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Abstrakt 

Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett virus som försvagar immunförsvaret och 

bland annat sprids via oskyddat samlag. Idag finns inget botemedel mot HIV och utan dagens 

bromsmediciner mot viruset utvecklar alla med sjukdomen till slut AIDS. Sjukdomen finns 

över hela världen men skiljer sig markant i hur utbredd den är. Erfarenhet är en väsentlig del i 

livsvärlden och genom att förstå livsvärlden går det att förstå, beskriva samt förklara bland 

annat patientens vardag, lidande, vårdande och hälsa. 

Syfte: Syftet var att belysa patienter med HIV och deras erfarenhet kring anhörigas 

delaktighet i vårdandet.  

Metod: En systematisk litteraturstudie som utgörs av åtta vetenskapliga artiklar från 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna analyserades genom en manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet består av två kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna är 

Rädsla med underkategorier Stigmatisering och Ökad belastning samt Socialt stöd med 

underkategorier Praktisk delaktighet och Känslomässig delaktighet. Resultatet visade att 

anhöriga kan ha både positiva och negativa effekter för patienten med HIV. De kan vara 

viktigaste källan till socialt stöd samt att ha positiv påverkan på bland annat relationer och 

livskvalité. 

Slutsats: Författarna har i denna litteraturstudie kunnat från resultatet utläsa ett samband 

mellan anhörigas delaktighet på behandlingen hos patienter med HIV och en förbättring i 

vårdandet. Förbättringen innefattar bland annat ökad följsamhet i vårdandet, ökad känsla av 

delaktighet i vårdandet hos patienten och ett ökat emotionellt stöd i sjukdomen för patienten. 

Författarna har också från resultatet sett ett samband mellan delaktighet från anhöriga och 

känslan av att bli satta i beroendeställning och rädsla för stigmatisering. 
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1 Inledning 

HIV fortsätter att sprida sig globalt i bland annat Asien, USA, Östeuropa och främst Afrika. 

HIV har hittills krävt 34 miljoner människoliv enligt World Health Organization (WHO, 

2015). Under fem veckors utlandspraktik på sjukhus i Tanzania; Bumbuli och Nkinga, 

iakttogs hur HIV-epidemin har drabbat människor i dessa två byar. Män och kvinnor, unga 

som gamla, hade påverkats av HIV-epidemin. Under tiden i Tanzania iakttogs skillnader i 

måendet hos patienter med HIV beroende på om deras anhöriga var delaktiga i vårdandet eller 

inte. Under vistelsen upplevde vi ett lidande hos de patienter med HIV där ingen anhörig var 

delaktig. Författarna upplevde att anhörigas roll förbisågs av sjuksköterskor och att patienter 

inte gavs möjlighet att berätta om sina tankar kring anhörigas delaktighet, oavsett om de hade 

någon delaktig eller ej vilket upplevdes som som problematiskt. Flertalet av dem som besökte 

sjukhusen i Bumbuli och Nkinga under tiden för utlandspraktiken gjorde det med sina 

anhöriga. Författarna upplevde att de kunde vara en tillgång för patienterna med HIV 

eftersom de bland annat tröstade och hjälpte till med praktiska saker som att följa patienterna 

till och från sjukhuset. Även i Sverige kommer vårdpersonal i kontakt med patienter med 

HIV, därför känns det relevant att se vad länder där sjukdomen är mer utbredd har för 

erfarenheter och hur dessa patienter påverkas av att ha anhöriga delaktiga i vårdandet. 

Skribenterna vill därför uppmärksamma patienters erfarenheter av anhörigas närvaro i det 

egna vårdandet för att öka kunskapen kring anhörigas påverkan i vårdandet av patienter med 

HIV i Sverige. 
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2 Bakgrund 

2.1 Patologi 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som innebär att viruset lagras i kroppens 

arvsmassa vilket medför ett skydd mot immunförsvaret där infektionen inte har möjlighet att 

spontant läka (Albert, 2015). Efter några veckor från smittotillfället kan vissa personer känna 

av lindriga och snabbt övergående symtom och andra upplever inga symtom alls 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Bauman et al, (2015) visar i sin studie att somliga personer 

med HIV försöker dölja sjukdomens symptom som nedsatt immunförsvar och viktnedgång. 

De skriver också att symptomen på HIV ibland blir för framträdande och tydliga för att kunna 

dölja vilket gör att deras sjukdom avslöjas mot deras vilja. HIV sprids med blodet och tar över 

celler i kroppen där symtomen blir nedsatt immunförsvar, tumörväxt och opportunistiska 

infektioner, det vill säga infektioner med mikroorganismer vilka nyttjar det nedsatta 

immunförsvaret. Får sjukdomen fortskrida utan behandling utvecklar alla individer med HIV 

till slut förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) vilket innebär att tumörer och opportunistiska 

infektioner är överhängande (Albert, 2015).  

 

D’Cruz (2004) visar med sin forskning att delaktighet från anhöriga upplevs av patienterna 

som mer framträdande när sjukdomens symtom förvärras, exempelvis vid tumör- eller 

svampbildning. Vidare hävdar D’Cruz (2004) att patienter med HIV tycker det är jobbigt när 

de märker att den egna autonomin minskar till följd av sjukdomens symptom, känslan att 

vänta på döden och av anhörigas delaktighet. Det finns också de som upplevt anhörigas 

delaktighet som en positiv resurs vid sjukdom men att den positiva resursen bytts ut mot 

förakt från samma personer vid HIV-avslöjandet (Bauman et al, 2015).  

 

2.2 Etiologi 

HIV sprids via sexuella kontakter och vid kontakt med blod vid exempelvis skador eller 

injektionsverktyg. Den största risken att smittas för vuxna är via oskyddade vaginala, anala 

och orala samlag. Barn kan bli smittade vid graviditet, förlossning och amning (Melhus, 

2013). FN-organet UNAIDS uppskattade att i slutet av 2014 levde 36,9 miljoner människor 

med HIV, cirka 2 miljoner smittades och 1.2 miljoner dog i AIDS samma år (WHO, 2015). 
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2.3 Förebyggande åtgärder 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015a) är bästa skyddet mot HIV att använda kondom som 

minimerar smittrisken vid samlag. De skriver också att kommunikation och 

informationsutbyte är en förebyggande åtgärd och kan öka kunskapen kring smittspridning. 

En studie av Muoghalu och Jegede (2010) beskriver att individer med HIV får utstå 

stigmatisering och diskriminering på grund av okunskap om HIV. En stor rädsla bland 

patienter med HIV kan enligt en studie av Li et al. (2013) vara att förlora sin psykiska hälsa 

och uppleva isolering från anhöriga på grund av sjukdomen. I samma studie framkommer att 

det finns en rädsla att medicineringen av HIV och sjukhusbesök skulle kunna avslöja 

patienters HIV status. Avslöjande av HIV status kan göra att individen stämplas som en dålig 

människa på grund av att HIV kan kopplas till att individen gjort något fel i samband med de 

blivit smittade (Badahdah & Pedersen, 2011). 

 

Viss forskning visar att individer med HIV upplevt diskriminering och psykiskt våld när de 

anförtrott sig till någon anhörig. I efterhand har de ångrat sig och uppmanat andra med 

sjukdomen att inte informera om sin sjukdom för någon annan (Dlamini, 2007). 

 

2.4 Behandling 

Den behandling som finns att tillgå idag består av bromsmediciner, medicinerna har god 

verkan på patienten och möjliggör att hen kan leva ett liv där veckohandling, sociala 

relationer och fritidsaktiviteter är möjlig, detta förutsatt att hen tar medicinerna regelbundet. 

Det första läkemedlet som togs fram kom redan år 1987 men fick genomslag år 1996 då den 

tidigare medicinen kombinerades med ett annat preparat och blev mer effektiv (Iwarsson, 

2014). Infektionen behandlas medicinskt på liknande sätt för både vuxna och barn, och det är 

viktigt att medicineringen följs enligt ordinationen eftersom viruset inte kan replikera sig och 

smitta nya celler så länge behandlingen upprätthålls. 

