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Abstrakt
Fördomar hos vårdpersonal kan negativt påverka den omvårdnad
som ges och orsaka onödigt lidande hos patienten. Syftet med
denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva hur
omvårdnaden påverkas av vårdpersonalens fördomar gentemot
olika patientgrupper. Utifrån syftet upprättades två frågeställningar:
vilka fördomar förekommer hos vårdpersonal samt hur påverkas
omvårdnaden av fördomar. Tretton vetenskapliga artiklar av både
kvalitativ och kvantitativ karaktär valdes ut för kvalitetsgranskning
och analys. Resultatet visade att vårdpersonal med fördomar hade
ett undvikande och diskriminerande förhållningssätt. Patienter som
utsattes för fördomar upplevde sig särpräglade, ignorerade och var
rädda för att få ett fördömande bemötande av vårdpersonal.
Vårdpersonal höll ibland medvetet ett emotionellt avstånd till vissa
patienter. Fördomar och stigmatisering hos vårdpersonal kunde
sammankopplas med okunskap, vilket utgjorde ett hinder för en
god omvårdnad. Slutsatsen blev att kunskap minskar fördomar hos
vårdpersonal och ökar möjligheterna att ge en god omvårdnad.

Nyckelord: fördomar, lidande, patientperspektiv, systematisk
litteraturöversikt, vårdpersonal
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Människor har idag goda kunskaper om att fördomar innebär att ha en negativ attityd och att

vara diskriminerande mot utvalda personer. För att inte själva framstå som fördömande

förnekar dock ofta personer med fördomar att de skulle ha en nedvärderande syn på andra. De

uttrycker istället sin tolerans mot andra människor, så länge dessa håller sig inom ramen för

vad som de anser vara korrekt. Därmed utgör inte de något hot mot den egna, dominerande

gruppen (Augoustinos & Every, 2007). Vissa personer och grupper i samhället löper större

risk än andra att kategoriseras in i förutbestämda fack. Enligt Corrigan, Watson, Warpinski

och Gracia (2004) tar fördomsfulla människor ofta till sig negativa stereotyper om utsatta

personer, vilket kan leda till diskriminering.

Ordet fördom [prejudice] härstammar enligt Young-Bruehl (1998, s. 1-57) från det latinska

språkets praejudicum som förr innebar att fastställa ett prejudikat inom rättsväsendet. Numera

förknippas en fördom med något som är mångfaldigt, abnormt som kan anta många

varierande former och ta olika områden i besittning. Att människor skapar fördomar mot

varandra är inget nytt fenomen. Under det senaste seklet har det ständigt förekommit

fördomar och diskriminering mot olika minoritetsgrupper. Historiskt sett har människors

fördomar huvudsakligen vilat på grunder av antisemitism, rasism, sexism och homofobi

(Young-Bruehl, 1998, s. 1-57).

Studier (Finchilescu, 2010; Irwin, 2007) visar att fördomar betecknar förutfattade tankar och

känslor om en grupp personer och baseras ofta på stereotyper och på obekräftad information.

Faye (2005) och Irwin (2007) menar att fördomar är en kognitiv och affektiv respons på något

som leder till diskriminering med beteendemässiga dimensioner. Vilka attityder och

värderingar som finns i ett samhälle avspeglas i medborgarnas agerande och dessa

kunskapsstrukturer ger grund åt stigmatisering och de stereotypa roller som föreligger.

Stigmatisering innebär att någon förmedlar fördomar eller negativa stereotyper om en annan

person utan motivering eller grundläggande information. Ett stereotypt tänkande är en effektiv

men potentiellt farlig övertygelse som sammankopplas med en kategorisering av information

om andra personer och deras beteende (jmf. Faye, 2005 & Irwin, 2007). Irwin (2007) skriver

att ett stereotypt tänkande kan vara antaganden om att alla människor är eller bör vara

heterosexuella och att en annan sexualitet kan utgöra ett hot mot samhället.

I samhället förekommer fördomar, stigmatisering och stereotypa indelningar av personer och

grupper som avviker från majoriteten av befolkningen (Young-Bruehl, 1998, s. 1-57). Inom
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vården kan dessa fördomar påverka omvårdnaden och patienternas upplevelser (Bejciy-Spring,

2008; Crabtree, 2003; Linden & Redpath, 2011; Mason, Hall, Caulfied & Melling, 2010;

Papaharitou, Nakopoulou, Moraitou, Tsintsiou, Konstantinidou & Hatzichriston, 2008;

Röndahl, Innala & Carlsson, 2007; Spence, 2001). Stereotypa roller och fördomar

förekommer enligt Gauthier (2000) inom alla vårdens nivåer, verksamheter och instanser.

Dootson (2000) menar att vården som helhet behöver analysera den egna synen på stereotypa

antaganden för att kunna ge en professionell vård, där fördomar inte påverkar omvårdnaden.

Vårdpersonalens fördomar kan starkt påverka bemötandet av patienter och deras upplevelse

av vård och omsorg (Bejciy-Spring, 2008). Fördomar och diskriminerande attityd kan därmed

leda till negativa konsekvenser för den omvårdnad som ges till patienten (Linden & Redpath,

2011).

All vårdpersonal måste hantera sina känslor av fördomar för att kunna erbjuda en effektiv,

kompetent och empatisk vård (Van Cleemput, 2010; Gauthier, 2000). Spence (2001) menar

att våra undermedvetna värderingar och vår förförståelse ger upphov till de tolkningar vi gör.

Fördomar inom vården hindrar en positiv utveckling av förståelse för patienten (Spence,

2001). Toombs (1993, s. 76-88) skriver att vid sjukdom upplevs kroppen som ett objekt där

kroppen är utom kontroll. Patienten förlorar sin känsla av frihet, trygghet och kroppslig

identitet samt upplever en känsla av rädsla. I ett professionellt bemötande ska

sjukvårdspersonalen försöka sätta sig in i patientens livsvärld för att inte öka upplevelse av

kroppen som ett objekt då det kan öka patientens lidande (Toombs, 1993, s. 76-88). Studier

(Bejciy-Spring, 2008; Papaharitou et al. 2008; Linden & Redpath, 2011) visar dock att

fördomar är ett vanligt förekommande inslag i vården.

Röndahl, Innala och Carlsson (2007) fann med sin studie att vårdpersonal ofta upplever att

kollegor har fördomar och diskriminerande attityd mot vissa patienter eller andra personer på

arbetsplatsen. Fördomar och negativa attityder inom vården kan skapas på lösa grunder av

konservativa värderingar och okunskap (Papaharitou et al. 2008; Crabtree, 2003). Mason et al.

(2010) menar att vårdpersonal måste bearbeta sina egna fördomar för att kunna utöva ett

professionellt förhållningssätt då fördomar kan påverka omvårdnaden. Bejciy-Spring (2008)

menar att det kan vara svårt som patient att bemöta vårdpersonal som har en fördomsfull,

negativ attityd då vårdbehovet inte kan negligeras och uppskjutas till ett annat tillfälle.



5

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastslås att målet för den svenska vården är en god

vård på lika villkor till hela landets befolkning. Vården ska ges med respekt för alla

människors lika värde samt med respekt för varje enskild människas värdighet. I

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) kan det läsas att

sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt där kontakt med patienter bör

ske på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. En god omvårdnad innefattar kunskap och

kompetens om olika kulturer och individuella skillnader samt att försiktighet och förståelse

visas kring frågor som rör utsatthet och känsla av utanförskap hos grupper av annan etnicitet,

kön eller sexuell läggning (Cuellar, Brennan, Vito & de Leon Siantz, 2008).

