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Syftet med studien var att beskriva hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i 
den allmänna sjukvården.

Resultatet bygger på åtta respondenters upplevelser. De deltagande hade levt med hiv i allt 
ifrån tre till tjugotre år. Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer.

Resultatet visar att hiv-bärare har lågt förtroende för hur sekretessen handhas i allmänna 
vården. De upplever svårigheter i form av långa väntetider och nekad vård och behandling. 
Personer med hiv menar att vårdpersonal blir rädda, avståndstagande och undviker fysisk 
kontakt efter att de berättat om sin hiv-diagnos. Hiv-positiva uppfattar att personal i vården 
slösar med resurser och ägnar sig åt onödiga skyddsåtgärder. De beskriver en rädsla inför
kontakt med allmänna vården.

Positiva erfarenheter har varit relaterade till att hiv-bärare inte blivit särbehandlade eller 
utpekade på grund av sin sjukdom. Att vårdpersonal är förstående, öppensinnade och inte 
ställer konstiga frågor inger en trygghet hos hiv-bäraren. De uppskattar möten där 
informationen om blodsmittan tas med jämnmod utan att trigga igång någon negativ
reaktion.
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The aim of this study was to describe HIV-carriers’ experiences of encounters with 
caregivers in the public health care. 

The result is based on experiences of eight respondents. The participants had lived with 
HIV from three to twenty-three years. The data was collected by qualitative interviews.

The results show that HIV-carriers have a low trust of the secrecy in the public health care. 
They experience resistance in form of long wait and of being denied care and treatment. 
People with HIV mean that caregivers get scared, distant and avoid physical contact after 
being told about the HIV-diagnosis. HIV-carriers experience that health care staff waste
resources and devote themselves in unnecessary protective measures. They also describe a 
fear of contact with the public health care. 

Positive experiences have by the HIV-positive been described as not being given any 
special treatment due to their illness. If the medical staff is understanding, open minded
and don´t ask strange questions it infuses a sense of security. HIV-carriers appreciate 
encounters where the information about their blood-borne virus are being received with 
equanimity and does not trigger any negative reactions. 
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I

FÖRORD

Ett stort tack till alla föreningar och deltagare som varit oss behjälpliga vid genomförandet 
av denna studie. Utan er hade den inte varit möjlig.  

INLEDNING

4500 personer lever med hiv i Sverige idag, detta är en siffra som ökat de senaste åren 
(Smittskyddsinstitutet, 2008). Att få besked om hiv-smitta eller aidsdiagnos utlöser oftast 
en chockreaktion. Krisen och känslan av maktlöshet blir stor och depression och 
ångestupplevelser är vanliga hos de drabbade. Det är därför angeläget att den som är 
smittad möts av förståelse och empati samt får stöd av vårdpersonal i kontakt med vården
(Ericson, Ericson, 2002). Vår erfarenhet säger att möten mellan personer med hiv och 
vårdpersonal påverkas negativt på grund av personalens okunskap, fördomar och rädsla 
kring sjukdomen. Genom att belysa hiv-bärares erfarenheter av möten med vårdpersonal 
inom den allmänna sjukvården, såsom vårdcentral, tandvård och allmänna vårdavdelningar 
på sjukhus, exklusive hiv-mottagning och infektionsavdelning, vill författarna tydliggöra 
vikten av ett professionellt bemötande, oavsett kontaktorsak och sjukdomshistoria.

BAKGRUND

Patofysiologi

Hiv-infektion och aids orsakas av Humant Immunbrist Virus, ett så kallat retrovirus. 
Utmärkande för retrovirus är att det lagras i kroppens arvsmassa. Infektionen läker inte ut 
spontant, den smittade bär på viruset resten av livet (Smittskyddsinstitutet, 2008). De som 
smittas reagerar olika. Några kan vara hiv-positiva under flera år utan att märka något alls, 
medan andra får symtom relativt snart. Aids är hiv-sjukdomens slutstadium och 
karaktäriseras av en ständig kamp att överleva alla olika opportunistiska infektioner, det 
vill säga infektioner orsakade av lågpatogena mikroorganismer som ett normalt 
immunförsvar skulle ha kontrollerat. Organsystem som främst drabbas är luftvägar, mag-
tarmkanal, hud och nervsystem (Ericson, Ericson, 2002).

Smittvägar och smittsamhet

Hiv finns i infekterade personers blod, sädesvätska, slidsekret, likvor och nervvävnad. 
Smitta via saliv råder det tveksamheter om då det inte finns några dokumenterade fall. Hiv 
är smittsamt även under latensperioden, om än i lägre grad. Latensperioden innebär tiden 
från smittotillfället tills märkbra symtom uppstår. Smittvägarna är framför allt blodsmitta 
och sexuell kontaktsmitta. Sexuell smitta kan inträffa i samband med homo- och 
heterosexuella samlag och liknande kontakt. Blodsmitta kan ske genom infusion av 
infekterat blod och blodprodukter samt från mor till barn i samband med graviditet och 
förlossning. Blodsmitta kan även ske genom stick- och skärskador på blodförorenade 
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föremål eller genom kontakt med smittat blod på skadad hud, i mun, näsa eller ögon. 
Smittsamheten hos hiv är dock låg, lägre än för de flesta andra humanpatogena virus
(Ericson, Ericson, 2002). De tre vanligaste smittvägarna för hiv i Sverige är heterosexuell 
smitta, sex mellan män och intravenöst missbruk. Hälften av alla fall som anmäldes år 
2006 registrerades som misstänkt heterosexuell smitta. Smitta via intravenöst missbruk i 
Sverige har ökat under de två senaste åren (Herlitz, 2007). 

Behandling

Behandlingen inriktas på att bromsa sjukdomens förlopp, lindra symtomen och förlänga de 
symtomfria perioderna, förlänga överlevnadstiden samt häva uppträdande 
sekundärinfektioner och andra följdsjukdomar (Ericson, Ericson, 2002). Sedan år 1996 har 
behandlingen av hiv-positiva blivit mer effektiv genom att det kommit olika 
bromsmediciner som förhindrar att hiv utvecklas till aids. Sedan dess pågår en ständig 
utveckling av nya bromsmediciner. Dessa mediciner har blivit allt mer effektiva, vilket 
utvecklingen av antalet nyanmälda fall av aids återspeglar. De medicinska framstegen 
innebär dock på inget vis att faran för smittspridning har minskat. Det finns ännu inget 
vaccin mot hiv (Herlitz, 2007). 

Tidigare forskning

Omvårdnadsteori

Att vårda är en mäktig och svårfångad aspekt som måste vara i fokus hos vårdprofessioner. 
Vårdande och vårdorganisationer har uppkommit i samhället med syfte att lindra det 
mänskliga lidandet (Eriksson, 1994). Den ursprungliga idén med ett samhälle var att 
skydda människan. Samhället hade en konkret funktion som vårdare genom att helheten 
gav skydd för delen, det vill säga den enskilda individen. Denna idé stämmer inte överens 
med hur samhället fungerar idag, vilket kan utgöra ett hot mot vårdens möjligheter.
Utveckling har lett till att vården många gånger skapar lidande för människan (Eriksson, 
1986). En form av lidande är vårdlidande vilket innebär hur lidande upplevs i relation till 
själva vårdsituationen. Det finns olika former av vårdlidande och varje människa upplever 
det individuellt. Dock kan de sammanfattas i kategorierna kränkning av patientens 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Att kränka patientens 
värdighet innebär att frånta dennes rätt att helt och fullt vara människa, att beröva 
människan på dess värde. Detta kan ske genom nonchalans vid tilltal, slarv eller personliga 
frågor. Kränkning kan också förekomma genom en bristande etisk hållning eller genom att 
inte ”se” människan (Eriksson, 1994).

