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Abstract 

Bakgrund: Att vara drabbad av HIV är på grund av dess obotbarhet ett livslångt 

tillstånd. PÅ senare år har en tendens till ökning i antalet fall beskrivits. Sjukdomen 

påverkar människors livskvalitet både på ett fysiskt och psykiskt plan. Syfte: Syftet 

var att belysa HIV-diagnostiserade människors subjektiva erfarenheter av att leva 

med denna sjukdom. Metod: Vi har med hjälp av sökord sökt i olika databaser för 

att få fram forskning som gjorts inom detta område och sedan granskat de studier 

som besvarar vårt syfte. Slutligen valde vi ut sju studier som hade hög kvalitet som 

sedan analyserades. Resultat: Analysen ledde fram till de centrala begreppen 

Lidande och Hanterbarhet. Sjukdomen påverkade den drabbades dagliga liv och 

innebar en stor påfrestning i samspelet med vänner och familj vilket resulterade i ett 

lidande. Lidandet kunde lindras genom att situationen gjordes mer hanterbar via 

acceptans av sjukdom och den nya livsstilen. Vi fann att de vanligast förekommande 

svårigheterna bland HIV-positiva var isolering från deras sociala nätverk, 

stigmatisering bland vänner och familj, att hantera symtomen samt påverkan på 

deras egen självbild. Slutsats: Vårdpersonal borde beakta HIV-positivas subjektiva 

erfarenheter och hur sjukdomen påverkar deras hälsa samt vikten av att vara ett stöd 

i mötet mellan sjukvårdare – HIV-drabbad.  
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Introduktion 

HIV (Humant immunbristvirus) är en obotbar virussjukdom som i Sverige mellan åren 

1980-2002 smittade cirka 300 personer/år. Från år 2002 till 2010 skedde dock en 

märkbar ökning och år 2010 rapporterades 465 fall. Det första halvåret av 2011 

beräknades 237 personer ha blivit smittade i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2011).  

HIV är för många en virussjukdom som vi föreställer oss förknippas med livslång 

behandling, smitta och död. Dessa föreställningar hoppas vi kunna nyansera genom att 

belysa hur sjukdomen upplevs utifrån den diagnostiserades perspektiv samt vad det 

innebär att leva med en obotbar sjukdom.  

 

Bakgrund 

I slutet av 1970 talet började läkare i USA lägga märke till ovanliga fall av 

opportunistiska infektioner som senare ledde till döden. Opportunistiska infektioner 

benämns de smittor som orsakar sjukdom när immunförsvaret redan är nedsatt. De 

drabbade var homosexuella män som tidigare varit friska och år 1981 skedde en kraftig 

ökning av förfrågan hos Epidemibyrån CDC (Center for disease control and prevention) 

i USA om tillstånd att använda preparat mot ovanliga opportunistiska sjukdomar. Dessa 

sjukdomar fick ett samlingsnamn, GRID (Gay related immunodeficiency), och kallades i 

grövre sammanhang även för ”Bögpesten”. År 1982 upptäcktes att det inte enbart var 

homosexuella män som var utsatta, bland de drabbade inkluderades även missbrukare 

som använt droger intravenöst och människor som fått blodtransfusioner. Snart 

upptäcktes också att barn som föddes av kvinnor som bar på sjukdomen också blev 

drabbade. Det var också detta år som sjukdomen därför fick ett nytt namn, Acquired 

Immunodeficiency syndrome (AIDS). Detta eftersom sjukdomen utgjordes av ett 

försämrat immunförsvar och för att sjukdomen var acquired (förvärvad) under årens 

gång och inte medfödd (Moberg, 2000).  
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År 1983 fann man det virus som kom att kallas HIV och som var den bakomliggande 

orsaken till AIDS. En fransk forskare lade märke till ett nytt virus hos en man som hade 

svullna lymfkörtlar, vilket var ett tecken på AIDS (Moberg, 2000).   

 

Symtom 

Till en början kan HIV yttra sig som en vanlig influensa som visar sig ett par veckor 

efter smittotillfället. Symtomen är svullna lymfkörtlar, huvudvärk och muskelvärk samt 

feber och halsont. I andra fall visas inga symtom alls och sjukdomen fortskrider 

obemärkt. De akuta symtomen avtar så småningom och den smittade återgår till att 

känna sig frisk under en lång period. Det är efter denna period som de oroväckande 

symtomen uppstår. Märkbart stora lymfkörtlar på ett flertal ställen på kroppen blir 

synliga och kvarstår, de kallas Persisterande Generell Lymfadenopati (PGL). Somliga 

får även nattsvettningar, hög feber, illamående och viktminskning detta benämns Aids 

Related Complex och är en sammanfattning av de symtom som kan tänkas vara en 

konsekvens av en HIV-infektion (Nordegren,1988).  

 

Behandling vid HIV 

I dagens läge finns ingen botande behandling mot HIV, den kroniska sjukdomen hålls 

istället i schack med hjälp av så kallade bromsmediciner som utvecklades år 1986 

(Noaks Ark, 2011). Dessa verkar genom att hålla virushalten i blodet på en så pass låg 

nivå att inte immunförsvaret slås ut, vilket annars skulle leda till att AIDS utvecklas. 

Bromsmedicinerna består av fyra grupper, dessa fyra grupper kombineras och 

individanpassas för att framkalla bästa möjliga resultat av medicineringen. Den största 

risken som bromsmedicineringen innebär är att en resistens kan utvecklas. Det är viktigt 

att vara följsam i sin medicinering då viruset sprids fort vid uppehåll och då finns det 

risk för att viruset utvecklar en resistens mot läkemedlet (Noaks Ark, 2011). 

Bromsmedicinerna kan medföra en del biverkningar, både kortsiktiga som försvinner 

med tiden och långsiktiga som kan bli bestående. Bland de kortsiktiga inkluderas till de 

vanligare: illamående, diarré, huvudvärk, trötthet och minskad aptit. Till de långsiktiga 
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inkluderas: omfördelning av underhudsfett på armar, ben och i ansikte, nervpåverkan 

som ger stickningar och domningar samt även förändring i ämnesomsättningen som kan 

resultera i hjärt/kärlsjukdomar samt diabetes. Vid besvärliga biverkningar kan 

kombinationen av bromsmedicinerna justeras för att minska symtomen av läkemedlen 

(RFSL, 2007).   

 

Teoretisk referensram 

Med denna litteraturstudie vill vi som blivande sjuksköterskor beskriva hur det är att leva 

med en obotbar virussjukdom vilket vi hoppas leder till en ökad förståelse för de 

drabbade. Med detta i åtanke har vi valt att knyta an till Joyce Travelbees (2001)  teori 

om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Två väsentliga begrepp inom Travelbees 

teori är ”mänskliga relationer” samt ”människan som individ” där hon framhäver vikten 

av att se människan som unik och egen men ändå så lik andra människor. En människas 

upplevelser går aldrig att till fullo förstå, man kan bara göra sitt bästa för att sätta sig in i 

respektive situation och vara ett stöd som medmänniska. Travelbee tar även avstånd från 

att kategorisera människor, såsom exempelvis sjuksköterska och patient. Detta då hon 

anser att det simplifierar, förenklar, människor varpå man endast tar hänsyn till sina 

likheter och inte till de individuella drag som gör varje person unik (Travelbee, 2001). 

Personer som lever med HIV blir ofta stigmatiserade när det uppdagas att de är HIV-

smittade, en stämpel som inte klingar positivt (Nordegren, 1987). Stigmatisering är något 

som upplevs när människor i samhället nedvärderar en individ på grund av ett specifikt 

attribut, en orättvis handling relaterat till detta attribut (Hansson, Ahlström & Rasmussen, 

2010). För personer drabbade av HIV yttrar sig stigmatiseringen i exempelvis sämre vård, 

social isolation och en rädsla från omgivningen relaterad till missuppfattningar angående 

smittspridning (Holzemer et al., 2007). 