Fördomar genomsyrar hela samhället och därmed även hela vårdens organisation (Gauthier,

2000). Ämnet är dock föga vetenskapligt bearbetat ur ett omvårdnadsperspektiv, trots dess

stora omfattning (Alvidrez, Snowden & Patel, 2010). Syftet med denna systematiska

litteraturöversikt var därför att beskriva hur omvårdnaden påverkas av vårdpersonalens

fördomar gentemot olika patientgrupper. Med fördomar menar författarna intellektuell och

emotionell respons på något som leder till en negativ särbehandling av en annan individ.

Utifrån syftet upprättades två frågeställningar:

1. Vilka fördomar förekommer hos vårdpersonal?

2. Hur påverkas omvårdnaden av fördomar?

Metod
För att uppnå syftet med studien och besvara forskningsfrågorna på bästa sätt valde författarna

att göra en systematisk litteraturöversikt. Detta innebär att försöka sammanställa all relevant

kunskap om ett utvalt ämne (Polit & Beck, 2008, s. 65, 69, 106). Välgjorda litteraturöversikter

anses ha ett högt vetenskapligt bevis och påvisar meningsfulla resultat för det kliniska

vårdarbetet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 95, 100-104). I enighet med Holopainen,

Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) användes följande steg för att sammanställa

denna litteraturöversikt: definition av syfte och forskningsfråga, litteratursökning, dataanalys

samt presentation av resultat.
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Litteratursökning

Efter precisering av forskningsproblemet konstruerades en plan för litteratursökning. Enligt

Willman et al. (2011, s. 67-69) ska planen utgå från forskningsproblemet och innehålla

angivna begränsningar. Polit och Beck (2008, s. 337-341) menar att ett steg för att begränsa

en litteratursökning är genom att använda sig av inklusions- och exklusionskriterier.

Inklusionskriterier för att optimera litteratursökningen var: att använda MeSH-termer där det

var möjligt, artiklar på engelska, peer reviewed samt fulltext. Peer reviewed innebär att en

artikel granskats av två eller flera experter inom ämnesområdet (Polit & Beck, 2008, s. 706).

Exklusionskriterier för litteratursökningen var artiklar äldre är år 2000, då författarna ville ta

del av ny forskning. För att undvika ett cirkelresonemang exkluderades även Meta-analyser

och systematiska litteraturöversikter. Sökorden som användes i litteratursökningen var:

prejudice, nursing, stigma, health care, attitude of health personnel, attitude, attitudes,

healthcare och experience.  Den Booleska sökoperatorn AND användes mellan sökorden för

att kombinera olika söktermer jmf. Willman et al. (2011, s. 72-73). En översikt av

litteratursökningen ses nedan i tabell 1.

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och valda artiklar.
Syfte sökning: Hur omvårdnaden påverkas av vårdpersonalens fördomar gentemot olika patientgrupper.
Söknr *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar
MEDLINE 11-09-01
1 FT Prejudice 21549
2 MSH Prejudice 9940
3 MSH Nursing 21998
4
5 LTS

2 AND 3
2 AND 3 + LTS

59
7 0

CINAHL 11-09-01
6 FT Prejudice 2764
7 CH Prejudice 1002
8 FT Nursing 408927
9 7 AND 8 98
10 LTS 7 AND 8 + LTS 21 0
PsycINFO 11-09-01
11 CABS Prejudice 10179
12 CABS Nursing 70251
13 11 AND 12 121
14 LTS 11 AND 12 + LTS 76 6
MEDLINE 11-09-16
15 FT Stigma 6642
16 FT Health care 486682
17 15 AND 16 1275
18 LTS 15 AND 16 + LTS 296 3
PsycINFO 11-09-16
19 CABS Stigma 9202
20 CABS Nursing 70641
21 19 AND 20 664
22 LTS 19 AND 20 + LTS 540 0
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning och valda artiklar.
Syfte sökning: Hur omvårdnaden påverkas av vårdpersonalens fördomar gentemot olika patientgrupper.
Söknr *) Söktermer Antal träffar Valda artiklar
CINAHL 11-09-18
23 CH Attitude of health

personnel
7803

24 LTS Attitude of health
personnel + LTS

1426

25 FT Nursing 410652
26 24 AND 25 2100
27 LTS 24 AND 25 + LTS 287 1
CINAHL 11-09-21
28 FT Attitude AND nursing 12769
29 FT 29 AND health care 2350
30 LTS 30 + LTS 526 1
PsycINFO 11-09-21
31 CABS Stigma 9240
32 CABS Attitudes 221468
33 31 AND 32 3231
34 LTS 29 AND 30 + LTS 1894
35 CABS 31 AND 32 AND Health

personnel
367

36 LTS 31 AND 32 AND Health
personnel + LTS

264 1

37 CABS Attitude of health
personnel AND Healthcare

2095

38 CABS 37 AND experiences 560
39 LTS 38 + LTS 484 1
* FT – fritextsökning, MSH – MeSH-termer i databasen MEDLINE, CH – CINAHL headings i databasen
CINAHL, LTS – limits, CABS – Sökning i alla fält i databasen PsycINFO.

Kvalitetsgranskning

Artiklar som svarade mot syfte och forskningsfrågor antogs för kvalitetsgranskning. Denna

granskning utfördes med vägledning av Willman et al. (2011, s. 104-107) och innebar en

noggrann genomgång av de utvalda artiklarna. Kvalitetsgranskningen innefattade användande

av färdigställda protokoll jmf. Willman et al (2011, s. 173-176) för att säkerställa att viktiga

punkter bearbetats i granskningen. Samtliga artiklar granskades först enskilt och diskuterades

sedan gemensamt av författarna för att öka trovärdigheten för granskningen. I enlighet med

Willman et al. (2011, s. 110-113) graderades kvaliteten genom att varje fråga i protokollet

med ett positivt utslag (svarsalternativ ja) gav ett poäng och varje negativt utslag

(svarsalternativ nej eller vet ej) gav noll poäng. Antal positiva utslag adderades och

dividerades med totalt antal möjliga poäng. Den procentsats som utföll avgjorde vilken

kvalitet som angavs studien enligt tabell 2 jmf. Willman et al. (2006, s. 96). En översikt av de

vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades i analysen ses nedan i Tabell 3.
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Tabell 2. Procentsats för kvalitetsgradering.
Kvalitetsnivå Procentsats
Hög 80-100 %
Medel 70-79 %
Låg 60-69 %

Tabell 3. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=13).
Författare
År
Land

Typ av
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Araújo et al.
(2009)
Brazilien

Kvalitativ 21 deltagare
(homosexuella
män).

Strukturerade
intervjuer med
slutna frågor.
Kvalitativ
innehållsanalys.

Deltagarna undvek att söka
vård eftersom de kände sig
fördömda och stigmatiserade.
Männen kände sig utstötta och
diskriminerade i sjukvården.

Hög

Arvaniti et al.
(2008)
Grekland

Kvantitativ 600 deltagare
(361 vård-
personal på
olika kliniker,
231 studenter
inom medicin
och hälsa).

Strukturerade
frågeformulär.
Deskriptiv
statistik.

Vårdpersonal som arbetade på
psykiatrisk avdelning var mer
positiva och bar på mindre
fördomar gällande psykisk
sjukdom. Personal med högre
universitets-utbildning var
mindre diskriminerande.

Hög

Benkert et al.
(2005)
USA

Kvalitativ 20 deltagare
(afro-
amerikanska
kvinnor).