Vårdandet innefattar hela människan med kropp, själ och ande och har som yttersta syfte 
att befrämja hälsa och därmed livet självt. En god form av vårdande förutsätter en hög grad 
av ömsesidighet mellan patient och vårdare. Det väsentliga är äktheten i relationen 
människa till människa (Eriksson, 1986). God vård innebär att som vårdare självkritiskt
omvärdera det egna fungerandet, att reflektera över det man rutinmässigt gör och 
upprepade gånger ställa sig frågan ”varför?”. Utebliven vård kan bero på bristande 
förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Icke-vård, det vill säga en vård där 
vårdandets grundtanke saknas har ofta sitt ursprung i människans grundhållning och i 
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dennes inställning till motivet att vårda. Detta kan grunda sig i en felaktig människosyn
(Eriksson, 1994). Att bli utsatt för ickevård och kränkning i beroendesituation leder till 
känslor som kraftlöshet, förlust och att ha blivit sviken av vårdgivaren. Då patienten 
behandlas som att den är utan värde utvecklas snart känslor av utanförskap och förlorad 
identitet. Icke-vård leder till upplevelser av sårbarhet inom sjukvården (Gaut & Leininger,
1991 refererar till Halldorsdottir).

Helhetssynen på människan, eller den holistiska principen, skall omfattas av alla dem som 
arbetar inom vården. Det innebär att vara medveten om att allting, kropp, själ och ande, 
samverkar och att det finns ett samband mellan de olika delarna. Hur denna princip sätts i 
verk måste bedömas utifrån det aktuella perspektivet, situationen och framför allt den 
människa, patient, det handlar om. Dock skall inte vårdgivaren utgå från sitt specifika 
kompetensområde i sin strävan efter detta, utan arbeta och agera professionellt. Den 
enskilda vårdaren bör ha en förmåga att pendla mellan en reflektion av helheten, 
innefattande olika delar och den specifika del inom vilket den besitter en högre grad av 
kompetens (Eriksson, 1994).

God vård innebär att se människan som en unik individ med en egen vilja. Det innefattar 
också att som vårdare ha en lyhördhet utan att snabbt tolka situationen utifrån sina egna 
upplevelser eller på grund av egen ångest eller oförmåga alltför snabbt förneka den andra 
människans nöd och blunda för dennes begäran om hjälp. Bra vård innefattar att vårdaren 
har grundinställningen att önska lindra lidande, att uppmuntra, stödja och trösta patienten. 
Det gäller att bevara människovärdet genom att låta vårdtagaren känna sig respekterad och 
vårdad. Inte kränka dennes värdighet, inte fördöma eller missbruka makt. Vårdlidande kan 
undvikas genom att patienten känner sig välkommen, att hon eller han har en plats och 
genom att patienten får den vård och behandling som sjukdomen och människan som unik, 
enskild person behöver (Eriksson, 1994). God vård genomsyras av god vilja och en önskan 
kring att skapa förtroende och närhet mellan vårdare och patient. Vården skall också skapa 
förutsättning för växt och utveckling (Gaut & Leininger, 1991 refererar till Halldorsdottir).

Lagar och författningar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS, 1982: 763) är målet en god hälsa och vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så 
att den uppfyller kraven på god vård. Den skall vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, lättillgänglig, bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten 
och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Tystnadsplikt och sekretess i vården motiveras av skyddet för vårdtagarna och deras 
enskilda förhållanden. Reglerna finns för att värna om vårdtagarnas integritet. De är en 
viktig förutsättning för att de ska känna trygghet och kunna lita på vården och 
vårdpersonalen. Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, 
skriftligen eller på annat sätt. Inom vården handlar det inte enbart om dokumenterade 
uppgifter, utan även alla andra typer av uppgifter som är av personlig art (Vårdförbundet, 
2008). När det gäller allmän hälso- och sjukvård säger sekretesslagen (SOSFS 1980: 100) 
att uppgifter om enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden bara får lämnas 
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ut om det är helt klart att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, inte lider 
men om uppgiften lämnas.

Leva med hiv

När individer måste hantera att leva med obotbara sjukdomar förändras deras liv på många 
sätt (Fryback & Reinert, 1999). Sjukdomar med okänt ursprung och inget bot leder ofta till 
känslor som osäkerhet, ångest, obehag, skam och rädsla. Sexuellt överförbara sjukdomar är
också mindre accepterade än infektioner som smittar på andra vis (Ásgeirdóttir Håkansson 
& Carlsson, 1996). Hiv-smitta förknippas ofta med människor ur den så kallade sociala 
marginalen och därmed har hiv-positiva anklagats för att själva vara skyldiga till 
sjukdomen (Tomás-Sabad, 2000). Hiv-bärare kan i och med hiv-diagnosen uppleva att de 
förlorat allt; arbete, ställning i samhället och förmågan att kunna ha nära relationer och 
familj. En oro kring den ekonomiska situationen finns också. Biverkningar av mediciner är 
något som hiv-positiva dagligen får leva med och upplevs som jobbiga. Dessa kan vara 
plågsamt illamående, diarré och kronisk trötthet. Tankar kring att avbryta behandlingen är 
vanliga på grund av svåra biverkningar och påfrestande medicinrutiner (Sowell, Philipps & 
Grier, 1998).

Att leva med hiv innebär också att leva med de attityder och fördomar som finns kring 
sjukdomen. Ingen annan sjukdom stigmatiserar sina bärare såsom hiv. Som ett resultat av
detta har hiv-positiva inte bara infektionen att kämpa emot utan också de negativa normer 
relaterade till hiv i samhället. Dessa negativa normer påverkar vårdpersonal och har ett 
inflytande på vården de ger (Siminoff, Erlen & Lidz, 1991). 

I en enkät utförd 2007 av Socialstyrelsen bland 4000-6000 slumpmässigt utvalda individer 
i den svenska allmänheten visar de deltagande en tveksamhet gällande risken för att smittas 
med hiv på olika specificerade sätt. Mellan 10 och 20 % av deltagarna ansåg att 
det ”säkert” eller ”troligen” fanns en risk för att bli hiv-smittad genom insektsbett, genom 
att använda offentliga toaletter och genom kyss på munnen. Närmare 10 % menade att det 
finns risk att bli smittad om man äter från samma tallrik som en hiv-bärare. Nästan alla 
deltagare visste att hiv som medför smittrisk kan finnas i blod. De allra flesta visste också 
att det kan finnas i sperma och slidsekret, även om ganska många inte var helt säkra på det. 
I undersökningen ingick också frågan om en person som ser frisk ut kan ha hiv som medför 
smittrisk. 91 % svarade, med rätta, ”ja” på denna fråga medan 6 % svarade ”vet inte” och 
3 % ”nej”. Ungefär en femtedel uppgav att de ”säkert” eller ”troligen” skulle undvika nära 
kontakt med en hiv-positiv. Nästan hälften av deltagarna uppgav att de ”troligen inte” 
skulle undvika nära kontakt. Bara var femte uppgav att de ”absolut inte” skulle undvika 
nära kontakt. Ännu 20 år efter att hiv/aids blev bekant för den svenska allmänheten finns 
alltså en ganska utbredd oro för kontakter med hiv-positiva. Åtskilliga resultat från 
enkäterna 2007 är dock av positiv karaktär. De visar att några av målen för de nationella 
kampanjer som inleddes 1987 kring att förebygga onödig rädsla för och fördomar mot hiv-
positiva och så kallat ”riskgruppstänk” i väsentlig grad har uppfyllts (Herlitz, 2007).

Psykologiska reaktioner i samband med sjukdomen

Svårigheter för personer med hiv är just ovetskapen om hur länge de kommer vara 
symtomfria och friska, vem som smittat dem och vem de utan vetskap kan ha smittat. 
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Jobbigt är också att inte veta vem de kan berätta om sin diagnos för och när. Tankar av 
osäkerhet och oförmågan att få infektionen ogjord kan leda till en känsla av hjälplöshet, 
depression och till och med självmordstankar. Hiv-positiva kan se sig som extremt 
smittsamma och känner därmed att de står utanför samhället vilket ökar känslan av social 
isolation och utanförskap (Evian, 2000). Som konsekvens av hiv-positivas förbättrade 
hälsa i och med bättre behandling uppstår ibland starka och konfliktfyllda känslor såsom 
hopp, rädsla och osäkerhet. Trots att behandlingen upplevs som att bli given en andra 
chans uppkommer ändå en rädsla kring hur länge förbättringen i hälsotillståndet ska hålla i 
sig. Hiv-positiva pendlar mellan hoppet om en framtid och oron över om 
bromsmedicinerna kommer att hålla vad de lovar. Gällande dessa känslor behövs ett stöd
från kompetent hälso– och sjukvård. Det hiv-bärare behöver är stöd och kunskap kring hur 
de ska fortsätta leva med hiv istället för kunskap och stöd inför livets slut och döende.
(Sowell et. al. 1998).

