kontrollerat innehållet och förutom det har vårt 

tillvägagångssätt och resultat granskats genom handledning och seminarium för att upptäcka 

eventuella tolkningar. Datan har översatts från engelska till svenska med hjälp av lexikon på 

internet och i bokform men eftersom engelska är vårt andra språk kan det finnas risk för 

eventuella fel i översättningen.

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller en text flera betydelser och det är alltid en 

liten grad av tolkning när man tar sig an en text, en viktig fråga när man bestämmer 

tillförlitlighet i studier med kvalitativ ansats. Vår erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar är 

under utveckling och därför har vi använt oss av ett färdigt granskningsprotokoll. Willman et 

al. (2006, s. 95) menar att forskargruppen ska utforma ett granskningsprotokoll för varje unik 

litteratursammanställning. En svårighet har varit att bibehålla kärnan i textenheterna vid 

översättning och kondensering, så information kan ha gått förlorad. För att säkerställa att så 

lite information som möjligt gått förlorad har vi genomfört kategoriseringen i fem steg för att 

vara så textnära som möjligt. 

Slutsatser

Denna litteraturstudie visade att personer som lever med blodsmitta är utsatta för 

stigmatisering såväl i samhälle som i sjukvården. De fick inte den uppmärksamhet och 
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förståelse som de behövde av vårdpersonalen, vilket medförde att den naturliga tilliten 

förbrukades. Det i sin tur ledde till en ökad misstänksamhet och undvikande av fortsatt 

kontakt med sjukvården. En bekräftande omvårdnad skapade förutsättningar för en 

vårdrelation som är familjär och gav både patient och vårdpersonal ett ömsesidigt utbyte. 

Eftersom att den här patientgruppen blir allt vanligare i vården bör vårdpersonal öka sin 

medvetenhet om hur de bemöter personer som lever med blodsmitta. Vi anser att det skulle 

behövas mer forskning kring hur vårdpersonalens bemötande påverkar individen och deras 

vilja att söka vård. 
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