Semistrukturerade
intervjuer.
Fenomenologisk
analysmetod.

Samtliga kvinnor hade upplevt
fördomar och inadekvat vård.
Negativa känslor från
fördomar dominerade över
god vård. Kvinnorna trodde att
de blev sämre behandlade
inom vården för att de var
fattiga och mörkhyade.

Hög

Bjorkman et al.
(2009)
Norge

Kvalitativ 128 deltagare
(homosexuella
kvinnor).

Frågeformulär
med öppna frågor.
Fenomenologisk
analys.

Datamaterialet resulterade i tre
huvudteman: medvetenhet hos
vårdpersonal, attityder mot
homosexualitet samt kunskap
om homosexuella kvinnor.
Resultatet speglade både
negativa och positiva
upplevelser av vård och
vårdpersonals agerande.

Hög

Björkman et al.
(2008)
Sverige

Kvantitativ 120 deltagare
(sjuk-
sköterskor där
69 arbetade
inom somatisk
vård och 51
inom
psykiatri).

Strukturerade
frågeformulär.
Deskriptiv
statistik.

Vårdpersonal inom somatisk
vård hade mer fördomar mot
vissa patientgrupper än
personal inom psykiatrisk
vård. Mest utsatta för
fördomar var patienter med
drog- och alkoholmissbruk,
schizofreni eller demens.

Hög
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Forts. Tabell 3. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=13).
Författare
År
Land

Typ av
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Kinsler et al.
(2007)
USA

Kvantitativ 223 deltagare
(178 män och
45 kvinnor
som var HIV-
positiva).

Intervjuer som
utgick från
strukturerade
frågeformulär.
Deskriptiv
statistik.

Cirka en fjärdedel av
deltagarna hade upplevt
stigmatisering från
vårdpersonal. Känslor som
osäkerhet, utanförskap,
främlingskap och nekad
service noterades. Drygt
hälften av deltagarna ansåg att
vården var svåråtkomlig och
inte fanns i närheten när den
behövdes.

Hög

Liggins et al.
(2005)
Nya Zeeland

Kvalitativ 10 deltagare
 (5 patienter
med psykisk
ohälsa och 5
vårdpersonal).

Semistrukturerade
intervjuer.
Grounded-theory.

Patienter upplevde att de
behandlades annorlunda p.g.a.
sin diagnos. Redan vid
misstanke på en psykisk
sjukdom ansåg både patienter
och vårdpersonal att
bemötandet blev mer negativt.

Hög

Merrill et al.
(2008)
USA

Kvalitativ 8 deltagare
(kvinnor med
obesitas).

Semistrukturerade
intervjuer.
Fenomenologisk
hermeneutisk
analys.

Samtliga kvinnor upplevde
svårigheter med att passa in i
hälso- och sjukvårdssystemet.
Fyra huvudteman uppstod: att
kämpa för att passa in, att inte
känna sig som människa, att
bli bortskickad samt att vägra
att ge upp.

Hög

Peckover et al.
(2007)
England

Kvalitativ 18 deltagare
(distriktssjuk-
sköterskor).

Semistrukturerade
intervjuer.
Kvalitativ
innehållsanalys.

Distriktssjuksköterskor var
dåligt förbereda för att arbeta
med patienter med missbruk.
De bar på många fördomar
och stereotypa uppfattningar
som gjorde att arbetet ansågs
vara riskabelt. Detta bidrog till
att de gjorde kortare besök hos
patienter samt arbetade i par.

Medel

Redpath et al.
(2010)
England

Kvantitativ 460 deltagare
(155 anställd
vårdpersonal,
305 studenter
inom medicin
och hälsa).

Strukturerade
frågeformulär.
Deskriptiv
statistik.

Vårdpersonal hade en uttalad
negativ attityd och fördomar
och uttryckte en mindre vilja
att hjälpa och stötta vissa
patientgrupper. Läkare hade
högre grad av stigmatisering
och fördomar mot patienter
med hjärnskada än
sjuksköterskor och studenter.

Medel
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Forts. Tabell 3. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=13).
Författare
År
Land

Typ av
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Reed et al.
(2005)
Australien

Kvalitativ 10 deltagare
(sjuk-
sköterskor).

Semistrukturerade
intervjuer.
Kvalitativ
innehållsanalys.

Sjuksköterskor hade en
negativ attityd gentemot
psykiskt sjuka och behandling
av dessa. De ansåg att det inte
var deras uppgift att ta hand
om dessa patienter. Vissa
sjuksköterskor var rädda vilket
gjorde att de undvek denna
patientgrupp. Studien visade
att de som har mer utbildning
och stöd visade en mer positiv
attityd gentemot patienter.

Hög

Rintamaki et
al.
(2007)
USA

Kvalitativ 50 deltagare
(män med
HIV).

I två steg; två
fokusgrupper med
semi-
strukturerade
intervjuer samt
definierade
enskilda
intervjuer.
Grounded- theory.

Patienter upplevde många
negativa beteenden från
vårdpersonal som upplevdes
bero på deras HIV-diagnos.
Vårdpersonals bemötande
medförde att patienter kände
sig stigmatiserade i sin kontakt
med vården.

Hög

Röndahl et al.
(2006)
Sverige

Kvalitativ 27 deltagare
(homosexuella
personer där
17 var kvinnor
och 10 var
män).

Semistrukturerade
intervjuer.
Fenomenologisk
analysmetod.

Vårdpersonals fördomsfulla
agerande riktade sig i första
hand mot homosexuella och
dessa upplevde en bristande
kunskap om homo- och
bisexualitet. Detta gav
patienter känslor av att vara
annorlunda och utanför vilket
medförde att relationer med
vårdpersonal kändes osäker
och spänd.

Hög

Analys

Enligt Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) förenar en systematisk

översikt all förekommande relevant kunskap om ett utvalt ämne. Detta kan innebära att

forskaren inte tar hänsyn till vilken metod som använts i de primära studierna då de kan vara

av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. En systematisk översikt strävar efter att finna

evidens för sitt syfte, varav artiklar som tas till analys ofta är av kvantitativ karaktär.

Kvalitativ forskning bidrar dock till att ge insikt om människors upplevelser och erfarenheter

varav dess resultat är av stor vikt i den evidensbaserade vården (Goding & Edwards 2002,

Hewitt-Taylor 2002; Holloway & Wheeler, 2010, s. 3-17). Målet med analysen var att svara

på syfte och forskningsfrågor samt nå insikt i hur omvårdnaden påverkas av vårdpersonalens
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fördomar. För att nå detta mål på bästa möjliga sätt användes både kvalitativa och kvantitativa

artiklar. Med vårdpersonal avses i denna litteraturöversikt sjuksköterskor,

distriktssjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, psykoterapeuter, läkare, undersköterskor,

mentalskötare, ambulanspersonal och studenter inom medicin och omvårdnad.

Analys av artiklarna utgick från den beskrivning som nämns i Holopainen et al. (2008).

Inledningsvis i analysen lästes de tretton kvalitetsgranskade artiklarna flera gånger av varje

författare enskilt. Sedan togs textenheter ut av författarna var för sig från artiklarnas

resultatdel som svarade mot syftet. Textenheterna numrerades för att senare kunna spåras

tillbaka till originalartikeln. Detta resulterade i 257 textenheter. Därefter kondenserades

samtliga textenheter av författarna både enskilt och gemensamt. Kondenseringen innebar att

textenheterna översattes till svenska samt förenklades utan att kärnan, det väsentliga,

förlorades. Analysen fortsatte med att författarna tillsammans organiserade och kombinerade

det kondenserade datamaterialet i tre steg där textenheter med liknande kärna sammanfördes

så att kategorier ur både patient- respektive personalperspektiv uppstod. Datamaterialet

kategoriserades i flera steg för att inte kärnan i textenheterna skulle gå förlorad (jmf.