 

2.5 Global förekomst 

HIV-epidemin har bromsats i majoriteten av höginkomstländer samt i många 

medelinkomstländer men i låginkomstländer fortsätter situationen att försämras, främst i 

Afrika där fattigdomen är utbredd och påtaglig. En av de värst drabbade regionerna där 

förekomsten är som högst är området söder om Sahara i Afrika där upp till 60 procent av 

vuxna är HIV-positiva i vissa områden. Även varje månad får 50 000 nya individer HIV och 

att epidemin inte bara ses som ett medicinskt problem utan även som ett socialt problem 



Patienter med HIV och deras erfarenheter av anhörigas delaktighet inom vården 

  7(41) 

(Lindstrand et al., 2006) En studie som gjorts i Tanzania visar att personer som lever i 

fattigdom och som saknar grundskoleutbildning är mer benägna att ha en stigmatiserad syn på 

personer med HIV än de grupper i samhället som är mer priviligierade. Det är även vanligare 

att de som lever i fattigdom inte heller använder kondom i samma utsträckning som de med 

bra levnadsförhållanden utan fattigdom (Amuri, Andersson, Cockcroft, Mitchell, 2011). 

 

I Sverige idag lever totalt ca 6800 människor med känd HIV-diagnos och eftersom anmälan 

inte är obligatorisk är det troligt att viss underrapportering finns. Av antalet personer som 

insjuknade under 2014 hade merparten fått infektionen före immigration till Sverige eller i 

samband med utlandsvistelse, 70 procent av dessa personer var utlandsfödda 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Enligt Migrationsverket (2015) är antalet människor som 

söker asyl i Sverige större än någonsin. Även om HIV-epidemin är mer utbrett i andra delar 

av världen än Sverige kan antalet fall öka i takt med den ökade invandringen, det leder till att 

sjuksköterskor i Sverige mer frekvent möter patienter med HIV än tidigare vilket skapar nya 

utmaningar för svenska sjuksköterskor. Därmed finns ett ökat behov av att lyfta kunskapen 

kring anhörigas påverkan på patienter med HIV. 

 

2.6 Anhöriga 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver de närmaste till patienten med termen anhöriga, ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv kan anhöriga vara en partner, maka eller make, barn, förälder, 

släkting samt även granne eller vän. Dahlberg och Segesten (2010) anser att anhöriga är den 

personen som pekas ut av patienten som anhörig men även som själv accepterar att bli 

betraktad som anhörig.  

 

Anhöriga utgör en central och viktig del av vårdandet av sjuka då de är en del av patientens 

liv och därför kan påverka det både positivt och negativt (Carlsson & Wennman-Larsen, 

2014; Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2014) är anhöriga 

för flera individer den närmaste emotionella och sociala miljön de har. Betydelsen av den 

typen av relation ökar när en individ drabbas av en sjukdom i och med att behovet av stöd och 

förståelse ökar. Eldh (2009) skriver att autonomin hos en patient är förmågan till 

självständighet och frihet från auktoriteter och att det är därför relaterat till delaktighet. 

Eftersom anhöriga är en viktig del i vårdandet av sjuka så kan därför graden av delaktighet 

resultera i en högre eller lägre nivå av självständighet hos patienten. Nationalencyklopedin 
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definierar delaktighet som en aktiv medverkan, att vara till nytta och att ha medinflytande 

(NE, 2016). Den definitionen går i linje med hur författarna ser på begreppet delaktighet. 

 

2.7 Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin 

Vårdandet av patienter syftar till att främja hälsa och att motverka ohälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att uppnå hälsa finns inte någon bestämd väg att gå utan det är subjektivt 

på vilket sätt hälsa uppnås, detta beror på hur patientens livsvärld ser ut. Patienter med HIV 

kan till exempel ha olika uppfattningar om anhörigas delaktighet i sitt vårdande beroende på 

hur livsvärlden ser ut. Begreppet har sin grund i hermeneutiken samt fenomenologin och 

användes flitigt av flertalet filosofer. Dahlberg och Segesten (2010) definierar begreppet 

livsvärld som att det är genom och i livsvärlden som bland annat hälsa, lidande och sjukdom 

utspelar sig. Framför allt lidande men även sjukdom och hälsa är centrala delar i vardagen för 

patienter med HIV vilket gör att livsvärldsteorin lämpar sig väl för denna litteraturstudie. 

Patienter med HIV påverkas inte bara av sin sjukdom utan också av bemötandet och de 

medmänskliga relationerna som en följd av HIV (Dahlberg och Segesten, 2010).  Det är 

individuellt hur patienter med HIV upplever lidande och sin sjukdom i samband med 

anhörigas delaktighet, många upplever en rädsla för svek från anhöriga vid 

sjukdomsavslöjande vilket gör att många lever ensamma med sin sjukdom med ett lidande 

som resultat (Bauman et al, 2015). Vidare skriver Bauman et al, (2015) att många förknippar 

HIV med något skamfyllt vilket gör att de som bär på sjukdomen är mer benägna att uppleva 

ett lidande än de med en sjukdom som inte anses lika skamfylld. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att lidande är en stor del i livsvärlden som 

sjuksköterskan måste uppmärksamma för att kunna anpassa vården efter patientens behov. 

Vidare skriver Dahlberg och Segersten (2010) att patienten kan uppleva ett lidande när hen 

uppfattar sig vara i beroendeställning till någon annan. Det kan handla om anhöriga eller 

vårdpersonal där patienten känner sig utsatt vilket kan ha en negativ effekt på det vårdande 

mötet mellan sjuksköterska och patient genom mindre tillit från patienten. 

 

I vårdandet är livsvärlden det mest centrala och den går därför aldrig att förbise. Dahlberg och 

Segesten (2010) hävdar att de anhörigas upplevelser alltid är en del av patientens och 

förklarar det genom att allt är sammanflätat i vårdvetenskapen. Som patient i behov av vård 

finns för det mesta alltid anhöriga eller närstående samt ofta någon vårdpersonal, därför är det 
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av största vikt att både vårdpersonal och anhöriga förstår att de är en del av patientens 

livsvärld och också inser den roll de kan spela för patienten. Patienter besitter kunskap som 

inte professionella vårdare besitter, det är patienten som vet hur det är att leva med sjukdomen 

och hur ett eventuellt lidande påverkar hens liv. Det handlar om att vårdarens och patientens 

expertkunskaper på olika sätt bildar en helhet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdvetenskapliga vårdandet karakteriseras av att vårdpersonalen förhåller sig till ett öppet 

och följsamt vårdande till patienten. Det innebär att vårdaren skall kunna utnyttja sin 

professionella expertkunskap och på samma gång utmärkas som öppen och följsam till 

individens livsvärld. Att vårdandet är öppet och följsamt innebär att sätta fördomarna åt sidan 

i den mån det går vid varje möte med patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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3 Problemformulering 

HIV är ett retrovirus som orsakat den globala HIV-epidemin där tusentals smittas varje dag. 

Under författarnas utlandspraktik uppfattades frånvaro av anhörigas delaktighet orsaka ett 

lidande hos patienter med HIV. Forskning har visat att infektionens negativa effekt på 

immunförsvaret kan minska vid delaktighet från anhöriga, delaktigheten kan även uppfattas 

som en börda när patientens autonomi reduceras till följd av anhörigas delaktighet. Därför är 

patienters erfarenhet av anhörigas delaktighet i vårdandet en utgångspunkt för en mer 

individanpassad vård. Uppmärksammas inte anhörigas roll i patientens livsvärld kring 

sjukdomen kan sjuksköterskan inte ta vara på eller anpassa den eventuella resurs anhöriga 

utgör i vården av patienter med HIV. Genom att uppmärksamma erfarenheterna från patienter 

med HIV kring anhörigas delaktighet kan ytterligare förståelse skapas för patientens 

vårdbehov. 

 

3.1 Syfte 

Syftet var att belysa hur anhörigas delaktighet i vården erfars av patienter med HIV 
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4 Metod 

En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt Friberg (2012)  för att svara an till arbetets 

problemformulering och syfte. Författarna har i det inledande arbetet först analyserat 

relevanta forskningsartiklar som sedan sammanställts. Litteraturstudien har gjorts med syfte 

att beskriva vilken erfarenhet patienter med HIV har av anhörigas delaktighet i vårdandet. 

 

4.1 Datainsamling 

I sökningen användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för att få en bra och 

relevant grund i arbetet. De tre databaserna består alla av vetenskapliga tidskriftsartiklar med 

innehåll om omvårdnad. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning medan PubMed har 

en djupare inblick inom medicinskforskning och PsycINFO inom psykologi.  

 

För att hitta relevanta sökord utformades en sökstrategi (Wengström, 2013). Strategin 

inkluderade en inledande informationssökning i Cinahl för att se om sökningen gav tillräckligt 

med relevant information (Friberg, 2012). Sökord som användes i den inledande 

informationssökningen var bland annat HIV, family och experience, de valdes med syftet som 

grund. Den inledande informationssökningen gav tillräckligt med resultat för en vidare 

informationssökning sökning i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Flera ämnesord och 

trunkeringar av fritextsökningar användes i den vidare informationssökningen. Ämnesorden 

var HIV Infections, HIV, Immunologic Disorders, Sexually Transmitted Diseases, Viral 

Disorders, AIDS, Patients, Family, Extended family, Biological Family, Kinship, Social 

Support och Support - Psychosocial (se Bilaga 1, 2 och 3). 