Vårdpersonalens bemötande

Trots att det har gått mer än 20 år sedan hiv blev känt är sjukdomen fortfarande omgiven
av rädsla och ängslan hos vårdpersonal. Stigma och diskriminering mot hiv-bärare är ett 
stort problem då denna patientgrupp ses som farliga och hålls som skyldiga för sin 
sjukdom. Det är uppenbart många stressfaktorer associerade med att vårda en hiv-positiv 
såsom rädsla för smitta (Olivier & Dykeman, 2003), tankar kring döden och att dö och
variationer i livsstil (Sherman, 2000). Hiv-infektionen är en komplex och ofta missförstådd 
sjukdom. Inom sjukvården är det angeläget att skydda patienter från dålig vård och aldrig 
underskatta förekomsten av hiv-stigma (Hodgsson, 2006). Att ha lång erfarenhet av att 
vårda och att ha kunskap om blodsmitta leder inte alltid till en mer positiv attityd gentemot 
hiv-smitta och hiv-positiva. Rädsla för smitta är fortfarande stor hos vårdpersonal 
(Kemppainen, Dubbert & McWilliams, 1996).

Det krävs kommunikativ förmåga, erfarenhet och kännedom om hiv som sjukdom för att 
kunna bemöta hiv-positiva på bästa sätt (Schrooten et. al., 2001). Då hiv-positiva möter 
vårdpersonal genom hela livet är det betydelsefullt att utreda vad som bidrar till de olika 
attityderna för att kunna förändra eller bibehålla dessa och därmed kunna erbjuda en bättre 
vårdkvalitet (Pita-Fernandez, Rodriquez-Vasquez & Pertega-Diaz, 2004). Som 
vårdpersonal är det av största vikt att ha en positiv attityd gentemot hiv-bärare då de tydligt 
känner av positiva och negativa attityder som vårdpersonal eventuellt kan ha (Mbanya, 
Zebaze, Kengne, Minkoulou, Awah & Beure, 2001). Vårdpersonal känner sig inte alltid 
kompetenta nog att möta de hiv-positivas fysiska eller psykiska behov (Lohrmann,
Valimaki, Souminen, Muinonen, Dassen & Peate, 2000). Negativa attityder mot personer 
med hiv är av vårdpersonal ofta förknippat med att fördomar och maktförhållanden 
kommer till uttryck och ofta resulterar i att vårdgivaren inte engagerar sig på en 
meningsfull nivå med patienter (Brown, Macintyre & Trujillo, 2003; Parker & Aggleton, 
2003). Spridningen av hiv-viruset kommer helt klart att öka kontakten mellan hiv-positiva 
och vårdpersonal. En mycket viktig del för vårdgivare är då att ha god kunskap om 
sjukdomen och att kunna erbjuda assistans och förbyggande vård inom de bästa 
omständigheterna (Pita-Fernandez et. al. 2004). 

Hiv-positiva upplever att vårdpersonal i allmänhet inte kunnat förstå deras upplevelser 
kring sjukdomen och att personalen inte kunnat ge adekvat stöd, råd och utbildning. Många 
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berättar att de erfarit maktlöshet, stigmatisering, avfärdande samt att de blivit sårade i 
hälso- och sjukvården. Detta genom brustna förtroenden och att de känt sig sårade utav det 
sätt de fått motta information (Botes & Otto, 2003). Personer med hiv/aids har ofta känt sig 
orättvist behandlade i hälso- och sjukvård, något som medfört att de även känt misstro 
gentemot vårdpersonalen. Denna känsla var ofta förknippad med funderingar kring framför 
allt sekretessen (Uys, 2003). Hiv-positiva har upplevt kränkande händelser i vården i form 
av att deras rätt till sekretess har försummats i olika situationer. Journaler har märkts 
med ”hiv” och deras namn har ropats ut vid tillfällen då de kunde härledas till sjukdomen 
(Lekas, Siegel & Schrimshaw, 2006). Dålig kommunikation mellan hiv-positiva och 
vårdpersonal har medfört att relationer till personalen inte kunnat utvecklas, något som 
inneburit en känsla av att man är ensam och utelämnad som patient (Hsiung och Thomas, 
2001)

PROBLEMFORMULERING

Att leva med hiv är en svår situation och hiv-positiva möter många hinder. Trots att antalet 
hiv-smittade ökar och vårdpersonalen i allmänna vården allt oftare borde komma i kontakt 
med hiv-smittade patienter kvarstår problematiken med ett bra bemötande. För att förstå 
hur detta kan förbättras är det av största vikt att få ökade kunskaper om hiv-positivas egna 
erfarenheter av möten med vårdpersonal.

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i
den allmänna sjukvården.

METOD

Författarna har valt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys av material från
djupgående intervjuer. Denna metod syftar till att skapa förståelse för hiv-bäraren och 
dennes situation. Med hjälp av metoden fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som har 
med den hiv-positives upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra (Friberg, 
2006). Efter intervjuerna skrevs den muntliga berättelsen ner till texter som sedan tolkades. 

Val av informanter

Ett informationsbrev skickades via e-post ut till tolv föreningar och riksförbund som 
vänder sig till hiv-positiva i Sverige. I informationsbrevet (bilaga I) redogjorde författarna
för studiens syfte, metodval, information om frivilligt deltagande, datainsamlingsperiod 
samt bad om deras hjälp att komma i kontakt med presumtiva deltagare. Till 
informationsbrevet bifogades ett deltagarbrev (bilaga II). Detta vidarebefordrades av 
föreningarnas representanter till deras medlemmar. De som önskade delta meddelade detta 
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till föreningarna. Föreningarna skickade i sin tur deltagarnas kontaktuppgifter till studiens 
författare. Elva respondenter visade intresse för deltagande i studien varav fyra kvinnor 
och sju män. Deltagarna var i varierande åldrar och kom från olika regioner i Sverige. 
Deltagarna hade varit hiv-positiva i allt ifrån 3 till 23 år. Två valde dock att avbryta sin 
medverkan. Nio hiv-positiva deltog i studien. En intervju exkluderades på grund av 
språkliga förbistringar.

Intervjuer

Intervjuerna genomfördes sedan författarna kommit överens med respektive deltagare om 
tid och plats. Plats valdes så att det ej skulle medföra någon längre resväg för de 
deltagande. Intervjuerna gjordes i avskilda rum på föreningar som vänder sig till hiv-
positiva. En intervju genomfördes enskilt på ett universitet. Platserna valdes för att 
underlätta uppbyggandet av en atmosfär där den intervjuade kände sig trygg nog att tala 
fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997). En intervju utfördes via telefon på 
grund av för lång resväg. Denna intervju genomfördes avskilt. Författarna deltog båda två 
vid samtliga intervjutillfällen. Fördelen med detta är att om de två intervjuarna är 
samspelta så utför de vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och 
förståelse. Risken finns dock att två intervjuare känns som något av ett maktövergrepp och 
att den intervjuade tycker sig komma i underläge, vilket naturligtvis måste undvikas (Trost, 
2004). Intervjuerna hade ett spann på 10-70 minuter. Alla intervjuerna spelades in för att 
sedan transkriberas.

Inledningsvis redogjorde författarna för syfte med studien samt frivilligheten att medverka 
och möjligheten att avbryta sitt deltagande utan krav på förklaring. Författarna informerade 
sedan muntligen om den skriftliga informationen som tidigare skickats ut. Huvudfrågan
löd: ”Kan du berätta om positiva och negativa erfarenheter av möten med vårdpersonal i 
allmänna vården”. Begreppet ”allmänna vården” förtydligades såsom vårdcentral, tandvård 
och allmänna vårdavdelningar på sjukhus exklusive hiv-mottagning och 
infektionsavdelning. Då det krävdes ställdes följdfrågorna ”Vad tänkte du?”, ”Hur kände 
du?”, ”Hur har du reflekterat över situationen i efterhand?”. 