Holopainen et al., 2008). Kategoriseringssteg ett och två innebar att författarna fann likheter

mellan textenheter i olika kategorier och att likartade kategorier sammanfördes. Under det

tredje och sista kategoriseringssteget fördes likartade textenheter och kategorier samman ännu

en gång.

Resultat
Analysen resulterade i datamaterial ur både ett patient- och personalperspektiv som svar på

syftet och de specifika frågeställningarna:

1. Vilka fördomar förekommer hos vårdpersonal?

2. Hur påverkas omvårdnaden av fördomar?

Frågeställning 1 bearbetas ur både patient- och personalperspektiv och lyfter fram vilka

fördomar som förekom i de granskade artiklarna. Som bifynd i analysen såg författarna ett

mönster i vilka patientgrupper som utsattes för vårdpersonalens fördomar. Detta presenteras

som sista stycke under frågeställning 1.
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Frågeställning 2 bearbetas ur ett patient- respektive personalperspektiv och presenteras i

löpande text och valideras med citat från de utvalda studierna.

1. Vilka fördomar förekommer hos vårdpersonal?

Patienter ansåg i studier (Araújo, Montagner, da Silva, Lopes & Freitas, 2009; Kinsler, Wong,

Sayles, Davis & Cunningham, 2007; Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen, 2007; Röndahl,

Innala & Carlsson, 2006) att vårdpersonal hade fördomar om att HIV var något mycket

smittsamt. Att vårdpersonal var rädda och osäkra kring patienter med HIV och hade ett

nedvärderande beteende, dålig ögonkontakt och nekade service.

I tre studier (Araújo et al., 2009; Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl et al., 2006) beskrev

patienter att vårdpersonal ansåg att en samkönad sexuell läggning var något patologiskt. Att

en samkönad sexuell läggning var en central orsak till psykisk ohälsa. Att en samkönad

sexuell läggning endast var en fas som patienten passerade på sin väg till att bli heterosexuell.

Att partners till homosexuella inte kunde ses som ”riktiga” partners varav namn på andra

anhöriga efterfrågades. Att vårdpersonal hade ett heteronormativt tänkande och utgick ifrån

att alla personer var heterosexuella. Att vårdpersonal inte kunde kommunicera med patienter

som var homosexuella på grund av sin egen osäkerhet och rädsla för vilka ord som ”de

använde sig av”.

I en studie (Benkert & Peters, 2005) framkom det att patienter som var afro-amerikanska

kvinnor, upplevde fördomar hos vårdpersonal genom att de ansåg att de var fattiga och kom

från en lägre samhällsklass på grund av deras hudfärg och hur de klädde sig. Att de fick

genomgå onödiga blodprovstagningar för att de var mörkhyade. Att vårdpersonal antog att

mörkhyade tonårsflickor som sökte vård alltid var gravida. Att mörkhyade kvinnor

pratade ”en massa strunt” varav vårdpersonalen kunde ignorera vad kvinnorna sade och

istället gjorde sina egna antaganden.

I en studie av Merrill och Grassley (2008) ansåg patienter att vårdpersonal hade fördomar om;

att patienter med obesitas bara åt ”skräpmat” och inte hade någon självinsikt. Att alla problem

bottnade i att patienten åt för mycket mat och att patienten skulle ”sluta äta” om denne ville

bli frisk. Att läkaren inte behövde göra undersökningar när patienten hade ont i lederna, då det
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endast berodde på övervikt och att banta var botemedlet. Att när patienten inte svarade som

vårdpersonalen hade trott på frågor som ställdes utgick vårdpersonalen ifrån att patienten inte

talade sanning eller ignorerade dennes svar.

Fördomar hos vårdpersonal upptäcktes i en studie av Redpath, Williams, Hanna, Linden,

Yates & Harris (2010) där vårdpersonalen ansåg att patienter med hjärnskada fick ”skylla sig

själva” om de varit bidragande till sin hjärnskada (kört bil vårdslöst, varit påverkade av

alkohol eller narkotika, levt med missbruk). Att patienter som ansågs ”skyldiga” fick klara sig

bäst de kunde då vårdpersonalen hade en känslokall och barsk attityd. Att vårdpersonal hade

ett mindre hjälpsamt beteende mot de patienter som de ansåg vara skyldiga till sin hjärnskada.

I studier av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) samt Peckover och Chidlaw (2007)

framkom att vårdpersonal hade fördomar om att patienter med missbruk ansågs vara

aggressiva, farliga och hotfulla människor. Att deras tillstånd var självförvållat och därmed

upplevde vårdpersonal att de inte behövde engagera sig i patientens psykiska välbefinnande,

utan istället arbetade uppgiftsorienterat. De ansåg att arbete med patienter med missbruk var

ett riskfyllt arbete.

Fördomar hos vårdpersonal framkom i flera studier (Arvaniti, Samakouri, Kalamara,

Bochtsou, Bikos & Livaditis, 2009; Björkman et al., 2008; Liggins & Hatcher, 2005; Reed &

Fitzgerald, 2005) som fann att patienter med psykisk sjukdom ansågs vara komplexa personer

som var svåra att förstå sig på. Att patienter med psykisk sjukdom inte kunde ha fysiska

åkommor eller sjukdomar, utan att dessa var en effekt av den psykiska sjukdomen. Att

vårdpersonal var rädd för patienter med psykisk sjukdom och att flera i personalgruppen inte

ville eller hade lust att ge dem vård.

Som ett bifynd i denna litteraturöversikt uppmärksammade författarna ett mönster i vilka

patientgrupper som utsattes för vårdpersonalens fördomar i de granskade studierna. Dessa var:

patienter med HIV (Araújo et al., 2009; Kinsler et al., 2007; Rintamaki et al., 2007; Röndahl

et al., 2006), patienter som var homosexuella (Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl et al.,

2006), patienter som var mörkhyade (Benkert & Peters, 2005), patienter med obesitas (Merrill

& Grassley, 2008), somatiskt sjuka med hjärnskada (Redpath et al., 2010), patienter med

missbruksproblematik (Björkman et al., 2008; Peckover & Chidlaw, 2007) samt patienter med
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var psykisk sjukdom (Arvaniti et al., 2008; Björkman et al., 2008; Liggins & Hatcher, 2005;

Reed & Fitzgerald, 2005).

2. Hur påverkas omvårdnaden av fördomar?

Patientens och anhörigas perspektiv

Homosexuella patienter beskrev i studier (Röndahl et al., 2006; Bjorkman & Malterud, 2009)

att de upplevt att vårdpersonalen varit rädda för dem vilket ledde till en bristande

kommunikation och känslan av att vara annorlunda. I den ena studien (Bjorkman & Malterud,

2009) framkom det att homosexuella patienter uppfattat det som att läkare jämförde

homosexualitet med att vara deprimerad och att det därmed var något som var övergående.

Vidare i studien framkom även att vårdpersonal hade svårigheter med att prata med

homosexuella patienter om sexuellt överförbara sjukdomar.

I studier (Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl et al, 2006) beskrev patienter hur de känt sig

fördömda på grund av sin homosexualitet genom att vårdpersonal tog för givet att patienten

var heterosexuell. Patienter upplevde att bemötandet förändrades när den sexuella läggningen

avslöjades och att vissa fick en mer hårdhänt behandling efter att läkaren fått vetskap om

patientens sexualitet. Bjorkman och Malterud (2009) fann i sin studie att patienter ibland

undvek att berätta om sin sexualitet för att inte bli dömda av vårdpersonalen.