Lidande är ett tillstånd som enligt Travelbee (2001) är oundvikligt, det är något varje 

individ måste erfara och en del av att vara människa. Hon förklarar vidare att det finns två 

typer av reaktioner på lidande. Den ena är ”Varför jag?” och den andra är ”Varför inte 

jag?”. Den förstnämnda är vanligast och innebär att individen inte vill acceptera sin 



 

  4 (43) 
 

situation och känner en orättvisa över tillståndet han/hon befinner sig i. Den lilla grupp 

människor som reagerar på det sistnämnda viset har insett sin situation och accepterat 

den, detta innebär inte att de lider mindre utan bara att de är bättre mentalt förberedda.  

I det första mötet med en annan människa ser man efter en kort stund den stereotyp som 

passar in på just den individen. I mötet mellan vårdare och patient är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om att detta sker så han/hon kan göra sitt yttersta för att se 

förbi denna stereotyp och då upptäcka den unika individen som finns innanför (Travelbee 

2001).  Personer som lever med HIV är som andra människor, unika och behöver 

individuell vård. Den basala omvårdnaden bör individanpassas för att uppnå en situation 

där den drabbade känner sig trygg och sedd. För att detta ska uppnås bör sjuksköterskan 

vara medveten om den mellanmänskliga relationens betydelse. 

 

Problematisering 

HIV definieras av WHO (2012) som en sjukdom med lång duration och långsam 

fortskridning och enligt Smittskyddsinstitutet (2011) har antalet HIV-smittade i Sverige 

ökat under första halvåret av 2011 jämfört med tidigare år. 

I jämförelse med andra obotbara sjukdomar som liknande HIV ofta drabbar personer 

mitt i livet kan nämnas MS (Multipel Skleros), en neurologisk sjukdom orsakad av 

inflammationsreaktioner med efterföljande ärrbildningar på nervtrådarna i det centrala 

nervsystemet.  Denna påverkan på nervtrådarna leder till bland annat svårigheter att gå, 

synbesvär, känselrubbningar och domningar samt balanssvårigheter. I likhet med HIV 

har MS inte någon botande behandling, sjukdomen är kronisk och kontrolleras av 

bromsmediciner. Sjukdomen MS kan leda till psykisk ohälsa som yttras genom stress, 

ångest och oro (Isaksson, 2007).  Bromsmedicinerna medför en osäkerhet både för 

framtiden och hur ens hälsa kan komma att förändras, dessa oroligheter kan appliceras 

både på HIV-positiva och på MS-drabbade. En stor skillnad i jämförelsen mellan MS 

och HIV är dock att de MS-drabbade inte lider av stigmatisering i samma utsträckning 

som de HIV-drabbade, de blir inte beskyllda för att ha ådragit sig sin sjukdom då den 

inte kan förvärvas. Information om upplevelser av att leva med HIV kan förhoppningsvis 
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leda till att denna patientgrupp känner sig unika som individer och förhoppningsvis 

undvika den stigmatisering som vi upplever att sjukdomen kan ge upphov till. Joyce 

Travelbee (2001) betonar vikten av att se varje människa som unik och betydelsen av 

den mellanmänskliga relationen. Med detta i åtanke ämnar vi i vår litteraturstudie 

uppmärksamma HIV och vad det innebär att leva med en obotbar sjukdom. Sjukdomen 

verkar ha fallit något i glömska sedan bromsmedicinerna togs fram år 1986 och vi vill 

framhålla vikten av att öka förståelsen för individer som lever med HIV idag. 

Sjukdomen ökar successivt och genom att fler kan vara mer insatta i drabbade personers 

upplevelse av sin sjukdom hoppas vi kunna öka förståelsen för de med diagnostiserad 

HIV. Genom den ökade förståelsen kan vård till dessa drabbade människor bli mer 

individanpassad och underlätta samt inge trygghet i större utsträckning. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa HIV-diagnostiserade människors subjektiva 

erfarenheter av att leva med obotbar sjukdom.  

 

Metod 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna skulle stämma överens med vårt syfte och resulterade i följande: 

Artiklarna skulle belysa vuxna män och kvinnors erfarenhet av att leva med diagnosen 

HIV. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och svenska. Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inkluderades. 

I de databaser där det har varit möjligt har vi inkluderat resultat på forskning som varit 

peer-reviewed. 

 

Sökningsförfarande 

Vid sökningen på aktuell forskning har vi använt oss av tre databaser: Cinahl, PubMed 

och MEDLINE. Till en början använde vi oss av sökorden: HIV, mental health och 

impact i samtliga tre databaser. Då det inte gav oss tillräckligt med användbara artiklar 
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använde vi oss även av sökorden: health, emotions och lived experience. Hur vi har 

kombinerat dessa sex sökorden och resultatet av sökförfarandet visas i bilaga 1, tabell 1-

3.  

Manuell sökning gjordes i referenslistor för att hitta ytterligare veteskapliga studier som 

vi sedan gjorde manuella sökningar på i någon av databaserna, se bilaga 1 tabell 4. I 

bilaga 1 visas hur många titlar respektive abstract vi läst. 29 studier lästes i fulltext av oss 

båda innan vi slutligen valde ut sju artiklar som besvarade vårt syfte till 

kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

Av de sju artiklar som kvalitetsgranskades var tre kvantitativa studier och fyra kvalitativa 

studier. 

Som underlag vid kvalitetsgranskningen använde vi oss av granskningsmallarna: 

checklista för kvalitativa artiklar samt checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-

experimentella studier, se bilaga 3, utarbetade av Forsberg & Wengström (2008). 

I checklistan för kvalitativa studier kunde en artikel få max få 28 poäng, där en poäng 

gavs till varje svar som gynnade kvalitetsgranskningen positivt, och i den kvantitativa 

checklistan kunde max 22 poäng erhållas. Under 60% av den totala poängen räknades 

som låg kvalitet och skulle därmed inte inkluderas i vår litteraturstudie. 60-80% av 

totalpoängen visade att artikeln var av medel kvalitet och om granskningen resulterade i 

en poäng över 80% var artikeln av hög kvalitet. 

Granskningen på samtliga studier gjorde vi var för sig, varpå vi sedan jämförde våra 

resultat. Av sju utvalda artiklar visade samtliga sju på hög kvalitet, se bilaga 2, vilket 

resulterade i att alla utvalda artiklar inkluderades i analysen. 

 

Analys 

För att analysera resultaten av våra utvalda studier har vi använt oss av Lundman & 

Hällgren-Graneheims (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebar 

att vi utgick från de olika meningsenheter som valdes ut i studien och som besvarade 



 

  7 (43) 
 

denna litteraturstudies syfte. Dessa meningsenheter beskrivs som textens grundläggande 

meningar i vår analys. I de fyra studier som var kvalitativa har vi valt ut meningsenheter 

ur texten i resultatdelen som besvarade vårt syfte. På samma sätt har vi gått tillväga i de 

tre kvantitativa studierna där vi valt ut meningsenheter ur resultatdelen som med ord 

beskriver tabellernas resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vi läste artiklarnas 

resultat och fann meningsenheter var för sig. Därefter jämfördes våra meningsenheter och 

sammanställdes inför nästkommande steg.  

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheims (2008) ska meningsenheterna därefter 

kondenseras, vilket innebär att det centrala innehållet i meningsenheten bibehålls och 

förkortas. Nästa steg är att den kondenserade meningsenheten abstraheras och tilldelas 

koder, detta innebär att meningsenheten kortfattat beskrivs med en viss etikett. Koderna i 

sin tur förenas till underkategorier och vidare till huvudkategorier (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008).  