Innehållsanalys

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna för att transkriberas. När det 
fanns tveksamheter angående vad som sades på inspelningarna lyssnades detta stycke 
igenom av båda författarna för att minska risken för feltolkning. Hela den transkriberade 
texten lästes igenom var för sig av författarna upprepade gånger för att få en känsla av
helheten. Meningar och fraser som innehöll material till de förbestämda positiva och 
negativa kategorierna urskildes (Graneheim & Lundman, 2004). Långa uttalanden i 
intervjutexterna pressades samman till kortare och mer koncisa formuleringar (Kvale, 
1997). Dessa meningar koncentrerades sedan ner till olika teman som grupperades. De
återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004).
Temagrupperingarna beskrevs sedan i en löpande text som förtydligades med ett citat.
Uteslutna ord markeras med uteslutningstecken inom hakparanteser, [...]. Uteslutningarna
har inte medfört att innehållet förvanskats eller att viktig information för sammanhanget 
har tagits bort.
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Etiska överväganden

Medicinska forskningsrådet beskriver olika etiska riktlinjer som forskare måste arbeta efter. 
Ett grundläggande krav är god och lättförståelig information till deltagarna. Informationen 
skall innehålla studiens syfte, grundlig information om studiens upplägg, den förväntade 
nyttan av studien, noggrann precisering av vad medverkan innebär, eventuella risker för 
skada eller obehag för de medverkande, att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt 
att avbryta eventuell medverkan, namn och telefonnummer till författare och handledare. 
Ett annat krav är informerat samtycke vilket innebär att samtycket ges frivilligt utav 
deltagaren utan beroendeställande till forskaren. Samtycket kan vara skriftligt eller 
muntligt. Konfidentialitet i detta sammanhang förutsätter tystnadsplikt och 
handlingssekretess. Detta innebär att data avidentifieras och förvaras oåtkomligt för 
obehöriga (MFR 2, 2000)

Då endast respondenter som ej är i beroendeställning till författarna har medverkat krävdes 
inte ansökan om godkännande av Forskningsetiska kommittén (Stryhn, 2007). I denna 
studie informerades deltagarna om syfte med studien samt frivilligheten att medverka och 
möjligheten att avbryta sitt deltagande utan krav på förklaring. Respondenterna 
informerades muntligen om den skriftliga informationen som tidigare skickats ut (bilaga II).
Vidare informerades deltagarna om att deras identitet samt material kommer att behandlas 
konfidentiellt och med diskretion. Deltagarna gav sitt samtycke via e-post samt muntligt 
innan intervjun påbörjades. Under intervjuerna kunde författarna inte se några tecken på 
obehag hos respondenterna vilket gjorde att de inte avbröts. Bandningen av intervjuerna
och allt material kommer att förstöras efter att studien är avslutad.

RESULTAT

Resultatet består av två huvudkategorier: Hiv-bärares positiva erfarenheter och negativa 
erfarenheter av möten med vårdpersonal i allmänna vården. Flera teman urskildes bland de 
negativa erfarenheterna medan samtliga positiva erfarenheter passade in under ett tema.

Negativa erfarenheter

Bristande sekretess

Hiv-positiva upplever ofta brister i hur sekretessen handhas vid kontakt med allmänna 
vården. Deras erfarenheter är att information om blodsmittan behandlas oförsiktigt, då
upplysningen används tanklöst och när journaler förflyttas runt på avdelningarna. Flera av 
de hiv-positiva har då varit med om att blodsmittesymbolen har suttit utanpå journalen 
vilket har lett till att de har känt sig utpekade och att personer involverats i information de 
inte har rätt att ta del av. 

Det var en stor lapp på dörren upptäckte jag sedan när gick bort 
därifrån, ”Blodsmitta”. Och alla kunde se, det var fönster ut i korridoren så 
alla kan se in liksom.
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Vid ronder upplever hiv-bärare det som jobbigt då läkarna redogör för tidigare sjukdomar 
och inte bara relevant information för aktuell kontaktorsak. Detta gäller främst vid 
placering i flersal då andra patienter kan bli medvetna om blodsmittan. En känsla av 
utsatthet infinner sig, då reaktionen från de andra patienterna i salen inte går att förutse.
Bristande rutiner kring sekretessen har även upplevts på vårdcentraler där personal i 
receptionen redogjort för kontaktorsak och ställt klumpiga frågor inför alla i väntrummet. 
Även detta har lett till att de hiv-positiva känt sig utpekande. De sekretessbelagda 
uppgifterna kan leda till fördomar, nyfikenhet och frågor kring sjukdomen från andra 
patienter. Dessa erfarenheter har inneburit att hiv-positiva har lågt förtroende för 
sekretessen i allmänna vården.

Vi hade inte fått tillgång till rummet än, när ronden kom […] och då stod de 
ute i väntrummet allihop och bara rabblade upp alltihop så. […] Alltså, det är 
ju bara rätt öppet för alla så och de ska ju helst rabbla allt som står i 
journalen vid ronderna, alltså, jag fattar inte varför de ska göra det. […]
Sekretess, släng er i väggen!

Hiv-positiva har erfarit att remisser i allmänna vården innehållit irrelevant information 
såsom deras sexuella läggning och ordet ”hiv-positiv”. Att den specifika sjukdomen har 
angivits direkt istället för det mer allmänna och korrekta begreppet ”blodsmitta” 
tillsammans med sexuell läggning tror de hiv-positiva ytterligare bidrar till att skapa fler 
fördomar i kontakt med vårdpersonal. 

Så stod det ju när man skickade en remiss att man var ”En homosexuell, hiv-
positiv man” och det hade ju inget med att göra att jag gick på kirurgen med 
någonting annat.

Nekad behandling och långa väntetider

När hiv-positiva blir remitterade till allmänna vården stöter de nästan alltid på problem. Att 
inte bli kallad, att remisser tappats bort eller att det kan ta fler år innan remisser kommer 
fram är vanligt förekommande. 

Sen var det då tre år på urologen som jag fick vänta innan första remissen kom 
in”. 

Flera hiv-bärare delar de erfarenheter av att vid operationer bli kallad till avdelningen tidigt 
på morgonen för att sedan inte bli opererade förrän sent på eftermiddagen som sista 
kvarvarande patient. Att på fastande mage få olika besked och endast få förklaringen att 
den långa väntan har med turordningen att göra, leder till frustration. 

Jag fick en kallelse att jag skulle vara där klockan sju på morgonen så jag 
ringde och sa det att ”det är ingen mening att jag är där för ni kommer lägga 
mig sist”. ”Nej då” sa de ”kom hit du”. Och jag åkte och så var där klockan 
sju och jag kom inte in och opererades förrän på eftermiddagen.
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Personer med hiv berättar om motarbete i kontakt med vården då de i vissa fall
uppmanades av vårdpersonal att söka sig någon annanstans. Anledningen påstods vara 
bristande kunskap om hiv-sjukdomen. Flera av hiv-bärarna har också vägrats behandling. 
Ofta resulterar vetskapen om blodsmittan till och med i att de inte är välkomna tillbaka till 
samma vårdinrättning. Planerade tider blir hela tiden senarelagda med diverse konstiga 
ursäkter. En hiv-bärare ombads av läkare att vänta med en operation tills situationen blev 
mer akut då ingreppet var väldigt blodigt. Hiv-bärare väljer också själva att byta 
vårdinrättning då de blir sura och besvikna över att inte vara önskvärda som patienter. De 
känner att beteendet hos vårdpersonalen är direkt relaterat till blodsmittan, fastän detta 
förnekas.

Och då frågade jag henne ”Tycker du det är besvärligt att jag har talat om att 
jag har hiv?” Nej, det förnekade hon ju. Men jag fick inte någon ny tid.

Brister i behandling och bemötande

I kontakt med vården, efter att ha berättat om sin hiv-diagnos, uppfattar hiv-positiva att 
vårdpersonal blir rädda, avståndstagande och undviker fysisk kontakt. Hiv-bärare berättar 
om läkare som ställer diagnos utan ordentlig undersökning och att recept på mediciner 
ligger färdigskrivna innan läkaren träffat vederbörande. Gällande önskan om hörapparat, 
efter undersökning, kom det till en hiv-bärares kännedom att behandlande läkare fått rådet 
av en läkarkollega att utprovning av hörapparat ej var nödvändig. Skälet till detta var 
bortkastade pengar då patienten hade haft hiv så länge och säkerligen skulle dö inom en 
relativt kort tid.