They [health care personnel] have to get used to people like us who are
different but still not different. (Röndahl et al., 2006, s. 377)

Patienter med obesitas (Merill & Grassley, 2008) och patienter med psykisk ohälsa (Liggins

& Hatcher, 2005) upplevde att de blivit särpräglade av vårdpersonal. Patienterna beskrev

upplevelsen av att inte få adekvat behandling och att bli fördömd. I en studie av Liggins och

Hatcher (2005) beskrev patienterna upplevelser av att inte vara välkommen på den somatiska

avdelningen efter att de fått sin psykiska diagnos, att inte bli trodd vid fysisk sjukdom och att

bara få behandling utifrån den psykiska ohälsan. Vidare framkom även att patienterna

upplevde att vårdpersonalen såg dem som farliga patienter.
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I en studie (Merill & Grassley, 2008) beskrev överviktiga kvinnor en sårbarhet som kopplades

till den stigmatisering som uppkom genom att vara avvikande från idealet och att de enbart

upplevdes som en överviktig kvinna vid kontakt med vårdpersonal och inte en hel individ.

I am not my weight. I am not my weight. When you look at me, see me as you
would look at any other normal person with a condition. (Merill & Grassley,
2007, s. 142)

Studier (Araújo et al., 2009; Benkert & Peters, 2005; Rintamaki et al., 2007) visade att

patienter kände sig fördömda och stigmatiserade av vårdpersonalen och att detta direkt var

kopplat till att de hade HIV eller var mörkhyade. Detta kunde ta sig i uttryck i antaganden om

att HIV-patienter alltid var homosexuella (Araújo et al., 2009; Rintamaki et al., 2007) eller att

mörkhyade tonårstjejer var gravida så fort de sökte vård (Benkert & Peters, 2005). Den

fördömande attityden bland vårdpersonal var utbredd i alla olika vårdenheter; allt från

akutmottagningar till privata läkarmottagningar (Benkert & Peters, 2005). Effekten av detta

blev en känsla av skam hos patienterna och att de kände svårigheter med att söka vård då de

inte ville bli fördömda och stigmatiserade av vårdpersonalen (Araújo et al., 2009; Benkert &

Peters, 2005; Rintamaki et al., 2007).

It was a little difficult to arrive at the health care unit, because I am
homosexual. There was that prejudice. He is gay, he has AIDS... I do not go to
the health unit for treatment. There everybody knows I am gay. When I have a
problem with a venereal disease, I do not go there, I do not go because I do not
trust them, I think they will mock me. (Araújo et al., 2009, s. 666)

Patienter upplevde att vårdpersonal ofta gjorde antaganden som var felaktiga och förnedrande

om hur patientens liv såg ut och vad de ville ha hjälp med utan att patienten fick chans att

svara (Araújo et al., 2009; Bjorkman & Malterud, 2009; Merrill & Grassley, 2008; Rintamaki

et al., 2007). Detta förstärktes i upplevelser av att inte bli trodd av vårdpersonal vilket gav

känslor av att inte bli lyssnad på, tagen på allvar och att bli bortprioriterad och förnekad som

person (Benkert & Peters, 2005; Liggins & Hatcher, 2005).

Patienterna upplevde att de inte blev trodda och uppmärksammade av vårdpersonal

(Bjorkman & Malterud, 2009; Benkert & Peters, 2005; Liggins & Hatcher, 2005; Merrill &

Grassley, 2008; Rintamaki et al., 2007, Röndahl et al., 2006). Berättelser från möten med

vårdpersonal speglade känslor av att bli ignorerad, att få fel information, att inte bli tagen på
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allvar, att inte bli accepterad, att känna ilska och hat (Benkert & Peters, 2005; Liggins &

Hatcher, 2005; Merrill & Grassley, 2008). Vårdpersonalens agerande mynnade ut i att

patienter kände sig mindre värda och maktlösa vilket gav en passivitet som patient, där denne

inte fick vara delaktig i den vård som gavs (Benkert & Peters, 2005; Liggins & Hatcher, 2005,

Merrill & Grassley, 2008). Flera studier (Araújo et al., 2009; Benkert & Peters, 2005;

Bjorkman & Malterud, 2009; Merril & Grassley, 2008; Rintamaki et al., 2007; Röndahl et al.,

2006) visade att patienterna upplevde känslor av att de blev förnedrade av vårdpersonalen i

sitt möte med sjukvården.

I was in the emergency room and they were taking some blood and I said, “You
know, you need to put some gloves on, ‘cause I’m HIV positive.” The thing was,
after that I was admitted to a room and I had signs on my door. ‘Biological
fluid,’ ah, ‘caution,’ you know? It was terrible. It made me feel really dirty.
(Rintamaki et al., 2007, s. 962)

Patienter berättade även om rädsla och osäkerhet i sitt möte med vårdpersonal (Benkert &

Peters, 2005; Bjorkman & Malterud, 2009; Merrill & Grassley, 2008; Rintamaki et al., 2007).

Detta kunde innebära en rädsla hos överviktiga kvinnor att inte få plats i

blodtrycksmanschetter, sjukhuskläder eller väntrum (Merrill & Grassley, 2008) eller en

motvilja hos homosexuella att avslöja sin sexuella läggning med rädsla för att bli utskämd

(Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl et al., 2006). Vid sidan av rädsla kunde patienter

uppleva känslor av obehag då vårdpersonal inte ville röra vid dem (Benkert & Peters, 2005).

Patienter upplevde att vårdpersonal inte gav ögonkontakt eller gav ett bemötande som

upplevdes känslokallt (Rintamaki et al., 2007).

I en studie (Rintamaki et al., 2007) beskrev patienter hur de upplevde ett bristfälligt

bemötande på grund av känslan av att vårdpersonalen inte ville ge vård. Denna känsla

uppkom dels genom att vårdpersonalen uttryckte ilska och irritation i bemötandet med HIV-

positiva män. Vidare i studien beskrev patienterna att de upplevde att vårdpersonalen stred

mot sekretessen och berättade till annan vårdpersonal om patientens HIV-status. Patienten

upplevde att detta skulle leda till att denne skulle få ett sämre bemötande inom vården. I en

annan studie (Kinsler et al., 2007) framkom att stigmatisering från vårdpersonal bidrog till att

patienterna upplevde vården som svåråtkomlig.
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He [the patient] called 911 and the ambulance came, but he forgot to tell them
right away that he had HIV. When he remembered to tell them, this
ambulance driver was so pissed! It just blew me away. She took her gloves off,
which were extremely bloody, and just threw them out onto the street. Left
them there. And she wasn’t exactly nice to him after that. (Rintamaki et al.,
2007, s. 960)

I en studie (Benkert & Peters, 2005) beskrev afro-amerikanska kvinnor att de upplevt att de

fått ett otillräckligt eller fördömande bemötande från vårdpersonal. Patienterna berättade att

det negativa och fördömda bemötandet överskuggade de gånger de fick ett positivt bemötande.

Detta medförde att patienterna till sist förväntade sig att de skulle få ett negativt bemötande

även om de besökte nya vårdgivare. Patienterna upplevde därmed att det inte bara var

enskilda vårdinrättningar som var fördömande, utan att alla vårdinrättningar var lika, där

bemötandet från vårdpersonalen var lika fördömande var än de än sökte vård.