 

Tabell 1.  

Exempel av vår innehållsanalys: 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Huvud- 

kategori 

Att leva med HIV innebär 

ett liv med en stämpel. 

Stigmatiseringen från 

omgivningen leder till att 

den drabbade upplever skuld 

och skam.  

Omgivningens 

stigmatisering 

leder till känslor 

som skuld och 

skam. 

Stigmatisering 

leder till skuld 

och skam. 

Att känna 

skuld och 

skam 

Lidande 

Genom att se andra HIV-

drabbade som är längre 

framskridna i sjukdomen 

uppstår rädsla för vad du 

kan komma att erfara 

Rädsla skapas när 

man ser vad 

sjukdomen kan 

utvecklas till 

Sjukdomen 

inger rädsla 

Att uppleva 

rädsla 

Lidande 
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”Du kan inte planera din dag 

i förväg, för du vet inte hur 

du kommer att må fysisk 

just den dagen” 

Den fysiska 

hälsan avgör vad 

man är kapabel 

till att uträtta 

under dagen 

Fysisk ohälsa 

begränsar livet 

Förlorad 

autonomi 

Lidande 

Socialt stöd från sin 

omgivning bidrar till att den 

HIV-drabbade upplever sin 

sjukdom mer hanterbar 

Socialt stöd gör 

sjukdomen mer 

hanterbar 

Socialt stöd är 

betydelsefullt 

Att finna 

stöd i sitt 

sociala 

nätverk 

Hanterbarhet 

HIV-positiva kämpar för att 

finna ett meningsfullt sätt att 

leva sina liv och därmed inte 

begå självmord 

Att hitta en 

mening i livet är 

essentiellt för att 

motstå viljan att 

begå självmord 

Att finna 

mening med 

livet förhindrar 

självmord 

Att finna 

mening med 

livet 

Hanterbarhet 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att en studie ska få inkluderas i en systematisk litteraturstudie ska den ha blivit 

godkänd av en etisk kommitté, alternativt ska noggranna etiska överväganden ha gjorts på 

studien. Resultatet som vi presenterar är forskarnas egna åsikter oavsett om 

bakomliggande stöd finns eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har kontaktat 

respektive författare till de 7 utvalda studier vi använt oss utav och fått bekräftat att deras 

studier har blivit godkända av en etisk kommitté.  
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Resultat 

Analysen resulterade i följande huvud- och underkategorier vilka summeras i nedan tabell 

och presenteras mer utförligt under respektive rubrik. Tydligt är att HIV påverkar den 

drabbades dagliga liv och innebär en stor påfrestning i samspelet med vänner och familj 

vilket resulterar i ett lidande. Detta lidande kan lindras genom att situationen görs mer 

hanterbar då man accepterar sin sjukdom och den nya livsstilen. Att finna stöd i sitt 

sociala nätverk och att trots sin sjukdom finna mening med livet är faktorer som även är 

betydande för en ökad hanterbarhet. Resultatet visar att sjukdomen HIV inte endast har 

stor påverkan på den fysiska hälsan men även på den psykiska hälsan. De vanligast 

förekommande svårigheterna bland HIV-positiva var isolering från deras sociala nätverk, 

stigmatisering bland vänner och familj, att hantera symtomen samt påverkan på deras 

egen självbild. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Lidande 

Att uppleva rädsla 

En stor rädsla bland de HIV-drabbade är att föra smittan vidare till sin omgivning (Sayles, 

Ryan, Silver, Sarkisian & Cunningham, 2007; Solomon & Wilkins, 2007). Särskilt 

familjen är ett orosmoment där man befinner sig i en mer intim relation, vardagliga 

aktiviteter såsom matlagning eller kärleksfull beröring begränsas på grund av denna 

rädsla (Sayles et al, 2007). Oro kring döden är ett vanligt fenomen, många föräldrar är 

Huvudkategori Underkategori 

Lidande Att uppleva rädsla 

 Att känna skuld och skam 

 Förlorad autonomi 

  

Hanterbarhet Att finna stöd i sitt sociala nätverk 

 Att finna mening med livet 
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dock mer rädda för hur deras barn ska hantera situationen efter deras bortgång. Rädsla 

förekommer även för hur barnen påverkas medan deras HIV-drabbade förälder är i livet, 

skolgången kan bli påverkad för barnen då de kan komma att förlora sina vänner på grund 

av deras förälders diagnos (Solomon & Wilkins, 2007). När man lever med HIV kommer 

man ofta i kontakt med andra drabbade, vilket kan skapa lidande. I mötet med andra med 

längre framskriden sjukdom kan rädsla uppkomma för sin egen framtid och vad som 

eventuellt väntar (McCain & Gramling, 1992). Många HIV-positiva upplever sjukdomen 

som en bomb, den finns inuti dem och kan explodera när som helst. Ovissheten om när 

explosionen ska ske, när döden ska inträffa, skapar ångest bland de drabbade (Solomon & 

Wilkins, 2007).  

Att de HIV-drabbade lever med en stämpel blir också utmärkande i mötet med vården då 

vårdgivare agerar med rädsla och bristande respekt för den drabbade (Sayles et al, 2007; 

Zukoski & Thorburn, 2009). HIV-drabbade upplever att de blir dömda inom vården på 

grund av sin sjukdom och finner det påfrestande att avslöja sin diagnos för vårdgivare 

(Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007). 

Att leva med HIV innebär för många ett liv i isolering och utanförskap. Detta är en följd 

av familj och vänners avvisande som resulterat i att de drabbade drar sig undan och 

undviker social kontakt. Familjer och vänner avvisande kan bero på en rädsla för vad 

sjukdomen innebär avseende smittan och döden (Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 

2007; Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Att känna skuld och skam 

Sjukdomen HIV ger upphov till att den drabbade känner skuld för sin diagnos. De HIV-

positiva upplever att familj och vänner skuldbelägger dem för deras diagnos och endast 

lite sympati visas gentemot dem (Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007). Att leva 

med HIV innebär att man får leva med en stämpel, omgivningen stigmatiserar de 

drabbade och människors föreställningar om sjukdomen påverkar de diagnostiserade 

(Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Skuldkänslor 

uppkommer i samband med att sjukdomen har reducerat den kraft man brukade ha att 
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uträtta vardagliga ting. De drabbade kan inte ta på sig lika mycket ansvar som tidigare 

och måste därmed säga nej till saker som förut varit en självklarhet att utföra, detta 

resulterar i skuldkänslor (Solomon & Wilkins, 2007). Det läggs mer skuld på kvinnor 

som diagnostiserats med HIV då de antas ha levt ett promiskuöst liv och därmed har sig 

själv att skylla för att ha ådragit sig sjukdomen (Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 

2007).  

Då många väljer ett liv i isolering upplevs känslor som sorg och ledsamhet över att inte 

ha någon att dela sitt liv med. Många drabbade väljer att inte inleda några intima 

relationer på grund av den skam som sjukdomen för med sig (Sayles et al, 2007; Zukoski 

& Thorburn, 2009). Ofta läggs mycket energi ner på att oroa sig över sin omgivning och 

hur de ska påverkas av sjukdomen, snarare än att den HIV-positiva fokuserar på sitt eget 

välmående (McCain & Gramlin, 1992; Solomon & Wilkins, 2007). 

HIV-drabbade associerar ofta sin sjukdom till en känsla av skam. Skam för hur familj och 

vänner ska reagera och hur deras bild av dem kan komma att förändras (Solomon & 

Wilkins, 2007; Zukoski & Thorburn, 2009). Familjer till de HIV-positiva behandlade 

dem annorlunda efter diagnosen, de blev ombedda att vidta försiktighetsåtgärder nära sina 

anhöriga och därmed skedde en livsstilsförändring för de HIV-positiva. De begränsningar 

som uppkom till följd av diagnosen ledde till att den drabbade upplevde skam som en del 

av vardagen (Zukoski & Thorburn, 2009).  