Det var en överläkare, han kunde bara konstatera att, han tog liksom inte i mig 
över huvud taget, gjorde ingen ordentlig undersökning, ingenting med att 
knacka på knäna eller kände efter under fotsulorna om man kände något kallt 
eller varmt, ingenting […] så hade han då skrivit ut ett recept på någon 
medicin, utan att ha undersökt mig!

De hiv-positiva tror att bristerna i bemötandet beror på vårdpersonalens alla tankar och 
känslor kring sjukdomen leder till att det blir en jobbig och känslomässigt upprörande 
situation. En ovana vid att möta hiv-positiva kombinerat med all tabu och stigmatisering 
kring hiv i samhället gör att de inte vet hur de skall reagera. Det som känns negativt för de 
hiv-positiva är vårdpersonalens oförmåga vid dessa tillfällen att agera professionellt, utan 
de låter känslorna ta överhand.

Samtidigt får man ändå känslan av att vårdpersonalen i vissa fall är värre än 
värst. De har nästan värst fördomar i vissa fall verkar det som.

Hiv-positiva beskriver brister i bemötandet hos personal vid olika vårdinstanser. Vid 
Apoteksbesök har hiv-bärare upplevt att personal blivit nervösa, fumliga och börjat svettas 
när de förstått att receptet gällt hiv-mediciner. Hiv-bärare berättar om personal som fått 
panik och sagt att de inte hittar hiv-medicinerna trots att de har funnits där hela tiden. Hiv-
positiva uppfattar att kontakten mellan vårdgivare och patient i allmänna vården blir spänd 
och att personal tydligt visar att de inte vet vad de skall ta sig till vid mötet. 
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Dels kände man att de var rädda, sköterskorna och undersköterskorna som 
skötte inskrivningen, man kände det faktiskt!

Vårdpersonal har bett om redogörelse kring smittotillfälle och agerat ifrågasättande om 
hiv-bäraren är medveten om sina skyldigheter att berätta om blodsmittan vid vårdkontakt. 

Det största och jobbigaste problemet som jag tyckte var, det var när det blev 
personliga påhopp alltså, för hon ifrågasatte helt från ingenstans ”Hur har du 
fått det här?”

En annan person med hiv beskriver en situation när denne sökt akut och vårdpersonalen 
börjat läsa i journalen för att sedan utan ett ord lämna rummet och inte komma tillbaka. 
Detta beteende uppfattade den hiv-positive som väldigt besynnerligt och tolkade den 
plötsliga sortin att vara relaterad till informationen om hiv-diagnosen i journalen. Under tid 
på avdelning vårdades en hiv-bärare endast av undersköterskeelev, sjuksköterskeelev och 
avdelningsföreståndare. Detta upplevdes som konstigt och tolkades som att ingen annan i 
personalen vågade gå in. 

Ingen annan vågade gå in […] dagen därpå började jag ju tycka att det var lite 
konstigt. Det var inga andra som kom.

Personer med hiv känner att det är viktigt att prata om hiv för att förhindra okunskap om 
sjukdomen. De menar på att det finns så mycket information som vårdpersonal har tillgång 
till och borde ha intresse av. Hiv-bärare tror att den bristande kunskapen de har varit i 
kontakt med kan bero på att personal måste ha så mycket i huvudet att de inte orkar hålla 
sig ajour med allting. Upplevelsen kring att det finns en klar bild i vården av hur en person 
med hiv ser ut uppfattar hiv-positiva som oroande. Hiv-bärare poängterar att det inte 
existerar några riskgrupper för hiv längre vilket gör att vårdpersonal kan träffa på det i 
vilket sammanhang som helst. 

Det ska du bara veta, hade du haft hiv hade du inte sett ut sådär. Du skulle 
bara veta hur de som har hiv ser ut!

Onödiga skyddsåtgärder

Personer med hiv beskriver hur vårdpersonal i allmänna vården vid flera tillfällen efter 
vetskap om patientens hiv-diagnos klätt sig i rymddräktsliknande skyddskläder. Detta har 
inkluderat dubbla handskar, visir och skyddsrock även vid enkla ingrepp. Skälet en läkare 
angav var att skyddsåtgärder som sådana var nödvändiga då hiv är en livsfarlig smittsam 
sjukdom. 

Läkaren då, tidigare, då hade han haft mer eller mindre normala kläder på sig. 
Då kom han i full ut…full operationsklädnad, helt grön, ansiktsskydd, såhär 
visir, dubbla, dubbla gummihandskar. Hela rummet var inkapslat i 
plastskynken.
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Hiv-bärare upplever att vårdpersonal slösar med resurser och ägnar sig åt onödiga 
skyddsåtgärder. De hiv-positiva berättar om känslor rörande dessa händelser. De blev 
skrämda, ledsna, chockade och arga. De kände sig som en smittohärd eller paria.

Så fick alla patienter gå och ta en macka i kylskåpet, på egen hand sådär. Men 
när jag skulle ta så kom det en springande personal så ”Nej! Jag gör det.” sa 
hon. Fast jag hade ju sett alla andra patienter göra det.

Vid andra möten har vårdgivaren inte ens använt handskar vid blodrelaterad behandling 
efter information om blodsmitta. Detta upplever hiv-positiva som konstigt. Då hiv-
diagnosen vanligen inte resulterar i nonchalans gällande skyddsåtgärder.

Så jag reagerar många gånger, det kan hända att man, på mig, ska ta 
blodprover till exempel och inte har gummihandskar och då säger jag alltid till.

Hiv-bärare menar på att allmänna vårdinrättningarna helst inte lägger in hiv-positiva om 
det inte finns lediga enkelsalar. En person med hiv beskriver hur denne fått en säng i 
korridoren fast det fanns lediga platser i flersalar. Vid röntgenundersökning har all 
utrustning slagits in i plast och vid det post-operativa förloppet har hiv-bärare fått ligga i 
smittskyddsliknande rum med sluss. Den känsla som återkommande beskrivs av hiv-bärare 
vid dessa tillfällen är att de ställer sig oförstående till hur de kan betraktas som så
smittsamma.

Jag fick inte gå ut och äta i matsalen […] De diskade allt det jag hade ätit på i 
steriliseringsmaskingen i smittskyddsslussen. De som kom in, de bytte kläder 
helt och hållet innan de kom in och tog av det och kastade det.

Rädsla och uppgivenhet

Personer med hiv upplever en rädsla inför kontakter med allmänna vården. Rädslan rör 
tankar kring hur vårdpersonalen ska agera och bemöta dem. Hiv-bärare drar sig för att 
uppsöka vård utanför sin vanliga infektionsavdelning eller hiv-mottagning. De berättar om 
respektlöst bemötande och att personal visat tydligt att de inte vet vad de håller på med. Att 
dessutom bli behandlad som att hiv-viruset är luftburet eller smittar genom kroppskontakt 
leder till extra oro.

För det kan vara nog stressande bara att gå och uppsöka en läkare för att man 
har hiv för många liksom. Och då att dessutom bli bemött som att smittar 
genom kroppskontakt liksom. Det är såklart inte så roligt.

Att behöva uppsöka allmän vård kan leda till stress även om kontaktorsaken inte rör hiv-
diagnosen eller är blodrelaterad. Stressen kommer av vetskapen av att vårdpersonalen kan 
ha läst om blodsmittan i journalen.

Det fanns en rädsla hos mig att när jag ska gå utöver infektionskliniken då blir 
jag bemött på ett konstigt sätt, för att då, liksom då när de ser, för när de fått 
remiss så utgår jag ifrån att det står i remissen att jag är hiv-positiv och då 
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fanns det lite sådan där psykisk rädsla kring hur de kommer att agera och 
bemöta mig. 