Vårdpersonalens perspektiv

Vårdpersonal uppgav i studier (Arvaniti et al., 2009; Redpath et al., 2010) hur de särade på

olika patientgrupper och behandlade patienter olika utifrån vilken patientgrupp de tillhörde.

Sjuksköterskor och läkare var mer hjälpsamma gentemot de patienter som de troligast skulle

interagera socialt med än mot andra patienter (Redpath et al., 2010). I en studie (Reed &

Fitzgerald, 2005) beskrev vårdpersonal hur de upplevde att de inte ville ge vård till psykiskt

sjuka patienter. Detta grundade sig i att vårdpersonal upplevde att vissa patienter inte tilltalade

dem och att de därför inte ville arbeta med dessa patienter, om de fick välja. Resultatet av

detta blev att patienternas psykiska välbefinnande inte prioriterades samt att vårdpersonal

hade en negativ attityd och kände att de egentligen inte ville hjälpa patienterna.

Studier (Peckover & Chidlaw, 2007; Reed & Fitzgerald, 2005) beskrev en rädsla och

osäkerhet hos vårdpersonal som gjorde att de medvetet höll avstånd från patienter med

missbruk eller psykisk sjukdom. Studierna visade även att vårdpersonal uppfattade patienter

med missbruk eller psykiskt sjukdom som opålitliga, våldsamma och farliga.

Distriktssjuksköterskor beskrev sitt arbete med missbrukande patienter mer som en ”risk” än

ett ”behov” att vårda (Peckover & Chidlaw, 2007).
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... there’s always lots of negative emotions… it’s always very hard… It’s not
only peoples’ behaviour, it’s whether you like them or not, you know. As much
as you try to deny it, it’s always there. (Reed & Fitzgerald, 2005, s. 251)

I en studie (Peckover & Chidlaw, 2007) beskrev distriktssjuksköterskor att missbrukare ofta

blev diskriminerade inom vården på grund av distriktssjuksköterskornas rädsla.

Diskrimineringen kunde ske på sjukhus, men även genom att patienterna fick kortare

hembesök av distriktssjuksköterskorna än andra patienter. Distriktssjuksköterskorna ansåg

ofta att patienternas tillstånd var självförvållat. Detta grundade sig i en okunskap från

distriktssjuksköterskorna vilket även gjorde att det skapades en stigmatisering gentemot

patienter med missbruk. Stigmatiseringen gjorde att patientens personlighet förbisågs och,

enligt distriktssjuksköterskorna i studien, behandlades patienten utifrån missbruket och inte

utifrån dennes individuella behov.

So I think it would probably be lack of knowledge and understanding on our
part that would cause us to be discriminatory with that client group. (Peckover
& Chidlaw, 2007, s. 242)

I en annan studie (Björkman et al., 2008) framkom det att vårdpersonal hade mer fördomar

gentemot patienter med narkotikamissbruk, alkoholmissbruk och schizofreni än mot andra

patienter. Patienter med missbruk blev ofta blev anklagade för sin sjukdom av vårdpersonalen

och ansågs vara mest oförutsägbara. Detta innebar att föreställningarna som vårdpersonalen

bar på utgjorde ett hinder för god vård.

Det framkom i en studie (Arvanti et al., 2009) att vårdpersonal med högre utbildning och

kompetens hade mindre fördomar och sällan tillskrev psykiska sjukdomar som ärftliga. En

annan studie (Redpath et al., 2010) visade på att läkare och sjuksköterskor uttryckte mer

fördomsfulla attityder än läkarstuderande och sjuksköterskestuderande gentemot patienter

med hjärnskada. Minst negativa attityder hade sjuksköterskestudenter. Patienter som

vårdpersonalen ansåg vara skyldiga för sin hjärnskada skuldbelades och fick därmed mindre

hjälp i vården. I takt med att fördomarna ökade minskade även sjuksköterskornas och läkarnas

intention av att vilja hjälpa patienterna. Vidare framkom det att vårdpersonal som kände

någon med hjärnskada hade mindre fördomar och därmed en större vilja att hjälpa patienter

med hjärnskada.
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I en studie (Reed & Fitzgerald, 2005) framkom det att vårdpersonal med tidigare erfarenheter

av att vårda patienter med psykisk ohälsa hade en förstärkt uppfattning om att det fanns en

risk med att vårda patienter med psykisk sjukdom.

… they [patients] can be really agitated…  and they can be aggressive… they
don’t realise that you’re trying to help them, they see you as the bad guy.
(Reed & Fitzgerald, s. 251)

Diskussion
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva hur omvårdnaden påverkas

av vårdpersonalens fördomar gentemot olika patientgrupper. Utifrån syftet upprättades två

forskningsfrågor: vilka fördomar förekommer hos vårdpersonal samt hur påverkas

omvårdnaden av fördomar.

Resultatet i vår litteraturöversikt visade att många patienter upplevde att de blev

särbehandlade på grund av vårdpersonals fördomar. Detta kunde bidra till att patienter undvek

att avslöja vilka de var för vårdpersonal för att inte bli särbehandlade. I Williams, Moore,

Adshead, McDowelland och Tapp’s (2011) studie framkom att vårdpersonal gjorde felaktiga

antaganden om patienter när dessa bemöttes utifrån diagnos istället för person. I studien

kunde patienter behandlas okänsligt eller felaktigt utifrån den diagnos som sattes, vilket

medförde att patienten hade negativa upplevelser av den vård som gavs. Detta är förenligt

med resultatet i vår studie där patienter ansåg att de fick en sämre vård om de berättade att de

var homosexuella eller hade en psykisk sjukdom. Maze (2005) menar att det ibland råder

skilda uppfattningar mellan patienter och vårdpersonal om hur vård bör utformas och ges.

Detta kan skapa en frustration hos båda parter, vilket kan resultera i att den omvårdnad som

ges påverkas negativt. Maze (2005) uppger även att en väg för att uppnå en god vård kan vara

att vårdpersonal försöker bemöta patienter på ett gott sätt och låter patienter vara delaktiga i

den vård som ges. Även Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz (2010) beskriver vikten av att

patienter tillåts vara delaktiga i den vård som ges. De menar att genom delaktighet kan

patienter uppleva ett de får ett ökat engagemang för sina behandlingar samt en ökad trygghet

som ger egen kontroll och inflytande över situationen. Vi anser utifrån Catlett och Lovan

(2011) att vårdpersonal, och i synnerhet sjuksköterskor, bör utveckla egenskaper i form av

vänlighet, empati och pålitlighet samt ha en vilja att skapa relationer och möta behov hos
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patienter. I enlighet med Maze (2005) och Höglund et al. (2010) anser vi att en god vård

innefattar att patienter görs delaktiga och får ett gott, okritiskt bemötande så att de vågar vara

sig själva oavsett vem de är.

Patienter i vår litteraturöversikt beskrev hur de kände sig ignorerade och upplevde att

vårdpersonal inte lyssnade eller trodde på dem vilket gav känslor av utanförskap och skam.