 

Förlorad autonomi 

Den fysiska hälsan påverkas av HIV-infektionen och drabbade upplever att livskvaliteten 

försämras vid fysisk ohälsa (Eriksson et al, 2000; McCain & Gramling, 1992; Pereira & 

Canavarro, 2011; Solomon & Wilkins, 2007; Tsevat et al, 1996). 

Som drabbad måste man inte endast fokusera på medicinering som behandling av 

sjukdomen, för att upprätthålla en god fysisk livskvalitet måste man även tänka på sina 

levnadsvanor som har stor betydelse för hur sjukdomen kommer att utvecklas (McCain & 

Gramling, 1992; Tsevat et al, 1996). Sjukdomen HIV är förknippad med fysisk ohälsa 

som i sin tur påverkar den fysiska livskvaliteten, detta leder till att desto längre man levt 
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med sjukdomen desto lägre skattas den fysiska livskvaliteten. Detta då fysisk hälsa och 

funktion försämras med stigande ålder (McCain & Gramling, 1992; Pereira & Canavarro, 

2011). Depression är en vanligt förekommande faktor i relation till diagnosen HIV. Av de 

HIV-drabbade lider kvinnor i större utsträckning av depression än män. Även ångest är 

något som frekvent upplevs bland kvinnor som lever med HIV (Pereira & Canavarro, 

2011; Solomon & Wilkins, 2007). I de fall då den drabbade inte har några barn och lider 

av depression, är det inte ovanligt att personen i fråga inte vill socialisera med 

omgivningen eller aktivera sig vilket leder till isolering. Depressionen kan i vissa fall bli 

så grav att suicidtankar förekommer, i dessa fall är barn en hindrande faktor som bidrar 

till fortsatt vilja att leva (Solomon & Wilkins, 2007).  

Att leva med HIV påverkar ens psykiska välmående negativt, det är individuellt vad som 

orsakar en försämrad psykisk livskvalitet. Faktorer såsom fysisk status, förekomst av 

socialt stöd och livsstil påverkar individen olika och därmed den psykiska livskvaliteten 

(Eriksson, Nordström, Berglund & Sandström, 2000; Pereira & Canavarro, 2011). 

Beroende på vilket stadie i sjukdomen man befinner sig och huruvida man upplever 

symtom av sjukdomen eller ej har betydande konsekvenser på den psykiska livskvaliteten 

(Eriksson et al, 2000). Med stigande ålder upplevs den psykiska livskvaliteten som sämre 

framförallt bland kvinnor (Pereira & Canavarro, 2011).  

Symtom av sjukdomen och biverkningar av medicineringen hindrar HIV-positiva från att 

leva ett normalt liv. De upplever att de inte kan planera sin dag eftersom de inte vet vilka 

fysiska symtom som ska yttra sig just den dagen (Solomon & Wilkins, 2007; Tsevat et al, 

1996). Det symtom som begränsar de som lever med HIV mest är trötthet, vilket är en 

vanlig biverkning av medicineringen men även av sjukdomen i sig. Tröttheten är ofta 

påtaglig medan andra symtom kan uppkomma i oväntade situationer och orsaka problem i 

vardagen (Solomon & Wilkins, 2007).  
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Hanterbarhet 

Att finna stöd i sitt sociala nätverk 

Det är viktigt för HIV-drabbade att få socialt stöd från människor i sin omgivning för att 

kunna hantera sin sjukdom, utan ett socialt nätverk blir sjukdomen svårhanterad (McCain 

& Gramling, 1992; Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007).  

Att leva med HIV innebär en stor förändring på ens psykiska, fysiska och sociala hälsa. 

Andra drabbade kan vara till stor hjälp och stort stöd då de har en bättre insyn i livet som 

HIV-drabbad än icke-positiva personer. Genom att få kontakt med andra HIV-positiva får 

de drabbade bekräftat att deras upplevda känslor och reaktioner är befogade, detta 

upplevs som ett bra stöd (Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007). Vid depression 

är det till fördel för den drabbade att ha en partner, detta har en positiv effekt på 

välmåendet och gör situationen mer hanterbar (Pereira & Canvarro, 2011). Att vara 

förälder är även en positiv faktor vid depression, barn ger stöd och mening åt livet samt 

styrka att kämpa vidare med sjukdomen mot ett mer värdefullt liv (Solomon & Wilkins, 

2007). 

Då HIV förknippas med stigmatisering och psykisk ohälsa väljer många att hemlighålla 

sin diagnos för omgivningen. Rädslan för att bli dömd på grund av sin sjukdom och att 

utsätta sina anhöriga för psykiskt lidande gör att man väljer att leva med sin sjukdom i det 

tysta (Sayles et al, 2007; Solomon & Wilkins, 2007). Vid avslöjandet om sjukdomen 

reagerar familjer till drabbade ofta med rädsla och distanserar sig från personen i fråga. 

Detta leder till att den drabbade känner en ökad sårbarhet i den redan utsatta situationen 

(McCain & Gramling, 1992; Zukoski & Thorburn, 2009). 

 

Att finna mening med livet 

Då HIV är en obotbar sjukdom måste den drabbade förr eller senare acceptera sin 

situation. Att finna mening med det som har skett kan på ett positivt sätt hjälpa den 

drabbade att hantera sin situation (McCain & Gramling, 1992; Solomon & Wilkins, 

2007). Genom att acceptera sin sjukdom och sig själv blir det lättare att delge diagnosen 
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till sin omgivning och hantera de konsekvenser som situationen medför (McCain & 

Gramling, 1992; Sayles et al, 2007).  

För att upprätthålla viljan att fortsätta leva krävs det att den diagnostiserade fokuserar på 

sitt eget välmående, står upp för sig själv och anpassar sin vardag efter sin fysiska 

förmåga. Genom att hålla sig sysselsatt och prioritera sig själv ökar välmåendet och viljan 

att leva. Sjukdomen medför stress både inför situationen som infinner sig just nu och för 

framtiden. Denna stress måste den drabbade lära sig hantera och undvika situationer där 

stressnivån har en tendens att öka. Detta för att undvika onödig påfrestning och kunna se 

ljusare på framtiden (McCain & Gramling, 1992; Solomon & Wilkins, 2007). I somliga 

fall förekommer suicidtankar i samband med diagnosen HIV, dessa tankar är oftast 

övergående med tiden då man hittar en mening med livet trots sin sjukdom (McCain & 

Gramling, 1992). Trots sin sjukdom finner de flesta HIV-drabbade med tiden en 

meningsfull vardag och en stark vilja att leva (Tsevat, Solzan, Kuntz, Ragland, Currier, 

Sell & Weinstein, 1996).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie som enligt Forsberg och Wengström 

(2008) innebär att man svarar på en problemställning genom att söka, kritiskt granska, 

värdera och analysera forskningsresultatet inom det valda problemområdet. 

Genom att göra en systematisk litteraturstudie ges en samlad bild på den aktuella 

forskning som gjorts inom området. Om flera studier visar på samma resultat så kan 

litteraturstudien påvisa detta och det ger en ökad trovärdighet. Genom att göra en 

systematisk litteraturstudie ges även möjlighet att finna luckor i forskningen som gjorts 

och på så sätt komma med förslag på i vilka områden framtida forskning kan vara 

aktuellt. 

Vi har valt att under arbetets gång arbeta gemensamt, på så sätt har likvärdig kunskap 

givits oss båda på arbetets alla delar samt att resultatets innehåll stödjs av oss bägge. 
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Forsberg och Wengström (2008) menar att detta styrker resultatets trovärdighet då man 

under arbetets gång reflekterar och diskuterar. 