 

För att få en bredare sökning användes ämnesordssökningen eftersom även underrubriker 

inkluderas i den sortens sökning (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att 

använda trunkering genom att tillägga en asterisk i början eller slutet av sökordet. 

Trunkeringen medför att olika böjningsformer av ett fritextord. Några av sökorden som 

trunkering användes på var Experience*, Relativ* och Famil* det gav oss fler relevanta träffar 

för vår studie. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att resultatet av sökningen kan skilja 

sig åt beroende på när sökningen är gjord. Våra sökningar genererade vid söktillfället totalt 

298 stycken träffresultat och gjordes mellan 8-11/4 - 2016. 

 För att säkerställa att ämnesorden var relevanta, användes verktyget scopes i databaserna när 

det var möjligt vilket resulterade i en förklaring av begreppet i den valda databasen. Booleska 
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operatorn OR och AND användes i datainsamlingen. Operatorn OR medför att ett “eller” sätts 

in mellan två sökningar. Med operatorn AND får båda sökningarna ett “och” mellan sökorden 

(Forsberg & Wengström, 2013). OR användes för att samtliga av dessa ord kan kopplas till 

litteraturstudiens syfte och problemformulering vilket ger ett bredare resultat inom det valda 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet blir bredare eftersom OR medför att 

databasen sätter ett “eller” mellan två sökningar. AND användes mellan ämnesorden och de 

trunkerade fritextsökningarna. AND används enligt Forsberg och Wengström (2013) för att ge 

smalare resultat och begränsad sökning och av den anledningen valde författarna att ta med 

det. Sökningen resulterar därför i färre träffar men träffarna blir mer relevanta utifrån 

litteraturstudies syfte (se Bilaga 1, 2 och 3). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara diagnostiserade med HIV för att kunna belysa 

patientperspektivet. 

 

Exklusionskriterier: Studier med medicinskt perspektiv, anhörigperspektiv och där 

sjukdomsförloppet var centrala delen av studien samt där barnen var under 6 år exkluderades.  

 

Avgränsningar: Genom användning av avgränsningsfunktioner i databaserna kunde dokument 

sorteras bort som inte tillhörde intresseområdet. Avgränsningar i bland annat tid, språk och 

peer reviewed användes i databaserna när funktionen fanns. Vetenskapliga studier är 

färskvara och inget intresse av äldre studier fanns, därför valdes tidsram; 2006-2016.; 

engelska (Östlundh, 2012). Majoriteten av studier i databaserna är även skrivna på engelska, 

med hänsyn till det valdes endast engelsk språkavgränsning.  

 

4.3 Urval 

Från sökningen lästes samtliga titlar inledningsvis och därefter lästes totalt 88 stycken 

abstrakt. Abstrakt lästes när potentiell relevans för problemformulering och syfte kunde 

utläsas ur titlarna. På likartat sätt valdes studierna ut som lästes och jämfördes mellan olika 

artiklar med de tidigare fastställda inklusionskriterier. Totalt 18 stycken artiklar valdes ut för 

noggrann läsning från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. I den noggranna 

läsningen visade det sig att vissa artiklar ej redovisat etiska aspekter eller ej var relevanta till 

studiens syfte. Totalt uteslöts åtta stycken artiklar varav fyra på grund av uteblivna etiska 

aspekter och fyra stycken då de inte var relevanta för vår studie. Av de återstående åtta 
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artiklar var två från PsycINFO, fem från Cinahl och en från PubMed. De valda artiklarna var 

av kvalitativ metod. 

 

4.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitén prövades på alla utvalda artiklar med en bedömningsmall. Med Forsberg och 

Wenström (2013) som grund lades extra fokus på bland annat syftet, designen, urvalet och 

analysen. Bedömningsmallen är hämtad från Carlsson och Eiman (2003) med en modifikation 

utav bedömningsområdena eftersom Carlsson och Eiman (2003) fokuserade på 

lungcancerdiagnos och denna litteraturstudie på patienter med HIV. Bedömningsmallen 

använder ett poängsystem som senare räknas om till procent, utifrån procenten graderas 

studier från grad I-III. Grad I kräver 80-100 procent av mallens poängsumma och innebär hög 

kvalitét, grad II erhålls vid 70-79 procent och innebär medel kvalité och grad III vid 60-69 

procent vilket medför låg vetenskaplig kvalité på studien. För studier som har lägre än 60 

procent framgår inte vilken kvalité de har. Studier med medel och hög kvalitet inkluderades i 

arbetet (se bilaga 5 och 6). 

 

4.5 Innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes som metod för analysprocessen och är hämtad från 

Forsberg och Wengström (2013). För att få en så trovärdig bild av artikeln som möjligt lästes 

artiklarna en gång per person så att författarna tillsammans kunde jämföra och synliggöra den 

egna förståelsen av varje artikel. Författarna identifierade relevanta meningsbärande enheter 

som svarade till denna litteraturstudies syfte genom att granska varje artikels resultat. Det 

resulterade i att arbetet och analysen blev mer lättöverskådlig. Genom att de meningsbärande 

enheterna identifierades kunde de grupperas och tillsammans skapa kategorier. 

 

För att jämföra de olika resultaten upprättades ett system inspirerat av Forsberg och 

Wengström (2013) där de meningsbärande enheterna som valts ut från varje artikel först 

översattes till svenska och sedan kondenserades vilket innebär att kärnan i meningarna är 

densamma men att formuleringen kortas ned. Efter kondenseringen skapades koder som är en 

ytterligare nedbrytning av den kondenserade texten. Detta gjordes för att varje kod sedan 

skulle kunna placeras in i kategorier där koderna sorteras efter mönster. Under varje kategori 

skapades även underkategorier vilka berörde olika nyanser av samma mönster där tillhörande 

kategori fungerade som ett paraply för underkategorierna. Exempel på analysprocessen visas i 

tabell 1 (se nedan). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Samtliga utvalda artiklar innehåller etiska aspekter där studierna har tagit hänsyn till 

forskningsetiken eller att deltagarna blivit informerade och godkänt de etiska aspekterna till 

varje studie. Aspekterna var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Förförståelsen om HIV har i denna litteraturstudie försökt att åsidosättas för 

att minimera påverkan på resultatet genom att diskutera kring tidigare erfarenheter och tankar 

kring händelser som upplevts i Tanzania där HIV epidemin är mycket omfattande.  

Meningsbärande 

enheter 

Översättning Kondensering Kod Kategori 

(1)”Many participants 

also expressed concerns 

about how a partner´s 

presence might 

jeopardize the ability to 

be completely open and 

honest with one´s doctor.  

Många deltagare 

uttryckte också oro för 

hur partnerns närvaro 

kan äventyra 

möjligheten att vara 

helt öppen och ärlig 

med läkaren.  

Oro över 

möjligheten att vara 

ärlig inför en läkare 

vid partners 

närvaro.  

Anhörigas 

hindrande 

effekt.  

Rädsla för 

delaktighet 

(2)“The main source of 

social support women 

listed were close family 

members“ 

De viktigaste källorna 

till socialt stöd kvinnor 

listade var nära 

familjemedlemmar 

Familjemedlemmar 

viktigaste sociala 

stödet för kvinnor. 

Familjestöd Socialt stöd 

(5)“Women reported 

limiting their social 

interactions largely 

because they did not 

want others to find out 

they had HIV infection.” 

Sociala interaktioner 

begränsas i hög grad för 

att inte andra skall få 

reda på deras HIV-

infektion. 

HIV-status hindrar 

sociala 

interaktioner. 

Social 

isolering  
Rädsla för 

delaktighet 

(11)”Care receivers 

stated that their 

immediate response was 

to guard the secrecy of 

their serostatus in order 

to protect themselves 

from discrimination. 

They were afraid of 

rejection, stigmatization 

and isolation.” 

Vårdtagare uppgav att 

deras respons var att 

skydda sekretessen för 

deras serostatus för att 

skydda sig från 

diskriminering. De var 

rädda för 

diskriminering, 

stigmatisering och 

isolering. 

Rädsla över att inte 

bli bemött på 

samma sätt som 

innan avslöjande. 