Information om annan blodsmitta än hiv i dokumentationen upplevs också som jobbig 
eftersom det kan leda till fler negativa reaktioner från vårdgivaren. Hiv-bärare undviker att 
berätta för vårdpersonal om sin hiv-diagnos när det inte är nödvändigt, då de vet vilken 
respons upplysningen kan få. Hiv-bärare menar på att de får rådet av läkare inom hiv-
vården att enbart komma till dem när de är i behov av vård, vad det än gäller. Just för att, 
enligt läkarna, undvika ett sämre bemötande. 

Jag måste inte uppge för en läkare att jag har hiv såvida han inte kommer i 
kontakt med mitt blod egentligen […] men det står ju i min journal och det 
alltså, så det blir ändå liksom en sådan grej av det.

De hiv-positiva berättar att de nästan får vara beredda på vad som helst som hiv-bärare och 
att en vana att bli diskriminerade i vården finns. De menar att trots att det är över 20 år 
sedan hiv blev känt och kunskap om sjukdomen finns upplever de att bemötandet i 
allmänna vården inte har förändrats så mycket till det bättre. Att reagera på och påpeka 
brister i vården känner hiv-bärare ibland att de inte vågar. De ställer sig frågande till vad de 
skulle kunna säga som skulle göra skillnad då de uppfattar att vården sätter sina 
prioriteringar som de vill, detta ger en känsla av uppgivenhet. En rädsla kring att bli 
ihågkommen som den som klagat tror personer med hiv kan resultera i ett sämre 
bemötande.  

Nu ångrar jag mig att jag inte anmälde honom […] Det är synd att man inte 
orkar ta itu med det heller, för det är tungrott. Gör man en anmälan så ska det 
in i olika instanser och man kommer ingen vart ändå. De säger att de har bett 
om ursäkt eller de får liksom en, erinran. Vad fan! Rent ut sagt, en erinran, det 
är väl ingenting om någon säger såhär: ”Nej! Nu gjorde du fel!” Och klappar 
dem på huvudet. ”Gör inte så nästa gång”. […] Det hjälper ju inte mig eller 
liksom oss

Positiva erfarenheter

Gott bemötande

Hiv-positiva upplever att deras positiva erfarenheter från allmänna vården har varit 
relaterade till att de inte blivit särbehandlade eller utpekade på grund av sin hiv-sjukdom. 
Att vårdpersonal haft kunskap, en avslappnad attityd och inga förutfattade meningar om 
hiv har bidragit till den positiva erfarenheten. Att vårdpersonal är förstående, öppensinnade, 
förstår vad hiv handlar om och inte ställer konstiga frågor känns bra och inger en trygghet 
hos hiv-bäraren. Hiv-positiva uppskattar möten med vårdpersonal där informationen om 
blodsmittan tas med jämnmod och inte triggar igång någon konstig reaktion. Även om 
upplysningen har gjort detta så upplever hiv-bärare det som positivt att vårdgivaren inte 
visar något utan agerar professionellt.

Det var inga konstiga frågor utan hon visste vad det handlade om, det var 
uppenbart att hon hade träffat hiv-positiva förut. Hon verkade inte obekväm 



14

och hon verkade inte osäker och hon, det var inte så att hon behövde springa 
och fråga en läkare om hur hon skulle hantera saker utan hon, hon var väldigt 
säker, trygg och ingav mig ett lugn och trygghet då liksom.

En person med hiv berättar om hur rak kommunikation och uppriktighet fanns då en 
vårdgivare inte vill utföra en behandling. Denna ärlighet uppskattades av hiv-bäraren. De
berättar om noggranna vårdgivare som utför ordentliga undersökningar och som metodiskt 
vill utreda kontaktorsaken. Detta leder till uppskattning och tacksamhet. Hiv-positiva
beskriver van, kunnig personal som inte utför onödiga skyddsåtgärder efter upplysning av 
blodsmitta, vilket gör att den de får ta del av samma rutiner och salar som övriga patienter 
på avdelningen. Även detta leder till att hiv-bärare känner att de blir behandlade som alla 
andra. 

Det är vanan och att de lärt sig att behandla alla lika och jag tror att det är det 
som är det viktiga, oberoende om det är en narkoman eller en alkoholist eller 
om det är en hiv-positiv eller om det är en ”vanlig människa”.

En person med hiv upplevde det som känslosamt att prata om positiva erfarenheter av 
möten i allmänna vården då denne är van vid att bli diskriminerad. Många hiv-positiva 
talar om en fantastisk känsla då de blir behandlade som vem som helst. 

Det är att folk har varit öppensinnade, att det inte har varit något konstigt med 
att jag som ung tjej sitter där och har hiv, jag är som vilken patient som helst.

SAMMANFATTNING

Hiv-bärare som mött vårdpersonal i allmänna vården menar att de har lågt förtroende för
handhavandet av sekretessen. Deras erfarenheter är att informationen om blodsmittan 
behandlas oförsiktigt. Hiv-positiva upplever att de blir motarbetade i kontakt med vården 
då de utsätts för långa väntetider och blir nekade vård och behandling. 

De menar att vårdpersonal blir rädda, avståndstagande och undviker fysisk kontakt efter att 
de berättat om sin hiv-diagnos. Hiv-bärare uppfattar att kontakten mellan vårdgivare och 
patient i allmänna vården blir spänd och att personal tydligt visar att de inte vet vad de ska 
ta sig till vid mötet. Personer med hiv beskriver hur vårdpersonal slösar med resurser och 
ägnar sig åt onödiga skyddsåtgärder. Hiv-positiva menar att bemötandet i vården under 
senaste 20 åren inte förändrats till det bättre.

Hiv-bärare upplever också en rädsla inför kontakter med allmänna vården. Rädslan rör 
tankar kring hur vårdpersonalen skall agera och bemöta dem. Hiv-positiva upplever att 
deras positiva erfarenheter från allmänna vården har varit relaterade till att de inte blivit 
särbehandlade eller utpekade på grund av sin sjukdom. Att vårdpersonalen är förstående, 
öppensinnade, förstår vad hiv handlar om och inte ställer konstiga frågor inger en trygghet 
hos hiv-bäraren. De uppskattar möten där informationen om blodsmittan tas med jämnmod 
utan att trigga igång någon konstig reaktion.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Friberg (2006) poängterar att intervjuer bör väljas som metod då motivet är att skapa 
kunskap om en människa och dennes livsvärld och hur den erfar hälsa, ohälsa, lidande och 
vård. Metoden används då författare önskar att visa på konsekvenser för vård och vårdande 
som vald urvalsgrupps upplevelser leder till. Intervjuer valdes av författarna som metod då 
samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Kvale (1997) menar att vi 
genom samtal lär känna andra människor, får veta något om deras erfarenheter, känslor, 
förhoppningar och om den värld de lever i. Studiens författare valde att spela in samtliga 
intervjuer på diktafon. Kvale (1997) menar vidare att fördelen med att spela in intervjun är 
att forskaren kan ge sin fulla uppmärksamhet till den intervjuade. Detta kan jämföras med 
att göra anteckningar där fokus på intervjupersonen kan gå förlorad. En nackdel med 
inspelning på diktafon kan vara förlorad information som den intervjuade säger med 
kroppsspråket.

Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun inte ett samtal mellan likställda parter, eftersom 
det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun 
presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna. 
Nackdelen med att göra intervjuer är att forskaren kan vara ovan och leda berättelsen 
genom att ställa ”fel” frågor och därmed inte får relevanta svar för studien. En van 
intervjuare får möjligen ut ett rikare material genom mer relevanta följdfrågor. Kvale 
(1997) beskriver vidare att intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd för vad som sägs och 
vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun. En 
förutsättningsmedveten intervjuare är således kritiskt medveten om sina egna 
förutsättningar och sin egen förförståelse. Med förbestämda frågor leder intervjuaren den 
intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. Ett 
problem, menar författarna till studien, är att de intervjuade tror att forskaren vill höra vissa 
svar och därmed vinklar eller berättar det den intervjuade tror att intervjuaren vill höra. 