Vi valde att använda oss av databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo då vår 

litteraturstudie belyser ett område inom hälso- och vårdvetenskap och då dessa databaser 

har relevant forskning inom detta område (Forsberg & Wengström, 2008). Det medförde i 

sin tur ett brett resultat inom det aktuella området och vi fann studier som var unika i 

varje enskild databas vilket anses som en styrka. En svaghet är att vi är oerfarna på att 

söka artiklar och vår brist på kunskap gällande detta kan ha bidragit till att vi gått miste 

om studier som kunde ha varit relevanta för vårt resultat. 

Under vår sökningsprocess stötte vi på hinder när det kom till att använda de rätta 

sökorden som skulle ge resultat motsvarande vårt syfte. Efter en lång sökningsprocess 

fann vi slutligen sex sökord som gav oss bra resultat. Alternativa sökord som vi även har 

använt oss utav under sökningen är quality of life, stereotyping och attitude. Då dessa 

sökord inte resulterade i artiklar som besvarade vårt syfte valde vi att exkludera dessa. 

Genom att använda olika kombinationer av sökord kan sökningen specificeras genom att 

alla alternativ kombineras för att inte missa eventuella relevanta artiklar (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). De sex sökord som gav bra resultat under vårt 

sökningsförfarande kombinerade vi på olika sätt för att få fram studier som specifikt 

besvarade vårt syfte. 

Trunkering innebär att man med hjälp av en asterisk trunkerar ordet i början eller på slutet 

för att få fler sökresultat, exempelvis ”Vård” hittar både ”Sjukvård”, ”Hemvård” samt 

”Hälsovård” (Forsberg & Wengström, 2008). Vi använde oss av trunkering för att finna 

så många resultat som möjligt som kunde besvara vårt syfte. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är forskningen aktuell om den är gjord senaste tre 

till fem åren. Under vår sökning fann vi dock mycket forskning gjord under 90-talet och 

som vi valde att ta med i vår litteraturstudie. 

Vi exkluderade studier gjorda på barn med HIV och satte en åldersgräns på >18. Detta för 

att vi ville undersöka människors erfarenheter av sjukdomen HIV då de inte är beroende 

av sina föräldrar, eller blir omhändertagna av dessa. Vi ville även begränsa oss till studier 
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gjorda i västerländska länder och utesluta övriga världen, detta på grund av de olikheter 

som finns gällande sjukvård, religion, livsstil och livslängd. Detta gjorde att vi fann 

begränsat med artiklar som vi kunde använda oss av, då HIV är en sjukdom som 

förekommer i större utsträckning i Afrika och Asien görs fler studier i dessa världsdelar 

än i västvärlden. Enligt Polit och Beck (2008) innebär överförbarhet att resultatet kan föras 

över till andra grupper och situationer. De sju studier som vi slutligen valde ut är genomförda 

i USA, Portugal, Kanada och Sverige. Då vårt innehåll i resultatet kan återfinnas i flera av 

studierna anser vi att resultatet kan överföras till samt användas inom sjukvården även i 

övriga Europa och västvärlden. 

Då vi har begränsningar inom språk och endast förstår svenska samt engelska kunde vi 

inte inkludera studier gjorda på andra språk. Detta kan ha medfört att vi gått miste om 

studier skrivna på andra språk än dessa och detta kan vara en bidragande svaghet i vår 

studie. 

En styrka är att vi valde att använda oss utav både kvantitativa och kvalitativa artiklar för 

att få ta del av både statistik samt texter om upplevelser. De kvalitativa gav oss mer svar 

på de drabbades subjektiva känslor medan de kvantitativa gav oss svar på hur sjukdomen 

påverkar människor beroende på olika faktorer såsom ålder, kön, livsstil. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att det är bra att inkludera både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Vi exkluderade däremot litteraturstudier då detta anses som sekundärkälla enligt 

Granskär & Höglund-Nielsen (2008). Däremot utförde vi manuella sökningar i 

litteraturstudiernas referenslistor, vilket Granskär & Höglund-Nielsen (2008) beskriver 

kan utöka artikelsökningen. 

Vid kvalitetsgranskningen valde vi att använda oss av Forsberg och Wengströms (2008) 

checklistor då vi ansåg att dessa var strukturerade på ett bra sätt och innehöll det som vi 

ansåg var relevant för att kvalitetsgranska en artikel. Poängsystemet utformade vi själva, 

där varje positivt svar för kvalitet gav ett poäng. Alla våra utvalda artiklar hade hög 

kvalitet, vilket innebar att de fick över 80% positiva svar. 

I dataanalysen användes Lundmans och Hällgren-Graneheims (2008) kondenseringsmall 

för att analysera studiernas innehåll. För att analysera de kvantitativa artiklarna har vi valt 

samma mall och då analyserat tabellernas översättning i ord. Under analysen valde vi att 



 

  17 (43) 
 

först läsa artiklarna var för sig för att individuellt välja ut de meningsenheter som var och 

en ansåg vara relevanta för varje enskild artikel. Sedan diskuterade och jämförde vi våra 

meningsenheter med varandra och sammanställde dessa innan vi gick vidare i 

analysprocessen. Detta bidrar till att studiens trovärdighet ökar då vi både enskilt och 

gemensamt arbetat med artiklarnas delar för att sedan sammanställa det till en helhet. 

Vid jämförelsen av våra meningsenheter hade vi i princip samma meningsenheter, där 

endast ett fåtal korrigeringar och tillägg behövdes göras. Vidare kondenserade vi våra 

meningsenheter och delade sedan in dessa i olika grupper där meningsenheternas innehåll 

var liknande. Vi gick igenom varje hög för sig för att hitta en passande huvudkategori 

med tillhörande underkategorier. Då artiklarnas resultatdelar speglade varandra väldigt 

väl så fann vi det inte något nämnvärt problematiskt att utföra analysen. 

Reliabiliteten, det vill säga studiens pålitlighet (Forsberg och Wengström, 2008) är i vår 

systematiska litteraturstudie god. Detta då vi valt artiklar med hög kvalitet samt att vi har 

beskrivit arbetets alla metoddelar med stor noggrannhet för att samma resultat ska kunna 

upprepas om studien genomförs av någon annan. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) är en svaghet att författarna kan vara 

påverkade av sin förförståelse och att det påverkar resultatet. Detta är något som vi hela 

tiden haft i åtanke under arbetets gång och försökt vara så objektiva som möjligt. Men då 

HIV är en sjukdom som för oss förknippas med mycket frustration, vad det gäller den 

stigmatisering som de drabbade får utstå, kan vår förförståelse omedvetet ha bidragit till 

en svaghet. 

 

Resultatdiskussion 

Sjukdomen HIV ger upphov till mycket lidande, en del av detta lidande är näst intill 

omöjligt att kringgå, då sjukdomen är obotbar och symtomen samt biverkningarna är 

besvärliga. Men det finns även ett visst lidande som är onödigt. Vi har funnit att många 

människor har föreställningar om sjukdomen HIV som drabbar den diagnostiserade på ett 

negativt sätt och ger upphov till detta onödiga lidande. Som människa har man 

föreställningar om hur andra tänker och känner, inom vården är det viktigt för oss att 
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lägga dessa föreställningar åt sidan och fokusera på individen som unik. Alla människor 

har lika värde oavsett hälsotillstånd, livsstil och bakgrund (Travelbee, 2001). Trots att 

människan i regel försöker undvika sina föreställningar är de svåra att bli kvitt, i 

synnerhet ens medfödda kärnföreställningar. Kärnföreställningar är de föreställningar 

som vi förvärvar genom hela livet, de ligger till grund för vårt sätt att handla och vårt sätt 

att se på omvärlden. Dessa kärnföreställningar är oftast omedvetna och vi behandlar dem 

som sanningar (Wright, Watson & Bell, 2002).  