Sjukdomsavsl

öjande 
Rädsla för 

delaktighet 
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5 Resultat 

Innehållsanalysen genererade två kategorier med tillhörande underkategorier som berör 

patienters erfarenhet kring anhörigas delaktighet i vårdandet av HIV. Dessa kategorier är (1) 

Rädsla för delaktighet med underkategorier Stigmatisering och Ökad belastning. (2) Socialt 

stöd med underkategorier Praktisk delaktighet och Känslomässig delaktighet. 

 

5.1 Rädsla för delaktighet 

5.1.1 Stigmatisering 

Resultat visar att patienter med HIV överväger nyttan av vård med risken att få utstå eventuell 

särbehandling och stämpling inte bara av vårdpersonal utan även av människor i sin närhet 

innan de berättar för anhöriga om sin sjukdom (McDoom et al., 2015). Stigmatisering visade 

sig bland annat genom att patienter inte vill berätta för någon om sin sjukdom eftersom dessa 

personer kan bli oroliga över att själva bli smittade vilket gör att vissa väljer att vara ensamma 

i sin sjukdom (Grodensky et al., 2015). Patienter med HIV som smittats vid födseln genom att 

en förälder överfört sjukdomen har en större andel anhöriga som också har sjukdomen HIV än 

de som smittats genom egna handlingar som exempelvis oskyddat samlag (Abramowitz et al., 

2009). Personerna som inte är smittade sedan födseln uppger i samma studie att de genom att 

dela sin sjukdom med någon som inte är smittad utsätter sig själva för en risk att bli stämplade 

på grund av stigmatiseringen som råder kring sjukdomen. 

 

5.1.2 Ökad belastning 

I studien Mosack och Petroll (2009) upplevde deltagarna att anhörigas engagemang i 

huvudsak är fördelaktigt men även nackdelar förekom. Engagemang av andra kan resultera i 

att patienten med HIV mår sämre än vad hen gjort på egen hand. Goldenberg och Stephenson 

(2015) tar upp att det kan uppstå när den som är anhörig försöker stötta men själv blir 

beroende av psykisk vård, detta förekommer även i andra fall där anhöriga krävt mer 

emotionellt stöd än patienten själv vid ett läkarbesök. Därför kan en anhörig bli en belastning 

och genom det orsaka oönskade konsekvenser för patienten. Vissa patienter upplever också en 

påtvingad hjälp som exempelvis påtvingat engagemang av anhöriga. Det framkommer att 

påtvingat engagemang kan vara då den som är anhörig vill bistå med ekonomisk hjälp till den 

patienten med HIV. Resultatet av påtvingat engagemang kan enligt patienterna skapa en 

känsla av att hamna i tacksamhetsskuld gentemot de anhöriga (Ushie & Jegede, 2012). 

När en anhörig blir delaktig i vårdandet vittnar patienter med HIV om att en speciell stämning 

kan uppstå i relationen. Ett exempel är då den anhörige försöker hjälpa och har goda avsikter 
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genom att påminna om läkarbesök och medicin. Studien av Goldenberg och Stephenson 

(2015)  påvisar att den typen av delaktighet kan uppfattas mer som övervakning och tjat vilket 

orsakar press och irritation hos patienten.  

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att det som kan erfaras som problematiskt hos patienter 

med HIV vid delaktighet är upplevda skuldkänslor, känslor av belastning, distraktion och 

påtvingad hjälp samt sämre psykisk tillvaro med depressioner som följd. Bland annat vid 

ekonomisk hjälp och när anhöriga följer med till läkarbesök, närvaron kan därför resultera i 

en börda. Att anhöriga till patienter med HIV är delaktiga i vårdandet kan enligt studierna 

som nämns ovan också medföra en rädsla för kränkning hos patienten vilket kan leda till att 

patienten överväger att inte berätta om sin sjukdom eller göra anhöriga delaktiga för att 

undvika stämpling eller särbehandling. 

 

5.2 Socialt stöd 

Fördelarna med anhörigas engagemang var större än nackdelarna (Mosack & Petroll, 2009). 

Fördelarna som framkom involverade förbättrat behandlingsresultat samt förbättrad hälsa för 

patienten samt starkare relationer och förbättrad kommunikation inom familjen (Mosack & 

Petroll, 2009). Omvärlden och socialt stöd kan inverka på huruvida en patient med HIV 

interagerar och söker kontakt med andra, det visar en studie gjord av (Grodensky et al., 2015). 

I den artikeln framkommer det att kvinnor med HIV som är socialt isolerade också får 

begränsat stöd i sin sjukdom. Anhöriga kan även stötta patienterna med HIV mot 

stigmatisering från samhället såväl som från vårdpersonal (Goldenberg & Stephenson, 2015). 

 

5.2.1 Praktisk delaktighet  

Enligt Goldenberg och Stephenson (2015) kan personer med HIV ha svårt att motivera sig 

själva till att exempelvis ta sina mediciner regelbundet eller att komma ihåg läkarbesök. I 

deras studie framhävde deltagarna fördelar med att ha en anhörig involverad i sin sjukdom, 

bland annat för att den anhörige kan påminna patienten om ovan nämnda saker. Ushie och 

Jegede (2012) visar i sin studie att glömska kan uppstå hos patienter med HIV, det kan vara 

en effekt av stark ångest som uppstått på grund av HIV-diagnosen. Glömska kan i längden 

förhindra en effektiv behandling, därför kan delaktighet i form av påminnelser från anhöriga 

resultera i en bättre följsamhet i patientens vård vilket skapar ett bättre utgångsläge för 

välmående i sjukdomen (Goldenberg & Stephenson, 2015; Ushie & Jegede, 2012). Det finns 

även en fördel med att vara två när patienten skall gå igenom eventuella frågor och 
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funderingar kring sjukdomen under läkarbesök, genom att ha någon med sig kan patienten 

känna avlastning eftersom patienten slipper känna sig ensam och utsatt (Goldenberg & 

Stephenson, 2015). Bristande motivation kan förebyggas genom att anhöriga involverar sig i 

omvårdnaden, till exempel kan de vara ett mentalt stöd och uppmärksamma patienten på 

eventuella framsteg i sjukdomen. 

 

5.2.2 Känslomässig delaktighet 

Känslomässigt engagemang spelar en avgörande roll om patienten med HIV kan känna stöd 

och förståelse i sin sjukdom visar en studie gjord av Ushie och Jegede (2012). Utan 

känslomässig delaktighet kan engagemanget från andra få en negativ effekt (Ushie & Jegede, 

2012). Samma studie visar också att vissa kvinnor med HIV upplevt att deras partner varit 

fysiskt närvarande utan att vara psykiskt närvarande vilket resulterat i att de känt sig 

övergivna och nedstämda. 

 

Känslomässig delaktighet i behandlingen av patienter med HIV har oftast en positiv effekt på 

humör och känslan av välbefinnande (D´Cruz, 2008; Goldenberg & Stephenson, 2015). 

Studier visade att delaktighet gav empati mellan patienten och den anhörige (Goldenberg & 

Stephenson, 2015; Mosack & Petroll, 2009). Mosack och Petroll (2009) pekar på att anhöriga 

kan vara användbara i vårdandet genom att öka självförtroendet för patienter med HIV, ett 

exempel är då både patient och anhörig är närvarande under läkarsamtal, visar studien 

Goldenberg och Stephenson (2015). Vidare beskriver studien att en partners sällskap under 

läkartider kan både minska men framför allt öka ärligheten mot läkare och partner vilket kan 

stärka relationer, ge extra känslomässigt stöd och öka känslan av samhörighet. 

 

Smith Fawzi et al. (2012) presenterar i sin studie att ökad information från vården om 

smittvägar, sjukdomens effekter och hur en hälsosammare livsstil uppnås resulterade i ökad 

känslomässig delaktighet från anhöriga till patienter med HIV. Forskarna menar att 

anledningen var att patienterna fick sjukdomsinsikt och minskad risk för depression vilket 

ökade öppenheten gentemot anhöriga. 