En nackdel i intervjusituationen antog författarna skulle vara att de själva representerade 
allmänna vården, detta i kombination med två intervjuare och en respondent trodde 
författarna skulle innebära en risk för att den intervjuade skulle känna sig i underläge och 
att intervjusituationen skulle bli spänd och begränsa resultatet. Författarnas antaganden 
visade sig dock inte stämma då inte någon respondent visade några tecken på detta. En 
respondent nämnde upplevelser denne haft med personal på Apotek. Dessa erfarenheter 
valde författarna att inkludera trots att Apoteket inte föll in under begreppet allmänna 
vården. I studien har författarna inte bett om tidsangivelser för upplevelserna då tiden för 
händelserna anses irrelevant i förhållande till syftet. Erfarenheter är erfarenheter oavsett 
om det utspelade sig för 20 år sedan eller igår.

Kvale (1997) beskriver att en genomförd intervju som bevarar närheten till den 
intervjuades livsvärld kan ge kunskaper som sedan kan utnyttjas till att förbättra 
människors situation. Författarna anser att begränsningar i studiens metod gäller 
urvalsgruppen, då respondenterna kan vara för få för att större generaliseringar skall kunna 
göras. Dock har urvalsgruppen fördelarna att respondenterna är i varierande åldrar, har
skilda bakgrunder, har levt med hiv olika länge och kommer från spridda delar av Sverige. 
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Författarna ser därmed att metoden ändå gett ett rikt material med infallsvinklar som 
bidragit med kunskap om hur personer med hiv upplever allmän sjukvård.

Resultatdiskussion

Det framkom i resultatet att personer med hiv har lågt förtroende för hur sekretessen
hanteras i allmänna vården. Deras erfarenheter är att information om blodsmittan 
behandlas oförsiktigt. Hiv-bärare har erfarit att de känt sig utpekade då obehöriga tagit del 
av irrelevant och sekretessbelagd information. Detta stöds av Uys (2003) som menar på att 
personer med hiv känner misstro gentemot vårdpersonalen gällande sekretessen. Resultatet 
stöds också utav Lekas et. al. (2006) som beskriver hur hiv-positiva upplevt kränkande 
händelser i vården. Detta i form av att deras rätt till sekretess försummades i olika 
situationer. Enligt sekretesslagen (SOSFS 1980:100) är uppgifter om enskildas 
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden förbjudet att lämnas ut om den enskilda 
lider men om uppgiften lämnas. Nackdelar med dessa brister som framgår i resultatet tror 
författarna kan leda till att hiv-bärare kan känna sig obekväma att prata om sitt tillstånd i 
vårdmötet. Detta kan också innebära en risk för att hiv-positiva helt avstår från att uppsöka 
allmänna vården eller undviker att gå tillbaka till samma vårdinrättning.

Ur resultatet framkommer att hiv-positiva upplever svårigheter i kontakt med allmänna 
vården då de utsätts för långa väntetider och blir nekade vård och behandling. Hiv-bärare 
känner att detta beteende är direkt relaterat till blodsmittan, fastän detta förnekas. 
Resultatet får stöd av Botes & Otto (2003) vars forskning visar på att hiv-positiva erfarit 
maktlöshet, stigmatisering och avfärdande i hälso- och sjukvården. Gaut & Leininger 
(1991) refererar till Halldorsdottir som menar att detta skapar ett lidande för patienten i 
form av icke-vård som resulterar i upplevelser av sårbarhet och utanförskap inom 
sjukvården. Brown et. al. (2003) och Parker & Aggleton (2003) beskriver hur negativa 
attityder mot personer med hiv kommer till uttryck av vårdpersonal i form av fördomar och 
maktförhållanden. Resultatet visar att hiv-positiva vid nekad behandling fått motiveringen 
av vårdgivaren att de saknar kunskap om sjukdomen. Detta stöds av Lohrmann et. al.
(2000) som vidare menar att vårdpersonal i vissa fall inte känner sig kompetenta nog att 
möta hiv-bärare. Författarna tror att detta beteende hos vårdpersonal kan resultera i att den 
hiv-positive känner sig nedvärderad som individ. Vidare reflekterar författarna kring vilken 
stor besvikelse och ensamhet detta beteende i vården torde leda till hos de hiv-positiva. 

I resultatet framkommer att hiv-positiva upplever att vårdpersonalen blivit rädda, 
avståndstagande och undviker fysisk kontakt när denne berättat om sin hiv-diagnos. Hiv-
bärare uppfattar att kontakten mellan vårdgivare och patient i allmänna vården blir spänd 
och personal tydligt visar att de inte vet vad de skall ta sig till vid mötet. Det som uppfattas 
som negativt för personer med hiv är vårdpersonalens oförmåga vid dessa tillfällen att 
agera professionellt, utan att de låter känslorna ta överhand. Siminoff et al. (1991) 
beskriver att negativa normer kring hiv-sjukdomen påverkar vårdpersonal och har ett 
inflytande på vården de ger. Resultatet stöds även av Olivier & Dykeman (2003) som 
poängterar att diskriminering mot hiv-bärare är ett stort problem då denna patientgrupp ses 
som farlig och uppenbart inger många stressfaktorer i vårdrelationen. Hodgesson (2006) 
för fram att det inom sjukvården är viktigt att skydda patienter från dålig vård och aldrig 
underskatta förekomsten av hiv-stigma. Författarna ser det som en nackdel att rädslan för 
blodsmittan hos vårdpersonalen åstadkommer så starka reaktioner att det påverkar det 
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professionella bemötandet. Detta anser författarna starkt strider mot de författningar all 
vårdpersonal skall arbeta efter, då vård skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet (SOSFS: 1982:763). 

Ur resultatet träder det fram att personer med hiv uppfattar det som att vårdpersonalens alla 
tankar och känslor om sjukdomen leder till att de upplever möten med hiv-bärare som 
jobbiga och känslomässigt upprörande. Erikson (1994) poängterar att god vård innefattar 
att vårdgivare undviker att låta sin egen ångest komma till uttryck i ett oprofessionellt 
bemötande och att förneka patienten hjälp.

Resultatet visar även att hiv-bärare upplever att det finns en klar bild i vården av hur en 
person med hiv ser ut, vilket de uppfattar som oroande. Hiv-positiva poängterar att det inte 
existerar några riskgrupper för hiv längre vilket gör att vårdpersonal kan träffa på det i 
vilket sammanhang som helst. Pita-Fernandez et. al. (2004) betonar att hiv-smitta ofta 
förknippas med socialt marginaliserade och därmed har hiv-positiva anklagats för att själva 
vara skyldiga till sjukdomen. Det anses vara ett problem, enligt författarna, att föreställning 
kring vilka individer eller grupper som representerar en hög förekomst av hiv fortfarande 
starkt lever kvar, trots att det kan drabba vem som helst. 

Ur resultatet framkommer det att hiv-positiva upplever att vårdpersonal i allmänna vården 
ibland slösar med resurser och ägnar sig åt onödiga skyddsåtgärder. Hiv-bärare berättar om 
vårdpersonal som klätt sig i rymddräktsliknande skyddskläder och förpassat dem till 
smittskyddsliknande rum med sluss. Detta skriver även Kemppainen et. al. (1996) som 
menar att lång erfarenhet av att vårda och kunskap om blodsmitta inte alltid leder till en 
positiv attityd gentemot patienter med hiv, då rädsla för smitta fortfarande är stor hos 
vårdpersonal. Onödiga skyddsåtgärder får de hiv-positiva att känna sig extremt 
smittsamma och detta kan leda till, enligt Evian (2000), en ökad känsla av social isolation 
och utanförskap. Författarna tror att det måste kännas frustrerande och kränkande att bli 
behandlad som så smittsam av det klientel som bör ha störst kunskap om hiv. Framförallt 
när vårdtagaren befinner sig i den beroendesituation som patienten gör i vårdmötet.

Resultatet menar på att hiv-bärare upplever en rädsla inför kontakter med allmänna vården. 
Rädslan rör tankar kring hur vårdpersonalen skall agera och bemöta dem. Mbanya et. al.
(2001) påvisar att som vårdpersonal är det av största vikt att ha en positiv attityd gentemot 
hiv-bärare då de tydligt känner av positiva och negativa attityder som vårdpersonal 
eventuellt kan ha. Brister i bemötandet på grund av fördomar och negativa attityder kan 
härledas till att sexuellt överförbara sjukdomar enligt Ásgeirdóttir Håkansson & Carlsson 
(1996) är mindre accepterade än infektioner som smittar på andra vis. 