HIV är en sjukdom som förändrar människors livskvalitet till det sämre, genom att den 

drabbade lär sig specifika sätt för att hantera sjukdomen kan försämringen minimeras. 

Hanterbarhet är ett nyckelord för att kunna leva med sjukdomen och undvika att hela den 

drabbades liv kretsar kring diagnosen.  

WHO (World Health Organisation) beskriver livskvalitet som ens subjektiva upplevelse 

av hur ens hälsa föreligger, detta är kopplat till vilken kultur, sociala förhållande samt 

miljö man befinner sig i. De beskriver även att beroende på vilka mål, förhoppningar, 

intressen och normer en person har upplevs livskvaliteten individuellt (Kristoffersen-

Jahren, Nortvedt & Skaug, 2005). Det visades att sjukdomen HIV har en påverkan på 

både den fysiska och psykiska livskvaliteten, detta på grund av de symtom, biverkningar 

och stigmatiseringar samt den ovisshet som sjukdomen ger upphov till. Då livskvalitet så 

starkt förknippas till en individs upplevda hälsa, och upplevd hälsa är individuell, är 

upplevelsen av livskvalitet även individuell. 

   

Hälsa kännetecknas både utav ens kroppsliga och utav ens själsliga funktionsförmåga 

som i sin tur avgör individens hantering av den livssituation personen står inför. För att 

människan ska fungera behöver den ha människor i sin omgivning och vara en del i ett 

samhälle, detta betraktas som en väsentlig del i den själsliga hälsan (Kristoffersen et al, 

2005). Som vårdpersonal bör man se människan ur ett holistiskt perspektiv, som en helhet 

där både människans psykiska och fysiska aspekter tillgodoses. Den fysiska hälsan har 

stor påverkan på den psykiska hälsan och har därmed också en avgörande roll för 

levnadsviljan. Travelbee (2001) beskriver hur en människa kan känna empati för en 
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annan individ, hon menar att det är en förmåga att kunna dela en medmänniskas 

psykologiska situation och gå in i dennes upplevelser och uppleva exakt dessa i en 

specifik situation. Förmågan att känna empati med en annan människa kan underlätta ett 

sjukdomstillstånd för den drabbade genom att han/hon känner sig hörd och förstådd i sin 

upplevelse, då motiveras den drabbade att prata om sin situation och hantera denna.  

Sjukdomen HIV har en stor påverkan på ens sociala hälsa och som i sin tur drabbar det 

psykiska välmåendet. Det som drabbar hälsan värst är stigmatiseringen och det eventuella 

avvisandet från ens nära anhöriga. Upplevelsen av att bli särbehandlad leder i sin tur till 

en känsla av rädsla, frustration, sårbarhet och ilska. Stigmatisering och diskriminering har 

även en koppling till känslor som nedslagenhet och skam.  

Alla människor besitter ett värde, det är en rättighet som varje person föds med och 

oavsett kön, intellektuell nivå, etnicitet eller kroppslig förmåga är vi lika värda 

(Malmsten, 2007). Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss som vårdpersonal att 

inte särbehandla någon utan behandla alla med lika stor respekt och välvilja. På så sätt 

kan vi bidra till att ingen känner sig kränkt eller skamfylld för sin sjukdom. Enligt 

Travelbee (2001) är kommunikationen en sjuksköterskas viktigaste redskap, med hjälp av 

detta redskap kan vi lära känna patienten och då lättare tillgodose dennes behov. För att 

kunna använda detta redskap krävs självinsikt, förståelse för människan, förmåga att 

känna empati och att kunna sympatisera med en annan människa. Finns dessa färdigheter 

kan sjuksköterskan använda sig av kommunikationen för att hjälpa exempelvis en HIV-

drabbad person  med hanterbarheten i dennes sjukdom. Travelbee (2001) beskriver även 

sjuksköterskans förmåga att känna sympati. Detta är i sjuksköterskans fall inte en känsla 

lika mycket som det är en inställning, det är en vilja att lindra lidande och att hjälpa en 

patient som är i behov av det. Att vilja lindra lidande blir essentiellt vid vård av HIV-

drabbade. Lidande kan förekomma i många former och ha många orsaker, det är viktigt 

att vara lyhörd för detta för att kunna lindra ett eventuellt lidande.  

Det är vanligt förekommande att HIV-positiva blir stigmatiserade och uteslutna av sin 

familj och närmaste vänner. Detta medför en känsla av isolering och utanförskap för de 

HIV-drabbade. Wright, Watson & Bell (2002) definierar en familj som en grupp av 
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människor där en känsla av samhörighet, starkt engagemang och emotionella band binder 

dem samman.  

Detta är inte alltid fallet för de HIV-drabbade, där deras närmsta tar avstånd på grund av 

rädsla för smittan eller i situationer där den drabbade väljer att leva i hemlighet med sin 

sjukdom för att inte riskera stigmatisering. Detta leder till att den HIV-positiva inte får det 

stöd som förväntas från en familj och ensamheten resulterar i en psykisk påfrestning.  

I Travelbees (2001) teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter menar hon att man 

bör se människan som unik men trots detta lik alla andra. Det går aldrig att förstå en 

annan människas upplevda känslor till fullo, vi kan dock försöka sätta oss in i andras 

situationer och vara ett stöd som medmänniska.  

Denna teori kan vi koppla till vårt resultat då vi fått insikt om att trots att vi inte själva 

lever med HIV kan man med ökad kunskap om sjukdomen och dess psykiska påverkan 

ändå känna med de drabbade, och på ett bättre sätt kunna stödja dem i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. De HIV-drabbade ska inte särbehandlas men deras sjukdom 

och vad sjukdomen innebär för dem måste beaktas och tas hänsyn till.  

Travelbee (2001) beskriver även i sin teori att det finns olika sätt att reagera vid ett 

besked om obotbar sjukdom. Somliga reagerar med chock, ovilja att acceptera situationen 

och anser det orättvist att de blivit drabbade. Andra reagerar genom nästan direkt 

acceptans och förståelse för lidandet och är på så sätt bättre mentalt förberedd på 

förändringen i livet.  

Att acceptera en HIV-diagnos innebär en sjukdom för resten av sitt liv. Detta innefattar 

att göra det bästa av sin situation, lära sin hantera denna samt i största möjliga mån 

acceptera det som skett.  

 

Trovärdighet och överförbarhet 

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) innebär trovärdighet i en studie bland 

annat att visa giltigheten av studien. Detta sker genom att man noggrant beskriver hur 

man har gått tillväga under hela studieprocessen, samt att man delar med sig av sin 

förförståelse till läsarna.  
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Vi har både i metodavsnittet samt i metoddiskussionen redogjort för vårt tillvägagångssätt 

i vår litteraturstudie, detta för att öka studiens trovärdighet. 

Överförbarhet innebär att överföring av resultatet till andra situationer eller grupper 

möjliggörs. Det är upp till läsaren att avgöra om överföring till andra kontexter är möjligt 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).   

Genom att vi tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt blir det även lättare för läsaren att 

avgöra om överföring till andra kontexter är möjligt eller ej.  

Vårt resultat anses giltigt då vi endast använt det material från våra utvalda studier som 

besvarar vårt syfte, vilket enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) beskriver ökar 

trovärdigheten.   

.  