 

Sammanfattningsvis kan anhöriga därför utgöra en resurs för patienten med HIV i form av 

närvaro och medföra att patienten erfar stöd, välbefinnande, självförtroende och starkare 

samhörighet i relationen. De anhörigas delaktighet kan även vara den viktigaste källan till 

socialt stöd samt att förändra relationer, kommunikation, hälsa, livskvalité och 



Patienter med HIV och deras erfarenheter av anhörigas delaktighet inom vården 

  18(41) 

behandlingsresultat till det bättre. Studierna visar att fysisk och psykisk delaktighet är 

beroende av varandra för ett lyckat utfall i patientens välbefinnande. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Datainsamling 

Genom den inledande informationssökningen genererades en avgränsning av information 

(Friberg, 2012). Först gjordes en provsökning som gav 504 träffar i Cinahl vilket upplevdes 

som stort antal titlar och abstrakt att gå igenom och visade sig i senare kontext innehålla 

många irrelevanta artiklar. Anledningen var att provsökningen innehöll sökord som var för 

breda vilket gjorde att sökresultatet blev för brett för arbetets syfte. Den slutliga sökningen 

genomfördes då sökorden definierats och svarade bättre till vårt syfte vilket vi redovisar i 

bilaga 1. Det kan ses som en brist i arbetet eftersom det resulterade i att extra tid lades på en 

mer grundlig egentlig informationssökning istället för exempelvis resultatet eller 

diskussionsdelen. Den slutliga sökningen genererade 112 träffar i Cinahl och kan på motsatt 

sätt ses som tunt material men istället visade en smalare sökning en avsevärt högre relevans 

till syftet på grund av en mer omfattande sökning i databaserna.  

 

I urvalet observerade författarna att många av de valda studierna innehöll begreppet “quality 

of life” vilket kan relateras till hälsa, lidande och sjukdom som livsvärldsteorin berör. Därför 

skulle skribenterna eventuellt kunnat avgränsa sökningen ytterligare om detta sökord hade 

använts. Att ta med quality of life i sökningen skulle också kunnat resultera i en för avgränsad 

sökning där sökresultaten skulle bli för homogena för vår studie. Olika sökord testades, 

exempelvis human immunodeficiency virus men resulterade i artiklar som var fokuserade på 

medicin vilket inte ansågs relevant för arbetets valda syfte. Ämnesordet AIDS användes trots 

att ordet inte helt svarar an till litteraturstudiens syfte som är fokuserat på HIV, detta kan ses 

som en svaghet i arbetet. Anledningen till varför det inkluderades var att många av de artiklar 

där HIV berörs innefattar även AIDS vilket gör att relevant information ändå kunde hittas 

genom att inkludera ämnesordet AIDS.  

 

Synonymer till begrepp kan hittas genom fritextsökning i databasen, med nackdel att 

synonymerna inte är trunkerade. Av den anledningen gjordes trunkering av varje synonym 

manuellt och booleska operatorn användes med OR mellan synonymerna.  
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6.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i arbetet var att artiklarna skulle vara relevanta och svara på syftet vilket 

gjorde att mer tid spenderades på att granska relevanta artiklar istället för irrelevanta. De 

exklusionskriterier som valts innefattade medicinskt perspektiv eller sjukdomsförlopp vilket 

varken svarade på syftet eller var relevant för den här litteraturstudien. Ytterligare kriterier 

som gav fler relevanta resultat var att inte exkludera alla artiklar där delar av studien handlade 

om sjukdomsförloppet och medicinsk behandling. Detta gjordes för att de artiklarna även 

berörde de anhörigas engagemang vilket var relevant för vårt syfte, hade de exkluderats kunde 

det medfört att viktiga resultat kunnat gå förlorade. Artiklar där barn under sex år hade 

deltagit var också exkluderade eftersom en gräns behövde sättas med hänsyn till förmågan att 

uttrycka sig om hur andras engagemang i vården påverkar. Vid sex års ålder börjar barn i 

skolan och därför bedömde författarna att det var en lämplig brytpunkt där barn kan börja 

prata om hur de uppfattar upplevelser. Vi är medvetna om att inkludera barn i studien kan 

påverka resultatet eftersom deras valfrihet huruvida anhöriga ska vara delaktiga eller ej är 

begränsad. Det kan också vara svårt för barn att uttrycka sina erfarenheter av anhörigas 

delaktighet. 

 

Överförbarheten i litteraturstudien kunde ha ökat om inklusionskriterier beträffande 

geografiskt ursprung inkluderats. Anledningen till att det inte togs med var att studier som 

besvarade arbetets syfte ansågs få till antalet, både på förhand och även i efterhand, vilket kan 

ses både som en styrka och svaghet i arbetet. Författarna anser att överförbarheten i arbetet är 

låg eftersom endast 8 stycken kvalitativa artiklar ingår.  

 

Tidsramen valdes till tio år, 2006-2016, med Östlundh (2012) som referens för att studier 

inom vetenskap är en färskvara. En eventuell utveckling av arbetet hade kunnat vara en 

jämförelse av anhörigas engagemang mellan, exempelvis, decennier men med risk att bli för 

omfattande och inte svarat till arbetets syfte. Författarna av uppsatsen är medvetna om att det 

till följd av den valda tidsramen så kan relevanta studier ha uteblivit. I efterhand anser 

författarna att resultatet av sökning gav relevant material och tidsramen anses som en styrka i 

arbetet eftersom avgränsningen även tog bort irrelevanta studier.  

 

Språkavgränsning medförde att studier föll bort på grund av språkproblematiken men vilket 

också medförde att samtliga resterande studier var möjliga att granska. Peer-reviewed-

avgränsning beskrivs enligt Östlundh (2012) inte garanterar att studien är vetenskaplig utan 
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att den publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Av den anledningen har varje studie i efterhand 

behövt kvalitetsgranskas. Även i databaser när Peer-reviewed inte funnits har kontroll gjorts 

via Ulrichsweb vilket också påvisar om studien är vetenskapligt granskad.  

 

6.1.3 Urval 

I urvalet valde skribenterna att använda kvalitativa artiklar. Anledningen till detta är att 

kvalitativa artiklar svarade bättre an till vårt syfte än de kvantitativa som inte ansågs relevanta 

för litteraturstudien. Den kvalitativa forskaren avser att undersöka deltagarens uppfattning och 

erfarenheter. Eftersom denna litteraturstudie ämnar studera patienternas erfarenheter och 

berättelser har uppsatsens författare således valt att använda sig av begreppet erfarenheter för 

att därmed beskriva deltagarnas lärdom och kunskaper. I granskningsarbetet uteslöts artiklar 

som inte tog upp etiska aspekter för att dessa inte ansågs vara relevanta till litteraturstudien. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att genom att endast ta med de artiklar som tog upp 

etiska aspekter stärks trovärdigheten ytterligare. 

 

Då vi inte hade några geografiska avgränsningar användes studier oavsett land. Majoriteten av 

studierna var gjorda i afrikanska eller amerikanska länder och även enstaka från Asien. 

Skribenterna har inte kunnat observera eventuella skillnader eller samband mellan länderna då 

insamlad data är av begränsad mängd.  

 

6.1.4 Kvalitetsgranskning 

I en kvalitetsbedömning av artiklarna som använts i studien bör syfte, frågeställning, design, 

urval, mätinstrument och analys ingå. Även publiceringsåret på artikeln ger information om 

kvalitén (Forsberg & Wengström, 2013). En kvalitativ bedömningsmall från Forsberg och 

Wengström (2013) valdes först ut och en testgranskning av två studier gjordes av båda 

skribenterna. Studierna bedömdes med liknande resultat på båda artiklarna men mallen ansågs 

invecklad och tidskrävande. En bedömningsmall från Carlsson och Eiman (2003) (Se bilaga 

5) valdes ut och testgranskade på liknande sätt, det vill säga två studier lästes av båda. Det 

resulterade i att bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) var mer relevant eftersom 

den visade sig vara mer användarvänlig för författarna då det var graderat från noll till tre där 

noll motsvarade att artikeln inte innehöll den informationen och där den var väldigt tydlig vid 

nivå tre. Det kan ses som en styrka att båda skribenterna analyserade samma artiklar med 

samma bedömningsmall samt att artiklarna analyserades av båda vid testgranskningen. 
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6.1.5 Dataanalys 

Författarna valde att använda denna analysmetod eftersom den på ett bra och lätt sätt 

synliggjorde studiernas kärna så författarna på ett effektivt sätt kunde gruppera de 

meningsbärande enheterna. Författarna eftersträvade att hitta det i resultatet som var kärnan i 

studien. När insamlade data analyserades gjordes det individuellt för att kunna se materialet 

från olika synvinklar för att sedan kunna jämföra med varandra vad var och en kommit fram 

till. Tack vare det synliggjordes författarnas eventuella föreställningar samt vad som var och 

inte var relevant för arbetets syfte. Författarna översatte de meningsbärande enheterna till 

svenska vilket gör att eventuell feltolkning kan förekomma, detta gjordes eftersom svenska är 

författarnas modersmål. I analysen skapades flera olika kategorier som under arbetets gång 

fick byta namn då vissa var för breda för studiens syfte och för att på ett bra sätt kunna 

presentera det relevanta i denna litteraturstudie. 