Vissa patienter kände en svårighet att söka vård på grund av dessa känslor. Eldh, Ekman och

Ehnfors (2008) fann i sin studie att patienter som upplevde att de inte blev trodda och

respekterade av vårdpersonal inte heller kände sig delaktiga i kontakten med vården. Vi anser

att resultatet i vår litteraturöversikt pekar på en brist hos vårdpersonal när inte patienter tillåts

vara delaktiga. Detta stärks av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där det står att vården

ska utövas i samråd med patienter och ge en känsla av delaktighet. Puhl och Heuer (2010)

menar att vårdpersonal bör utgöra en motivation och ett stöd till patienter och bemöta

personen som finns bakom diagnosen. Dinos, Stevens, Serfaty, Weich och King (2004)’s

studie fann att konsekvenser som förekom när patienter upplevde fördomar hos vårdpersonal

var känslor av skam, isolering, rädsla, skuld och ångest. Garske och Stewart (1999), Keating

och Robertson (2004) samt Puhl och Heuer (2010) fann att patienter upplevde rädsla för att bli

utskämda, utskällda eller ignorerade av vårdpersonal. Konsekvenser av detta blev att patienter

drog sig för att söka vård och ibland väntade så länge att deras sjukdomstillstånd förvärrades.

Även Dino et al. (2004) fann i sin studie att många patienter väntade med att söka vård på

grund av stigmatisering av vårdpersonal.

I vår litteraturöversikt framkom att ett fördömande bemötande från vårdpersonal medförde att

vissa patienter förberedde sig på att få ett bristfälligt bemötande redan innan de sökte vård. I

Kremer och Ironson’s (2006) studie framkom det att patienter inte ville delge läkare viktig

information, då de ansåg att läkaren inte skulle ha förståelse för deras situation och åsikter.

Patienter ville inte riskera den relation som de hade med sin läkare och valde därför att inte

delge känslig information. Neale, Tompkins och Sheard (2008) fann i sin studie att patienter

förberedde sig på att bli nedvärderade av vårdpersonal när de sökte vård för sitt missbruk.

From, Johansson och Athlin (2009) menar att en god vård bygger på att patienter blir

respekterade oavsett vilka de är och att vårdpersonal skapar ett ömsesidigt förhållande till

patienter där de två möts på en så jämlik nivå som möjligt. Vidare menar Catlett och Lovan

(2011) samt From et al. (2009) att en god vård kräver en dedikerad och engagerad

vårdpersonal som har ett gott bemötande till patienter samt en vilja att vårda. Catlett och
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Lovan (2011), Frank, Asp och Dahlberg (2008) samt From et al. (2009) framhåller att ett gott

bemötande kan utgöra en grund för att patienter tillåts vara sig själva. Ett gott bemötande kan

även skapa en god relation mellan patienter och vårdpersonal och ge patienter en känsla av

delaktighet i vad som sker (Catlett & Lovan, 2011; Frank et al., 2008; From et al., 2009).

Resultatet i vår litteraturöversikt visade att vårdpersonal lät sina egna fördomar styra vården

som gavs där vissa patientgrupper särbehandlades. Resultatet visade även att vårdpersonal

försökte undvika vissa patienter på grund av rädsla och osäkerhet. Detta medförde att

vårdpersonal medvetet höll avstånd från patienten både emotionellt och fysiskt. Vårt resultat

speglas även i en studie från Natan, Beyil och Neta (2009) som fann att vårdpersonal med

fördomar uppgav att de gav sämre vård till patienter med missbruk. Vårdpersonalen i studien

upplevde dock att de hade goda kunskaper om denna patientgrupp och kunde erbjuda en god

vård. Väl i mötet med en missbrukande patient tog fördomar och egna åsikter över vården där

vårdpersonalen kände rädsla och osäkerhet vilket gjorde att de tog ett steg tillbaka. Charles

(2007) fann i sin studie att patienter med HIV blev stigmatiserade och upplevde att personer i

deras omgivning tog avstånd på grund av rädsla att bli smittad. En konsekvens av detta var att

patienten isolerade sig från samhället. Vi anser att fördomar och rädsla inte ska styra den vård

som ges till patienten . Detta stärks av Garske och Stewart (1999) samt Keating och

Robertson (2004) som menar att vårdpersonal måste förstå den utsatthet som föreligger hos

patienter för att möjliggöra en god vård.

Resultatet i vår litteraturöversikt visade att vårdpersonals okunskap skapade fördomar och

utgjorde ett hinder för en god omvårdnad. Cao, Sullivan, Xu, Wu och the China CIPRA

Project 2 Team (2006), East och El Rayess (1998) samt Poindexter (2004) menar att okunskap

hos vårdpersonal kan ge en mer utbredd negativ attityd och en ovilja att vårda vissa patienter.

Stewart (1999) anser att kunskap och utbildning är ett viktigt steg i arbetet för att minska

fördomar inom vården. Studier (Cao et al., 2006; Pointdexter, 2004) visar att förekomsten av

fördomar minskar i takt med att vårdpersonal utvecklar sina kunskaper. Christiansen (2010)

menar att vårdpersonal enkelt kan inhämta kunskap på sin arbetsplats via böcker, författningar

och handböcker, riktlinjer på intranät samt olika databaser på internet. Vårdpersonal som tar

del av befintliga kunskapskällor på arbetsplatsen strävar efter att fylla kunskapsluckor. De vill

även förstå och lösa problem, verifiera och inhämta ny kunskap samt visa på en vilja att

utvecklas i den professionella repertoaren (Christiansen, 2010). Vi anser utifrån Christiansen

(2010) att vårdpersonal ofta har tillgång till material att inhämta kunskap från, men att det
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finns faktorer som inverkar på varför detta inte sker kontinuerligt. Faktorer som kan inverka

på varför inte vårdpersonal tar del av den kunskap som finns tillgänglig, kan vara att de

arbetar under stark tidspress eller inte har en uttalad vilja att utvecklas i sin profession

(Christiansen, 2010). Vi anser utifrån Christiansen (2010) att vårdpersonal måste ta del av ny

kunskap, måste ha en vilja att utöka sin kompetens och en strävan efter att ge en god vård.

I vår litteraturöversikt framkom det att patienter behandlades utifrån sitt tillstånd och inte

utifrån individuella behov. Även detta var sammankopplat med okunskap hos vårdpersonal.

Höglund et al. (2010) menar att vårdpersonal kan inhämta kunskap genom att prata med och

lyssna på patienter. Studien fann att samtal med patienter kan göra att vårdpersonal förbättrar

sina kunskaper och individanpassar den omvårdnad som ges. Höglund et al. (2010) betonar

vikten av att vårdpersonal har en vilja att ingå i ett samspel med patienter för att främja att

kunskapsutbyten kan ske. From et al. (2009) menar att ett samspel mellan patienter och

vårdpersonal kan utgöra ett bevis för patienter om att de får en god vård. Vårdpersonal med

låg kommunikationsförmåga och bristfälliga kunskaper skapade känslor av tvivel och

osäkerhet hos patienter. Vårdpersonal med god kunskap och kommunikationsförmåga kunde

istället skapa förtroende och trygghet hos patienter (From et al., 2009). De fann även att

delaktighet, förtroende och trygghet utgjorde en stor faktor för patienters upplevelse av den

vård som gavs. Utifrån From et al. (2009) samt Höglund et al. (2010) anser vi att det är viktigt

att vårdpersonal har en vilja att samspela med patienter för att främja kunskapsutbyten, öka

patienters känsla av delaktighet samt möjliggöra en individanpassad omvårdnad.