Resultatets betydelse 

Med hjälp av det resultat vi kommit fram till utifrån de studier som gjorts i ämnet anser vi 

att kunskapen ger ökad förståelse för HIV-positivas situation och hur det är att leva med 

denna obotbara sjukdom. Vår litteraturstudie ger en god inblick i hur sjukdomen HIV 

upplevs av den drabbade och vilken kamp de står inför avseende hanterandet av 

sjukdomen samt det lidande som omgivningens föreställningar åstadkommer. Framförallt 

inom vården är detta något som ska uppmärksammas, alla vårdgivare bör vara införstådda 

med vilka risker som finns och vilka försiktighetsåtgärder som är nödvändiga till skillnad 

från de försiktighetsåtgärder som uppkommer ur rädsla och förförstelser för hur 

sjukdomen smittar. Under inga omständigheter ska den HIV-drabbade känna sig 

särbehandlad eller beskylld och genom denna studie utifrån den drabbades perspektiv 

understryker vi hur sjukdomen påverkar människan. Som Travelbee (2001) förespråkar, 

ska sjuksköterskan ha förmåga att empatisera med patienten för att på bästa sätt kunna 

lindra lidande och förstå patientens känslor.  

 

Framtida forskning 

Då HIV innebär både psykiskt och fysiskt lidande som försvårar vardagen för den 

drabbade bör studier göras på hur man kan underlätta deras vardag. Vårdpersonal bör 
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forska mer på hur man behandlar en HIV-positiv människa, både fysiskt och psykiskt så 

att den HIV-positiva slipper onödigt lidande som orsakas av omgivningen. Lidandet kan 

minskas genom att situationen görs mer hanterbar för de drabbade, därför bör forskning 

fokusera på omvårdnad kring de drabbade och hur man behandlar dem med respekt och 

empati. Då västvärlden blir alltmer mångkulturellt och HIV sprids till fler människor 

varje år bör fler studier göras här för att ge en större inblick i västvärldens drabbning.  

 

Slutsats 

Det mest framträdande resultatet vi fann i vår litteraturstudie är att sjukdomen HIV 

medför konsekvenser för den drabbade i form av lidande, detta beror till stor del på 

omgivningens föreställningar och avståndstagande från den drabbade. Det framkom att 

lidandet kan göras mer hanterbart om den HIV-positiva har någon som lyssnar och bidrar 

med stöd. Andra positiva faktorer för den drabbade är att hålla sig sysselsatt samt att ha 

en familj som ger mening åt livet. I jämförelse med andra obotbara sjukdomar innebär 

HIV en ökad känsla av skuld och skam för att ha ådragit sig sjukdomen. Omgivningen 

stigmatiserar och klandrar de drabbade för att vara orsaken till sin egen sjukdom.  

I mötet mellan sjuksköterska och HIV-patient är det essentiellt att inte särbehandla, men 

trots detta se på den drabbade som unik och att behandla honom/henne med respekt och 

därmed bibehålla dennes värdighet. Många som arbetar inom vården känner en obefogad 

rädsla för att bli smittad vid omvårdnad av HIV-positiva, det är därför viktigt att vara 

medveten och informerad om sjukdomen och dess smittovägar för att undvika att en 

patient kan komma att känna sig kränkt.  

Som medmänniskor, och som blivande sjuksköterskor, kan vi hjälpa de drabbade genom 

att lägga våra föreställningar åt sidan, skaffa en ökad kunskap om sjukdomen och på så 

sätt bli mer införstådd i deras situation. Vi som sjuksköterskor ska möta dessa människor 

med ökad medkänsla och förståelse för deras livssituation för att på så sätt minska de 

HIV-positivas lidande. 
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Bilaga 1 
Inom parentes visas vilket nummer de valda artiklarna har i artikelmatrisen, bilaga 2. 

 
Tabell 1 

 

Cinahl 

 

Sökord Resultat Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Valda till 

granskning 

Använda 

artiklar 

 

1 HIV 45202      

2 Mental health 50518      

3 Health 541138      

4 Lived 

experience 

1430      

5 Emotions 7885      

6 Impact 74468      

7 1 + 3 + 4 

(peer-reviewed, 

ålder: 19+) 

9 9 6 3 1 1 (4) 

8 1 + 5 

(peer-reviewed, 

ålder: 19+) 

66 66 6 4 1 1 (6) 

9 1 + 2 + 6 

(peer-reviewed, 

ålder: 19+) 

74 74 22 2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Tabell 2 

Psyc- 

INFO 

 

Sökord Resultat Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Valda till 

granskning 

Använda 

artiklar 

 

1 HIV 30925      

2 Mental health 342042      

3 Health 673863      

4 Lived 

experience 

4749      

5 Emotions 102173      

6 Impact 165347      

7 1 + 3 + 4 

(peer-reviewed, 

ålder: 18+) 

29 29 8 2 1 1 (5) 

8 1 + 5 

(peer-reviewed, 

ålder: 18+) 

125 125 4 2 0 0 

9 1 + 2 + 6 

(peer-reviewed, 

ålder: 18+) 

180 180 54 4 1 1 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Tabell 3 

 

MED-

LINE 

 

Sökord Resultat Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Valda till 

granskning 

Använda 

artiklar 

 

1 HIV 230422      

2 Mental health 122156      

3 Health 2145868      

4 Lived 

experience 

1348      

5 Emotions 41996      

6 Impcat 365009      

7 1 + 3 + 4 

(ålder: 19+) 

15 15 6 1 0 0 

8 1 + 5 

(ålder: 19+) 

160 160 7 4 0 0 

9 1 + 2 + 6 191 191 36 6 3 3 

(1), (3), 

(7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Bilaga 2 
Artikelmatris 

Nr Författare, År, 

Land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Tsevat, Solzan, 

Kuntz, Ragland, 

Currier, Sell, 

Weinstein 
 
1996 
USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Care 
 
Health Values of Patients 

Infected with Human 

Immunodeficiency Virus: 

Relationship toMental 

Health and Physical 

Functioning 
 

 

Att utvärdera 

upplevelsen av den 

egna hälsan hos 

HIV/AIDSdrabbade 

patienter med 

statusen på den egna 

hälsan. 

Kvantitativ. 139 

patienter (47 

asymtomatiska,39 

symtomatiska,53 med 

AIDS) intervjuades vid 

två tillfällen,6 månaders 

mellanrum,för att 

undersöka om 

hälsorelaterad 

livskvalitet förändras 

med tiden. De använde 

sig utav 3 mätinstrument 

för att bedöma 

värderingen av den egna 

hälsan samt 3 

instrument för att 

bedöma hälsostatusen. 

 

 

De patienter som hade 

utvecklat AIDS visades ha 

högre nivå av mental hälsa 

än de med HIV. Hälsostatus 

relaterat till fysisk 

funktionalitet varierade 

markerbart beroende på i 

vilket stadie patienterna 

befann sig i i 

sjukdomsförloppet 

Hög 
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2 Pereira, 

Canavarro 

 

2011 

 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS and behavior 

 

Gender and Age 

Differences in Quality of 

Life and the Impact 

of Psychopathological 

Symptoms Among HIV-

Infected Patients 

 

 

Att utvärdera kön 

och åldersskillnader 

och effekten av 

aktivitet på 

livskvaliteten och att 

undersöka om 

psykiska symtom är 

relaterade till 

livskvaliteten. 

Kvantitativ studie med 

konsekutivt urval.. 1191 

HIVinfekterade 

patienter från 10 olika 

institutioner för 

infektiösa sjukdomar i 

Portugal fick fylla i 

intervjuformulär 

avseende HIVstadie, år 

för intagning, mängd 

Tceller, kön, ålder och 

mående vid intagning 

samt även fylla i 

WHOQOL-HIV-Bref. 

Kvinnor påvisade en högre 

nivå av ångest, 

sjukdomskänsla och 

depression än män. Det 

framkom även att vara ung, 

anställd, symtomfri och ha 

mindre depressiva symtom 

associerades med en högre 

livskvalitet.  