 

6.1.6 Etiska överväganden 

När denna studie påbörjades fanns redan förutfattade meningar om sjukdomen HIV och dess 

följder, både fysiskt och psykiskt, från tidigare upplevelser i Tanzania. Eftersom 

förförståelsen kan påverka valet av artiklar är det av vikt att förförståelsen sätts inom parantes 

(Forsberg & Wengström, 2013). Genom att de etiska aspekterna är uppfyllda i de inkluderade 

artiklarna kan också resultatet anses vara mer trovärdigt. 

 

Vissa av de valda artiklarna hade en gräns för hur länge deltagarna minst skulle varit 

medvetna om sin sjukdom för att få medverka, några studier hade också som krav att 

deltagarna var tvungna att ha en läkare som kontaktperson.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa HIV drabbade patienters erfarenheter kring 

anhörigas delaktighet i vårdandet. Studiens huvudresultat visar på en variation i hur patienter 

med HIV erfar anhörigas delaktighet i vårdandet. 

 

Rädsla har visat sig vara ett problem för människor med HIV, författarna har i resultatet 

synliggjort varför delaktighet från anhöriga är en av orsakerna till rädsla. Även andra studier 

har påvisat att det är rädslan över att bli särbehandlade av sina anhöriga som gör att de inte 

involverar någon anhörig i vårdandet (Visser, Neufeld, Villiers, Makin & Forsyth, 2008). 
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Denna studies resultat visar att många patienter önskade att ha någon anhörig delaktig i 

vårdandet men uteslöt det alternativet på grund av rädsla. 

 

Vårt resultat visar att patienter med HIV som är smittade sen födseln har fler anhöriga som är 

drabbade av HIV än de som har smittats genom egna handlingar (Abramowitz et al., 2009). 

Detta skulle kunna bero på stigmatiseringen som råder och att patienter som smittats sen 

födseln slipper lägga skulden på sig själva och att de har gjort något fel för att ha blivit 

smittade. Därför riskerar de inte att bli diskriminerade när de berättar för andra vilket kan 

skapa ett mer tillåtande samtalsklimat mellan patienter som är smittade sen födseln. I samma 

studie av Abramowitz et al. (2009) berättar några av deltagarna med HIV att det för dem är 

nästintill otänkbart att ta hjälp av någon annan än sin partner eftersom deras sjukdomstillstånd 

upplevs för privat och riskfyllt för att dela med andra.  

Denna studies resultat visar att patienter med HIV upplever andras felaktiga kunskap som 

problematisk och hindrande för att göra anhöriga delaktiga på grund av den ökade 

stigmatiseringen det genererar. Kumar, Mohanraj, Rao, Murray och Manhart (2015) skriver 

att i det indiska samhället finns en rädsla att umgås med folk som har HIV. Därför väljer vissa 

att inte engagera sina anhöriga i sitt vårdande. Tron att sjukdomen kan överföras genom 

vardagligt socialt umgänge skulle kunna ses som ett tecken på att kunskapen kring sjukdomen 

är bristfällig och att utbildningsinsatser skulle behövas.  

 

Att anhöriga finns i patientens närhet samt det sociala stöd de bidrar med har visat positiva 

effekter på patienters hälsa vilket avhandlas i denna studies resultat där det framkommer att 

det kan stärka familjerelationen. Frånvaro av stöd visar i sin tur på försämrad hälsa och 

upplevt lidande (Hallberg, 2010) vilket också går i linje med denna studies resultat. Enligt 

Wiklund Gustin, (2015) kan socialt stöd ha flera fördelar precis som resultatet i denna 

litteraturstudie visar. I samma bok av Wikund Gustin (2015) framgår att socialt stöd kan 

hjälpa till att hantera stress och lindra lidandet genom att någon anhörig är praktiskt delaktig 

eller känslomässigt delaktig i vårdandet. Även Schrimshaw och Siegel (2003) skriver att 

socialt stöd i vårdandet resulterat i minskad stress hos patienter med HIV. 

 

I en studie gjord av Wrubel, Stumbo och Johnson (2010) intervjuades patienter med HIV om 

deras partners delaktighet i behandlingen, vissa antydde att relationen hjälpte till att öka 

följsamheten i behandlingen av HIV eftersom de anhöriga hjälpte till att sortera läkemedel, 

gav påminnelser om ordinationen och läkarbesök. Det kunde leda till att följsamheten i 
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behandlingen påverkades negativt om relationen tog slut. Andra patienter med HIV från 

samma studie menade att partnern lät individen själv bestämma över sin medicinering och att 

ingen form av övertalning skedde även om följsamheten blev lidande. Andra par i studien av 

Wrubel et al. (2010) berättade att personen med HIV själv var väldigt restriktiv med vad den 

andre fick göra i vårdandet trots att partnern ville hjälpa, detta för att personen med HIV inte 

uppskattade den fysiska hjälp partnern erbjöd. Anhöriga i form av familj och vänner, var för 

flera HIV-positiva deltagare, huvudkällan till stöd med den information de bidrog med. Det 

var exempelvis information om symtom och biverkningar av läkemedel (Stumbo et al., 2011). 

Däremot påpekar Stumbo et al. (2011) att nästan hälften av patienterna i studien fick 

emotionellt stöd av anhöriga vilket underlättade följsamhet i behandlingen. Resultatet från 

Stumbo et al. (2011) visade också på både positiva och negativa effekter av anhörigas 

delaktighet, bland annat är det av vikt att de anhöriga visar delaktighet både känslomässigt 

och fysiskt för att det ska hjälpa patienten. Att vara fysiskt delaktig och förbise patientens 

behov av känslomässig delaktighet har i denna studies resultat visat sig ha negativa effekter 

då patienter kan uppfatta det som att anhöriga känner sig tvingade att vara delaktiga i deras 

sjukdom (Ushie & Jegede, 2012). Endast fysisk delaktighet har samtidigt visat sig ha en 

positiv effekt eftersom vissa patienter då inte oroar sig över de anhörigas känslomässiga 

delaktighet och vilka följder det kan få för både patient och anhöriga. I fallen ovan skiljer sig 

livsvärlden åt trots att patienterna har likadana diagnoser och där delaktigheten ser likadan ut. 

Här synliggörs skillnader i upplevelser av samma fenomen med livsvärlden som grund och 

även att människor tänker och tycker olika. Genom att samtala med patienten och 

uppmärksamma upplevelser kring anhörigas delaktighet i vårdandet skapas förutsättningar för 

att individanpassa vårdandet och minska lidandet. Utgår inte delaktigheten till anhöriga från 

patientens livsvärld kan lidande hos patienten uppstå och svårare för vårdpersonal att ge varje 

individ en personcentrerad vård (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

Denna studies resultat visar att anhöriga kan vara en tillgång i vårdandet av HIV genom att 

öka självförtroendet och välbefinnandet hos patienten med HIV vilket innebär att lidandet i 

patientens livsvärld kan minska av anhörigas delaktighet. Wiklund Gustin (2015) styrker 

resultatet och skriver att människor i patientens omgivning kan underlätta patientens livsvärld 

i att hantera motgångar och utmaningar i livet. De beskriver också hur grunden till 

självförtroende har att göra med behov av bekräftelse och uppskattning från andra i sin 

närvaro. 
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Wiklund, Gustin (2015) visar att kvalitén på relationen har betydelse, exempelvis kan fysiskt 

stöd utan det känslomässiga stödet leda till en känsla av övergivenhet och nedstämdhet hos 

patienten med HIV. Wiklund, Gustin (2015) beskriver även att främst känslomässigt stöd är 

av betydelse samt att betydelsen av stödet inte är relaterat i antalet personer som finns 

omkring utan kvalitén på relationerna. 

 

Dessvärre är anhörigas delaktighet inte alltid av nytta för patienten med HIV. Resultatet i 

denna studie visade på att patienten kan belastas av att ha någon anhörig delaktig i sin vård. 

Bland annat visar studier av Smith och Rapkin (1996) och Brashers, Neidig och Goldsmith 

(2009) att patienter med HIV kan uppleva hjälpen som påtvingad. Detta leder till att patienten 

med HIV upplever lidande av delaktigheten vilket kan undvikas om sjuksköterskan är lyhörd 

för patientens livsvärld. Sjuksköterskan kan lyssna på patienten, bjuda in till samtal samt 

sträva efter en god medmänsklig relation. Genom att göra detta kan eventuellt sjuksköterskan 

uppmärksamma hur patienten ser på delaktigheten från anhöriga och om den går att anpassa 

för den unika patientens livsvärld. 