Resultatet belyser hiv-bärares positiva erfarenheter från allmänna vården att vara relaterade 
till att de inte blivit särbehandlade eller utpekade på grund av sin sjukdom. Erikson (1994) 
beskriver i sin forskning hur god vård innebär att bevara människovärdet genom att låta 
vårdtagaren känna sig respekterad och vårdad. Patienten skall känna sig välkommen och få 
den vård och behandling som sjukdomen och människan som unik, enskild person behöver. 
Resultatet visar vidare att när vårdpersonalen är förstående, öppensinnade, förstår vad hiv 
handlar om och inte ställer konstiga frågor så inger det en trygghet hos personer med hiv. 
Gaut & Leininger (1991) refererar till Halldorsdottir som anser att god vård genomsyras av 
god vilja och en önskan kring att skapa förtroende och närhet mellan vårdare och patient.
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Hiv-positiva uppskattar möten där informationen om blodsmittan tas med jämnmod utan 
att trigga igång någon konstig reaktion. En mycket viktig del enligt Pita-Fernandez et. al.
(2004) är att vårdgivare har den bästa möjliga inställningen till hiv och att kunna erbjuda 
assistans och förbyggande vård inom de bästa omständigheterna. 

Resultatet visar att hiv-positivas erfarenheter är att bemötandet i allmänna sjukvården inte 
blivit märkbart bättre, trots det har gått mer än 20 år sedan hiv blev känt. Detta resultat 
stöds av Olivier & Dykeman (2003) som menar att sjukdomen fortfarande efter lång tid är 
omgiven av rädsla och ängslan av vårdpersonal. Däremot blir resultatet motsatt det Herlitz 
(2007) fann i sina enkäter som visar att målen för arbetet kring att förebygga onödig rädsla 
för och fördomar mot hiv-bärare och så kallat ”riskgruppstänk” i väsentlig grad uppfyllts. 
De tankar som författarna hade innan denna studie inleddes var att personer med hiv 
behandlas negativt i möten med vårdpersonal i allmänna vården. Under studiens gång 
visade det sig att dessa tankar i många fall var korrekta, författarna blev dock förvånade 
över den stora utbredningen och hur allvarligt detta problem är. Författarna betonar att 
diskriminering mot hiv-positiva förekommer.  

Resultatet av studien visar hur hiv-positiva upplever möten med vårdpersonalen i allmänna 
sjukvården. Detta resultat tror författarna är viktigt för att förstå hur hiv-bärare känner och
att sedan använda kunskapen det ger till att kunna förbättra bemötandet hos vårdpersonalen.
Författarna anser det vara relevant för vårdpersonal att veta att hiv kan drabba vem som 
helst och att det inte finns några riskgrupper för hiv längre. Vårdpersonal skall trots rädsla, 
fördomar och osäkerhet kring en sjukdom arbeta professionellt. Enligt Röndahl, Innala & 
Carlsson, (2003) finns det begränsad forskning om hiv-bärares erfarenheter av vården i 
Sverige. Detta innebär att nästan allt bakgrundsmaterial är baserat på studier utanför landet. 
Författarna anser därför att fortsatt forskning i Sverige bör röra hur hiv-positiva upplever 
möten i vården och hur vårdpersonalen upplever möten med hiv-positiva. Detta för att ge 
en bättre insyn i var det brister och för att kunna åtgärda detta. Allt för att ge en bra vård 
utan risk för lidande för personer med hiv.
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Bilaga 1 – Brev till förening

08-11-03
Institutionen för Vård och Natur

Informationsbrev till förening
Vi är två studenter vid Högskolan i Skövde som studerar sista terminen till sjuksköterska. Just 
nu genomför vi vårt examensarbete. Det examensarbete vi avser genomföra syftar till att visa 
på hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i allmänna vården såsom sjukhus 
och vårdcentral, dock inte hiv-mottagning eller infektionsavdelning. 
I vårt bakgrundsmaterial har vi funnit att det förekommer brister i det professionella 
bemötande gentemot patienter med hiv. Tidigare forskning fokuserar oftare på 
vårdpersonalens syn på bemötandet, inte på den hiv-positives upplevelser. Detta vill vi 
förändra. Vårt fokus ligger enbart på patienten.

För att nå vårt mål med examensarbetet och därmed få en ökad förståelse kring hur personer 
med hiv upplever möten med vårdpersonal vill vi ta del av deras erfarenheter, positiva som 
negativa, kring vårdpersonals bemötande i allmänna vården. Detta avser vi att göra med hjälp 
av intervjuer.

Intervjuerna kommer att bandas. Deltagarna respekteras för sin självbestämmanderätt vilket 
innebär att de kan avbryta sin medverkan i studien när som helst utan konsekvenser. 
Deltagarnas identitet samt material kommer att behandlas konfidentiellt och med diskretion. 
De uppgifter som lämnas kommer inte att komma i obehöriga händer och ej kunna kopplas till 
enskild deltagare. Bandningen av intervjuerna kommer att förstöras efter att studien är 
avslutad. 

Vi önskar med er hjälp att komma i kontakt med personer med hiv inom xxxx-regionen. 
Målet är att kunna genomföra 6-8 intervjuer. Vi bifogar härmed ett informationsblad som ni 
kan vidarebefordra.

Varje intervju förväntas ta 30-60 minuter. Vi avser att genomföra intervjuerna under veckorna 
46-47. Vi önskar svar om deltagande senast 081112 via e-post eller telefon.

Josefine Andersson Johnny Karlsson
xxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxx
b06josan@student.his.se a06johka@student.his.se

Handledare:

Anneli Lantz

xxxx-xxxxxx

anneli.lantz@his.se
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Bilaga 2 – Brev till deltagare

08-11-04

Institutionen för Vård och Natur

Informationsbrev till deltagare
Vi är två studenter vid Högskolan i Skövde som studerar sista terminen till sjuksköterska. Just 
nu genomför vi vårt examensarbete. Det examensarbete vi avser genomföra syftar till att visa 
på hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i allmänna vården såsom sjukhus 
och vårdcentral, dock inte hiv-mottagning eller infektionsavdelning. 

I vårt bakgrundsmaterial har vi funnit att det förekommer brister i det professionella 
bemötande gentemot patienter med hiv. Tidigare forskning fokuserar oftare på 
vårdpersonalens syn på bemötandet, inte på den hiv-positives upplevelser. Vårt fokus ligger 
enbart på er.

För att nå vårt mål med examensarbetet och därmed få en ökad förståelse kring hur personer 
med hiv upplever möten med vårdpersonal vill vi ta del av era erfarenheter, positiva som 
negativa, kring vårdpersonals bemötande i allmänna vården. Detta avser vi att göra med hjälp 
av intervjuer. 

Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare. Ditt deltagande är frivilligt och din 
självbestämmanderätt respekteras vilket innebär att du kan avbryta din medverkan i studien 
när som helst utan krav på förklaring. Din identitet samt material kommer att behandlas 
konfidentiellt och med diskretion. De uppgifter som lämnas kommer inte att komma i 
obehöriga till del och ej kunna kopplas till enskild deltagare. Bandningen av intervjuerna 
kommer att förstöras efter att studien är avslutad. 

Varje intervju förväntas ta 30-60 minuter. Vi avser att genomföra intervjuerna under veckorna 
46-47. Vi önskar svar om deltagande senast 081114 via e-post eller telefon. Tid och plats sker 
enligt överenskommelse. Ditt deltagande skall inte medföra någon längre resväg.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Josefine Andersson Johnny Karlsson
xxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxx
b06josan@student.his.se a06johka@student.his.se

Handledare:

Anneli Lantz

xxxx-xxxxxx

anneli.lantz@his.se
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Bilaga 3 - Intervjufrågor

Huvudfråga:

Kan du beskriva/berätta om positiva/negativa möten med vårdpersonal i allmänna vården? (ej 
hiv-mottagning eller infektionsavdelning)

Eventuella följdfrågor:

-Hur upplevde du det?

-Vad tänkte du?

-Vad kände du?

-Hur har du reflekterat kring situationen efteråt?