Hög 

3 Jennifer N. 

Sayles, Gery W. 

Ryan, Junell 

Silver, Sarkisian, 

Cunningham 

 

2007 

 

USA 

 

 

Journal of Urban Health: 

Bulletin of the New York 

Academy of Medicine. 

 

Experiences of Social 

Stigma and Implications 

For Healthcare Among a 

Diverse Population 

of HIV Positive Adults 

Studera huruvida 

HIV påverkar den 

smittade i dennes 

vardag och hur man 

lär sig att leva med 

sjukdomen och den 

stämpel som den 

medför. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer i 7 olika 

fokusgrupper med total 

48 personer. 4 av 

grupperna bestod av 

kvinnor och 3 utav män. 

Intervjuerna höll på i 90 

minuter vardera. 

 

De mest utpräglade 

resultaten i studien var att 

individerna känner skuld, 

oro att smitta andra, oro 

inför avslöjandet och den 

stämpel det medför samt 

påverkan på ens sociala 

kontakter. 

Hög 
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4 Solomon & 

Wilkins 

 

2007 

 

Kanada 

 

 

AIDS Care. 

 

Participation among 

women living with HIV: 

A rehabilitation 

perspective 

Få en ökad 

förståelse för 

kvinnors upplevelse 

av att leva med 

HIV. 

Kvalitativ. 

23 kvinnor intervjuades 

med öppna frågor enligt 

semistrukturerad metod. 

De främsta faktorerna som 

påverkade den HIV-

smittade kvinnan var 

ovetandet, uthärda 

depression och isolering, 

oron inför avslöjandet och 

stämpeln, tolerera 

symtomen och de negativa 

effekter som uppstår 

relaterat till jobb och sociala 

nätverk. Många upplevde 

även oro inför framtiden; 

skaffa familj, hitta balans i 

sin tillvaro, finna stöd i sin 

omgivning och återfå en 

stark självbild. 

Hög 

5 McCain & 

Gramling 

 

1992 

 

USA 

 

 

 

 

 

Issues in mental health 

nursing 

 

Living with dying: 

Coping with HIV disease 

Få förståelse för 

HIVdrabbades 

erfarenheter av 

att hantera sin 

sjukdom samt att 

utveckla ett 

mätinstrument 

specifikt för HIV 

avseende stress och 

hanterbarhet. 

Kvalitativ.  

36 personer intervjuades 

med cirkulära/öppna 

frågor. 

De fann att stress som 

uppkommer av osäkerhet 

kring sin sjukdom var en 

hindrande faktor avseende 

hanterbarhet. Nyckeln till att 

hantera sin sjukdom visar 

sig vara att besitta en känsla 

av kontroll samt att tänka 

positivt på att leva och inte 

på att dö. Detta skall 

uppmuntras av vårdgivare.  

Hög 
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6 Zukoski, & 

Thorburn 

 

2009 

 

USA 

AIDS patient care and 

STDs 

 
Experiences of Stigma and 
Discrimination among Adults 

Living with HIV in a Low 

HIV-Prevalence Context: 

A Qualitative Analysis 

Uppmärksamma 

HIV-drabbades 

situation som bor 

där prevalensen för 

HIV är lägre med 

fokusering på 

stigmatisering, låg 

tolerans samt en 

folklig rädsla för 

HIV. 

Kvalitativ. 

16 personer intervjuades 

med cirkulära/öppna 

frågor angående stigma, 

förtroende, 

misstänksamhet mot 

vårdgivare och 

diskriminering.  

14 av 16 deltagare hade 

upplevt stigmatisering 

relaterat till deras sjukdom 

där social isolering från 

familj och vänner var 

vanligast. Alla deltagare 

upplevde även att de blivit 

behandlade annorlunda av 

bland annat vårdgivare på 

grund av sin diagnos. 

Hög 

7 Eriksson, 

Nordstrom, 

Berglund, 

Sandstrom  
 

2000 

 

Sverige 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

The health-related 

quality of life 

in a Swedish sample of 

HlV-infected persons 

Att undersöka den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

HIVinfekterade 

personer i Sverige 

och att relatera 

resultaten till olika 

populationsgrupper. 

Kvantitativ. 

72 män med HIV 

besvarade frågeformulär 

avseende hälsorelaterad 

livskvalitet samt deras 

upplevelse av sin hälsa i 

jämförelse med en 

ickedrabbad grupp 

(n=60) De använde sig 

av mätinstrumentet 

SWED-QUAL samt HI 

frågeformulär.  

Det visades att de 

HIVdrabbade skattade sin 

upplevelse av hälsa samt 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten lägre än den 

övriga populationen. De 

som behandlades med 

antiretrovirala droger 

skattade sin hälsa sämre än 

de som inte behandlades 

med dessa. De personer som 

arbetade skattade sin hälsa 

högre än de 

sjukskrivna/pensionerade.  

Hög 



  
 

  

 

 

 WHOQOL-HIV-Bref (World health organisation quality of life in people living with HIV/AIDS): Frågeformulär som 

inkluderar 31 frågor avseende fysisk och psykisk nivå av självständighet, sociala relationer, omgivning och andlighet.  

 SWED-QUAL (Swedish health related quality of life questionnaire): frågeformuläret är utformat för svenska studier och utgår 

från 70 punkter för att bedöma livskvaliteten.  

 HI (Health Index): Består utav 10 punkter som inkluderar energi, humör, utmattning, ensamhet, sömn, tarmfunktion, yrsel, smärta, 

rörlighet och generell hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Bilaga 3 

Checklista för kvalitativa artiklar* 
 

Granskningsmall hämtad från Forsberg & Wengström (2008). 

 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

o Ja    

o Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

o Ja 

o Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval – finns det beskriver var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod använder? 

o Strategiskt urval 

o Snöbollsurval 

o Teoretiskt urval 

o Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund).  

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

o Ja 

o Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskriver (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

o Ja  

o Nej 

Beskriv: 

 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)



  
 

  

 

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod: 

o Ostrukturerade intervjuer 

o Halvstrukturerade intervjuer 

o Fokusgruppintervjuer 

o Observationer 

o Video/bandinspelning 

o Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns indervjuguide/studieprotokoll)? 

o Ja 

o Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: 

o Teman är utvecklade som begrepp 

o Det finns episodiskt presenterade citat 

o De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna 

är beskriva 

o Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

o Ja 

o Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

o Ja 

o Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

o Ja 

o Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskriver)? 

1. Ja 

2. Nej 

 

 



  
 

  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

o Ja 

o Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenterade baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

o Ja 

o Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

o Ja 

o Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

o Ja 

o Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

o Ja  

o Nej 

 

Diskuterade metodologiska brister och risk för bias? 

o Ja 

o Nej 

 

Finns risk för bias? 

o Ja 

o Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

o Ja 

o Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

o Ja 

o Nej 

 

 

Max: 28 poäng



  
 

  

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar 

- Kvasi-experimentella studier 
 

Granskningsmall hämtad från Forsberg & Wengström (2008). 

 
A. Syftet med studien 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

o Ja 

o Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

o Ja 

o Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken utvalsmetod användes? 

o Randomiserat urval 

o Obundet slumpmässigt urval 

o Kvoturval 

o Klusterurval 

o Konsekutivt urval 

o Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

o Ja 

o Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderas i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 



  
 

  

 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

o Ja 

o Nej 

 

Var validiteten diskuterad? 

o Ja  

o Nej 

 

 

D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

o Ja 

o Nej 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

o Ja 

o Nej 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

o Ja 

o Nej 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

o Ja 

o Nej 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

o Ja 

o Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

1. Ja 

2. Nej 

 



  
 

  

 

 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

o Ja 

o Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

o Ja 

o Nej 

 

 

 

Max: 22 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