 

Patienter har även upplevt ett lidande i att ha de anhöriga delaktiga i vårdandet eftersom det 

funnits en upplevd känsla av att leva upp till de anhörigas förväntningar (Smith & Rapkin, 

1996). Vissa patienter känner att deras autonomi minskar, de blir beroende av andras stöd och 

får svårare att ta egna beslut om sitt liv samt hälsa när de får hjälp av anhöriga (Wiklund 

Gustin, 2015). 

  

Brashers, Neidig och Goldsmith (2009) skriver att deltagare med HIV från deras studie vittnar 

om att deras anhöriga blivit en börda eftersom de blivit i lika stort behov av vård som 

patienten med HIV som de försökte hjälpa. Skillnaden var att de anhöriga blev i behov av 

psykisk vård eftersom de inte själva kunde hantera patientens situation de engagerat sig i. 

Detta framkom även i resultatet av detta arbete.  
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7 Slutsats 

Författarna har i denna litteraturstudie kunnat se en relation mellan anhörigas delaktighet på 

behandlingen hos patienter med HIV och i vissa fall förbättring i vårdandet utifrån 

patienternas egna erfarenheter. Förbättringen innefattar bland annat ökad följsamhet i 

vårdandet, ökad känsla av delaktighet i vårdandet hos patienten och ett ökat emotionellt stöd i 

sjukdomen för patienten. Patienterna har även upplevt att delaktighet från anhöriga resulterat i 

känsla av att bli satta i beroendeställning. Författarna har sett att patienterna med HIV var 

rädda för att involvera anhöriga och vara öppna med sin sjukdom, de valde därför att vara 

socialt isolerade.  

 

Författarna har även sett ett ökat behov av information kring sjukdomen i de länder där 

artiklarna gjorts så att kunskapen ökar och fördomarna om HIV minskar. Det öppnar upp för 

fler patienter att söka den hjälp de önskar både genom att göra fler anhöriga delaktiga i 

vårdandet och att söka hjälp hos sjukvården utan rädsla för att den egna integriteten hotas. 

Ytterligare utbildningsinsatser om HIV generellt skulle behövas på grund av stigmatiseringen 

som finns kring sjukdomen. Eftersom stigmatiseringen i många fall uppstår från 

föreställningar och okunskap ser författarna att utbildningsinsatser skulle vara en bra början 

mot en bättre situation för patienter med HIV. Författarna ser att sjuksköterskor bör ha ett 

livsvärldsperspektiv och genom det använda de positiva aspekterna som minskat lidande för 

att involvera anhöriga till patienter med HIV. Vidare ser författarna även riskerna som det kan 

medföra att göra anhöriga delaktiga då patientens livsvärld kan bli lidande. Ett behov av 

fortsatt forskning inom detta område efterfrågas av författarna, gärna mer lokalt för att belysa 

om det är skillnad i hur olika grupper i samhället uppfattar anhörigas delaktighet.  

 

Med ytterligare forskningen inom anhörigas påverkan på patienter med HIV kan en större 

förståelse för patienter med HIV uppnås och ge möjlighet att utforma ett eventuellt 

vårdprogram. Vårdprogrammet hade kunnat fungera som en informationskurs för personer i 

speciellt utsatta områden. Via programmet kan deltagarna få en grundlig genomgång i fakta 

om HIV och ta del av patienters upplevelser om sjukdomen. På så sätt skulle stigmatiseringen 

kunna minskas vilket skulle kunna resultera i att fler vågar göra anhöriga delaktiga, utan att 

känna rädsla för att själva bli stämplade. Vårdprogrammet kan därför sättas in med syfte att 

lyfta patientens och anhörigas livsvärld och sätta det i ett samband för att i slutändan förbättra 

vårdandet och minska lidandet hos patienter med HIV. 
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9 Bilaga 

9.1 Bilaga 1 Cinahl sökning 8/4-2016 

(MH) = Ämnesord 

 ” …” = Fritext  

OR och AND = Boolesk operatorn 

* = Trunkering 

 

Sökning 
nr: 

Sökord Träffar Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar 

S1 (MH “HIV Infections”) 39684     

S2 (MH “Patients”) 4758     

S3 (MH “Family”) OR (MH 
”Extended family”) 

23465     

S4 S1 AND S2 AND S3 2     

S5 S1 AND S2 36 36 16 1  

S6 Patient* 84926
9 

    

S7 S1 AND S6 10834     

S8 S3 AND S7 90     

S9 Famil* 18130
4 

    

S10 S3 OR S9 18130
4 

    

S11 S3 AND S6 AND S10 9183     

S12 (MH ”HIV-Infected 
Patients”) 

7078     

S13 S10 AND S12 404     

S14 (MH “Support, 
Psychosocial” 

39308     

S15 Relative* 90177     

S16 S10 AND S15 26061
1 

    

S17 S12 AND S16 539     

S18 Experience or perspective or 
view or peception or attitude 

21807
2 
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S19 Experience* OR 
perspective* OR view* OR 
perception* OR attitude* 

24706
2 

    

S20 S5 AND S19 5 5 5   

S21 S17 AND S19 165     

S22 S17 AND S19 
Limiters – Fulltext; 
Published Date: 20060101-
20161231; English 
Language; Peer Reviewed. 

112 112 39 19 5 
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9.2 Bilaga 2 PsycINFO sökning 11/4-2016 

DE = Ämnesord 

”…” = Fritext 

OR och AND = Boolesk operator 

* = Trunkering 

 

Sökning 
nr: 

Sökord Träffar Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

S1 DE "HIV" OR DE 
"Immunologic Disorders" OR 
DE "Sexually Transmitted 
Diseases" OR DE "Viral 
Disorders" OR DE "AIDS"  

41782     

S2 Patient 609673     

S3 patient*  609979     

S4 DE "Family" OR DE 
"Biological Family" OR DE 
"Extended Family" OR DE 
"Kinship"  

42063     

S5 DE "Social Support" 29718     

S6 relative 147362     

S7 relative*  234313     

S8 S4 OR S7 273000     

S9 S5 OR S8 299239     

S10 experience or perspective or 
view or perception or attitude  

1351796     

S11 experience* OR perspective* 
OR view* OR perception* OR 
attitude*  

1441569     

S12 S1 AND S3 AND S9 AND S11 253     

S13 S1 AND S3 AND S9 AND S11 
Limiters - Publication Year: 
2006-2016; Peer Reviewed; 
English 

109 109 15 3 2 
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9.3 Bilaga 3 PubMed sökning 11/4-2016 

Mesh = Ämnesord 

 ”…” = Fritext 

 OR och AND = Boolesk operator 

* = Trunkering 

 

Sökning 
nr: 

Sökord Träffar Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

S1 "HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh] 

271618     

S2 "Patients"[Mesh] 50264     

S3 "Family"[Mesh:NoExp] 65380     

S4 "Family"[Mesh] 258314     

S5 relative* 1101167     

S6 famil* 327144     

S7 patient* 2196798     

S8 "Social Support"[Mesh] 56050     

S9 (("HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh])) AND patient* 

43302     

S10 (relative*) OR (("Family"[Mesh]) 
OR famil*) 

1598367     

S11 ((("HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh])) AND 
"Patients"[Mesh]) AND 
"Family"[Mesh] 

46     

S12 (("HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh])) AND 
"Patients"[Mesh] 

1261     

S13 (((((relative*) OR 
(("Family"[Mesh]) OR famil*))) 
AND ("HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh])) AND "Social 
Support"[Mesh]) AND patient* 

157     
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S14 (((((relative*) OR 
(("Family"[Mesh]) OR famil*))) 
AND ("HIV Infections"[Mesh] OR 
"HIV"[Mesh])) AND "Social 
Support"[Mesh]) AND patient* 
Filters: Full text; published in the 
last 10 years; English 

77 77 13 4 1  

1 

dubblett 
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9.4 Bilaga 4 Artikelmatris 

Nr Författare, år och 
land. 

Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Abramowitz, 
Koenig, 
Chandwani, 
Orban, Stein, 
LaGrange & 
Barnes. (2009). 
USA. 

AIDS PATIENT CARE 
and STDs. 
Characterizing Social 
Support: Global and 
Specific Social 
Support Experiences 
of HIV-Infected Youth 

Beskriva typer av socialt 
stöd som ges till 
ungdomar med HIV, 
Undersöka förhållandet 
mellan globala 
uppfattningar om socialt 
stöd och socialt stöd för 
HIV-sjuka. 

Kvalitativa intervjuer 
Grounded theory. 
Antalet deltagare: 166 
stycken (52% kvinnor, 
48% män). Ålderspann: 
13–21.  