Interventioner för att patienter ska uppleva att de får en god omvårdnad är att öka

vårdpersonals kunskap om fördomar samt uppmärksamma vilka patientgrupper som kan vara

utsatta för fördomar. Christiansen (2010) menar att vårdpersonal ofta har tillgång till

kunskapskällor på arbetsplatsen men att dessa inte utnyttjas av samtlig vårdpersonal. Det är

viktigt att kompetens uppskattas av arbetsgivare och kollegor för att vårdpersonal ska

motiveras att utvecklas i sin profession (Christiansen, 2010). Stewart (1999) menar

vårdpersonal ofta lägger in personliga värderingar och åsikter i arbetet och glömmer den

värdegrund de står på. Vi anser utifrån Christansen (2010) och Stewart (1999) att

vårdpersonal bör motiveras till att fortsätta utvecklas och utöka sina kunskaper även inom

tabubelagda områden som fördomar. Detta kan ske genom utbildningar och

diskussionsgrupper i arbetslaget vilket ger nya kunskaper och utvecklar vårdpersonals

kompetens (Tran, Stone, Fernandez, Griffiths & Johnson, 2009). Puhl och Heuer (2010)
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menar att fördomar utgör ett hot mot vården och att fördomar hos vårdpersonal förhindrar en

positiv utveckling av vårdrelationer. För att främja en god vårdrelation är det av stor vikt att

patienter får ett gott bemötande i kontakt med vården (Frank et al., 2008). Genom ett samspel

med patienter kan vårdpersonal individanpassa den vård som ges och i större utsträckning

tillfredställa varje patients unika behov (Höglund et al., 2010; From et al., 2009).

Metodkritik

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturöversikt för att kunna besvara de två

forskningsfrågorna som upprättades efter syftet. Tillvägagångssättet i denna systematiska

litteraturöversikt har inspirerats av Holopainen et al. (2008) med både kvalitativa och

kvantitativa studier inkluderade. Enligt Holopainen et al. (2008) är en systematisk

litteraturöversikt en bra metod för att lyfta fram och sammanfatta tidigare

forskningskunskaper inom ett specifikt ämne. Vårt syfte och våra två frågeställningar är

formulerade enligt metoden. Detta underlättade för att hitta tidigare forskning inom ämnet och

gjorde det möjligt att beskriva frågeställningarnas två perspektiv; patient- respektive

personalperspektiv.

För att öka validiteten i analysprocessen lästes de tretton kvalitetsgranskade artiklarna flera

gånger av varje författare och diskuterades sedan gemensamt (jmf. Holopainen et al., 2008).

Enligt Polit och Beck (2008, s. 768) innebär validitet om en studie mäter det som avses att

mätas. Alla textenheterna togs ut och kondenserades av författarna både enskilt och

gemensamt, även detta för att öka validiteten samt minska risken för felaktig förståelse i

studien. För att få en högre tillförlitlighet i studien har författarna tagit hänsyn till de fyra

kriterierna som beskrivs i Polit och Beck (2008, s. 539); trovärdighet, pålitlighet,

bekräftelsebarhet och överförbarhet.

Trovärdigheten upprätthölls genom att författarna valde ut en lämplig metod för denna typ av

studie. Trovärdighet innebär att det är möjligt för deltagare i en studie att känna igen sig i

resultatet och att datamaterialet inte har tolkats av författaren (Holloway & Wheeler, 2010, s.

303). Fördelar med den använda metoden (jmf Holopainen et al., 2008) var att både

kvalitativa och kvantitativa data kunde inkluderas och att metoden gav författarna en stor

valfrihet i utfärdandet av studien. Enligt Willman et al. (2006, s. 83) stärks trovärdigheten i

studien genom att analys av datamaterial sker opartiskt och konsekvent, något som författarna
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tillämpade i största möjliga mån. Trovärdigheten stärktes ytterligare genom att utomstående

granskat och diskuterat studien. Holopainen et al. (2008) skriver att trovärdigheten i en studie

ökar om författarna dokumenterar litteratursökningsprocessen genom att redovisa databaserna

som använts, definiera sökord samt inklusions- och exklusionskriterier. Detta är något som vi

tydligt redovisat, något som även gör det möjligt för utomstående att ompröva studien.

Polit och Beck (2008, s. 539) skriver att pålitlighet uppnås om studien är möjlig att upprepa.

Genom att dokumentera alla steg under studiens gång har vi gjort det möjligt för läsare att

följa och ompröva studien samt uppnå liknande resultat. Trots denna redovisning av analys

och kategorisering kan en viss tolkning av datamaterialet ha skett omedvetet och en viss kärna

gått förlorad. För att ytterligare stärka pålitligheten har alla studier som ingår i analysen först

kvalitetsgranskats enskilt av båda författarna innan de analyserats (jmf. Willman et al., 2006,

s. 83).

Bekräftelsebarhet uppfylls genom att författarna är objektiva (Polit & Beck, 2008, s. 539).

Som ovan nämnt, har analysarbetet skett enskilt och sedan gemensamt. Detta var dels för att

öka validiteten och dels minska risken för att kärnan i det personerna i de sammanställda

studierna uttrycker inte skulle gå förlorat eller tolkas av författarna. I den metod som vi

använt behövs inte resultatet stärkas med citat. Detta är dock något som vi valt att göra för att

öka bekräftelsebarheten och visa att tolkning av resultat i de analyserade studierna inte skett.

Överförbarheten i denna systematiska litteraturöversikt anser vi är begränsad då det endast är

tretton studier som studerats vilket gör denna studie mindre generaliserbar.

Begränsningar med den metod (jmf Holopainen et al., 2008) som använts i denna

systematiska litteraturöversikt är att den inte är så tydlig att följa utan kan ge upphov till egna

tolkningar. Detta innebär att analysprocessen och kategorisering av datamaterialet kan ske på

flera olika sätt. Metoden kräver att författarna är systematiska och bär på en viss grad av

förkunskap innan påbörjandet av studien. Vi har dock försökt att använda metoden på det sätt

som ökar trovärdigheten, validiteten och reliabiliteten i så hög grad som möjligt.



25

Slutsats
Samhällets stereotypa bilder och fördomar har överförts till vården där minoritetsgrupper

särbehandlas utan en skälig grund. Vårdpersonal i denna litteraturöversikt hade ett

undvikande och diskriminerande förhållningssätt gentemot patienter med HIV, hjärnskada,

obesitas, psykisk sjukdom, missbruk samt mot patienter som var homosexuella eller

mörkhyade. Patienterna skämdes för vem de var och kände sig särbehandlade och ignorerade.

Resultatet i litteraturöversikten visade att både patienter och vårdpersonal kände rädsla på

grund av fördomar.

Vi anser att patienter redan känner sig utsatta i sitt möte med vården och att ett fördomsfullt

förhållningssätt hos vårdpersonal skapar en distans mellan patienter och vårdpersonal. Detta

ger ett onödigt lidande för patienten och hindrar därmed en god omvårdnad. Vår

litteraturöversikt visade att patienter undvek att söka vård med rädsla för att bli fördömda av

vårdpersonal. Resultatet visade vidare att patienter ibland undvek att vara sig själva i kontakt

med vårdpersonal.

Vidare forskning inom detta ämne är önskvärt och skulle kunna handla om hur vårdpersonal

kan arbeta mot fördomar på en vårdavdelning. En sådan studie skulle kunna utföras med

intervjuer av både patienter och vårdpersonal i flera steg där man även implementerar och

utvärderar ett fördomsfritt bemötande.

Denna litteraturöversikten kan bidra till en ökad kunskap om betydelsen av hur vårdpersonals

fördomar påverkar patientens upplevelser av omvårdnad. Studien kan förhoppningsvis få

vårdpersonal att reflektera över sina egna fördomar och dess konsekvenser för patienter. Detta

kan skapa en mer öppen syn på olika patientgrupper och utveckla omvårdnaden i en positiv

riktning. En kunskapsutveckling hos vårdpersonal kan skapa en mer positiv relation till

patienter och därmed bidra till en bättre omvårdnaden.
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