 

Den biologiska familjen var den mest 
uppskattade källan till hjälp. Personer 
som blivit smittade på grund av sina 
handlingar hade färre som var 
delaktiga i sjukdomen än de som 
blivit smittade via födseln eller 
blodtransplantationer. 

Grad II 

2 Ayanbekongshei 
Ushie & Jegede. 
(2012). Nigeria. 

AIDS Patient Care & 
STDs. 
The Paradox of Family 
Support: Concerns of 
Tuberculosis-Infected 
HIV Patients About 
InvolvingFamily and 
Friends in Their 
Treatment. 

Målet var att förstå om 
omständigheter 
föreligger huruvida 
infekterade personer kan 
ha rädslor om att 
involverar familj och 
vänner i deras liv och 
hur detta kan påverka 
deras följsamhet till 
behandling. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. Sex 
fokusgrupper, fyra 
fallbeskrivningar och 21 
djupgående intervjuer. 
Sammanlagt 52 individer 
indelade i tre kategorier, 
ung, gammal och 
blandning av båda män 
och kvinnor. 

Anhörigstöd ses av deltagarna som 
den mest centrala delen för medicinsk 
följsamhet. Rädsla för stigma från 
anhöriga inkluderat familjen får 
människor med HIV att dölja sin 
sjukdom. Om de avslöjar sig som 
drabbade av HIV har de ofta blandade 
känslor om eventuellt stöd och om 
hur det ska tas emot. 

Grad II 

3 D’Cruz. (2008). 
India. 

Indian Institute of 
Managemen. The 
healthcare system in 
HIV/AIDS: an 
inextricable 
component in the 
experience of family 
care. 

Att belysa familjers 
erfarenhet av omvårdnad 
och omsorg för HIV/ 
AIDS. 

Kvalitativ hermeneutisk 
fenomenologisk ans-ats. 
Antal deltagare: 17 
stycken (9 män och 8 
kvinnor). Ålderspann: 
Män från 26 till 36 år. 
Kvinnor från 27 till 60 år.  

Att förlora förmågan att ta hand om 
sig själv upplevdes som en stor 
motgång. Även stigmatiseringen 
orsakade oro och rädsla för 
sjukdomen. 

Grad II 
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4 Goldenberg & 
Stephenson. 
(2015). USA 

J Acquir Immune Defic 
Syndr. "The more 
support you have the 
better": partner support 
and dyadic HIV care 
across the continuum 
for gay and bisexual 
men. 

Denna studie syftar till 
att förstå uppfattningar 
om hur dyadisk HIV 
vård kan påverka 
partners särskilda stöd 
till samkönade manliga 
par med ett mål att 
förbättra följsamhet. 

Fem 
fokusgruppsdiskussioner 
med 35st homosexuella 
och bisexuella män med 
användning av en semi- 
strukturerad guide. Båda 
medlemmar av paret 
kunde delta i denna 
studie. Ålderspann: 26-60 
år. 

Deltagarna beskrev exempel på stöd 
som kan upplevas med en partner 
inom ramen för mottagande dyadiska 
HIV vård; Deltagarna beskrev var och 
en av dessa typer av stöd på samma 
sätt i alla stadier av kontinuum, 
identifiera hur emotionell, 
informativa och instrumentellt stöd är 
värdefulla i varje steg. 

Grad II 

5 Grodensky, 
Golin, Mamo, 
Melindaw, 
Abernethy & 
Patterson. 
(2015). USA. 

Journal of the 
Association of Nurses 
in AIDS Care. “I 
Should Know Better”: 
The Roles of 
Relationships, 
Spirituality, 
Disclosure, Stigma, 
and Shame for Older 
Women Living With 
HIV Seeking Support 
in the South. 

Syftet med projektet har 
varit att undersöka 
viktiga psykosociala 
faktorer som påverkar 
äldre kvinnor som lever 
med HIV-infektion, 
särskilt i sociala och 
andliga relationer 

Djupgående, 
halvstrukturerade, 
kvalitativa intervjuer med 
15 kvinnor, varje intervju 
cirka en timme. 
Intervjuguiden var 
utformad för att kunna få 
fram information från 
kvinnornas psykosociala 
aspekter av deras liv, 
särskilt i samband med 
diagnos och behandling 
av HIV, som skulle ge en 
tematisk beskrivning av 
äldre kvinnors 
erfarenheter som lever 
med HIV. Åldersspann: 
50-79 år. 

Kvinnorna diskuterade tre typer av 
relationer som var källor av 
potentiella eller faktiska stöd i livet: 
(a) familj och platoniska förhållanden, 
(b) romantiska partnerskap och (c) 
relationer med kyrkan och med Gud. 
Inom varje typ av relation, 
framträdande teman framkom att 
reflekteras två allmänna frågor: (a) de 
typer av stöd som mottagits och (b) 
faktorer som bidragit till eller 
hindrade tillgång som potentiell källa 
till stöd. 

Grad I 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%25E2%2580%259CThe+More+Support+You+Have+the+Better%25E2%2580%259D%253A+Partner+Support+and+Dyadic+HIV+Care+Across+the+Continuum+for+Gay+and+Bisexual+Men
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%25E2%2580%259CThe+More+Support+You+Have+the+Better%25E2%2580%259D%253A+Partner+Support+and+Dyadic+HIV+Care+Across+the+Continuum+for+Gay+and+Bisexual+Men
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6 McDoom, 
Bokhour, 
Sullivan & 
Drainoni. (2015) 
USA. 

AIDS PATIENT CARE 
and STDs. How Older 
Black Women 
Perceive the Effects of 
Stigma and Social 
Support on 
engagement in HIV 
care. 

Att få en fördjupad 
förståelse för äldre 
svarta kvinnors 
upplevelser av stigma 
samt socialt stöd och 
huruvida det underlättar 
eller hämmas av andras 
engagemang i vårdandet. 

Grounded theory, 
systematisk analys med 
kvalitativa intervjuer av 
svarta kvinnor över 50 år 
diagnostiserade med HIV 
och vid intervjutillfället 
under behandling. 
Deltagarna valdes ut 
genom snöbollsurval på 
en HIV klinik i Boston. 
Antal: 15 stycken 
kvinnor. Åldersspann: 50-
63 år. 

Socialt stöd underlättade kvinnornas 
förmåga att engagera sig i vårdandet. 
Trots detta upplevde många 
otillräckligt socialt stöd för att vara så 
delaktiga i vårdandet som önskat. 
Anledningen till detta grundar sig i 
rädslan för att bli stämplade som HIV 
sjuka. Två kategorier som hittades var 
Stigmatisering och social 
kommunikation. 

Grad II 

7 Mosack & 
Petroll.  (2008). 
USA. 

AIDS PATIENT CARE 
and STDs. 
Patients’ Perspectives 
on Informal Caregiver 
Involvement in HIV 
Health Care 
Appointments 

Syftet med denna studie 
är att undersöka hur 
mycket anhöriga är 
närvarande vid 
läkarbesök, hur 
engagemanget yttrar sig 
och hur patienten 
upplever effekterna av 
ett sådant engagemang. 

Grounded theory 
kombinerat med 
fenomenologisk analys. 
Både manifesta och 
latenta teman. Antal 
deltagare: 43 stycken (14 
stycken kvinnor, 28 
stycken män och en 
transgender). 
Åldersspann: 23-61 år. 

Effekter som observerades var: 
Förbättrad 
informationskommunikation, Stärkta 
relationer, Ökad familjehälsa och 
lyckat behandlingsresultat. Det 
hittades fler och starkare positiva 
effekter av anhörigas engagemang än 
negativa effekter. 

Grad I 

8 Smith Fawzi, 
Eustache, 
Oswald, Louis, 
Surkan, Scanlan, 
Hook, Mancuso 
& Mukherjee. 
(2012). Haiti. 

Social Science & 
Medicine 
Psychosocial support 
intervention for HIV-
affected families in 
Haiti: Implications for 
programs and policies 
for orphans and 
vulnerable children 

Syftet med denna studie 
är att undersöka 
möjligheten att bedöma 
den preliminära 
effektiviteten av 
psykosocialt stöd från en 
medling mellan personer 
med HIV. 

Kvalitativa intervjuer 
Grounded theory. Antal 
deltagare: 130 stycken 
(100 flickor och 68 
pojkar). Åldersspann: 10-
17 år. 

Resultatet visade en minskad 
belastning av psykiska symptom 
bland HIV - drabbade ungdomar. 
Minskning observerades i både 
somatiska och depressiva symtom. 

Grad II 



Patienter med HIV och deras erfarenheter av anhörigas delaktighet inom vården 

   41(41) 

9.5 Bilaga 5 Kvalitativ bedömningsmall 

 


