
 

 

 

Magisteruppsats 

Hivtest med snabbsvar  
”Anonymt och smidigt”  
 

Författare: Caroline Isberg & 

Edlire Luzha 

Handledare: Lena Lendahls 

Examinator: Marie Oscarsson 

Termin: VT15 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå:  Avancerad, 15 hp  

Kurskod: 4VÅ06E 



  
 

i 
 

Sammanfattning  

Bakgrund:I Sverige under 2007 började ett fåtal mottagningar och kliniker använda sig 

av hivtest med snabbsvar och 2010 infördes ett hivtest med snabbsvar med kombinerad 

antikropps- och antigendetektion. Detta för att kunna påvisa hivinfektionen i akut fas 

som ofta uppstår inom de närmaste veckorna till månaderna efter risktillfället/ 

smittotillfället. Sedan maj 2014 erbjuds hivtest med snabbsvar på Noaks Ark i Växjö i 

form av ett pilotprojekt. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera ett pilotprojekt om 

användning av hivtest med snabbsvar på Noaks Ark i Växjö. Metod: Metoden som 

användes var kvantitativ med kvalitativa inslag. Datainsamlingen genomfördes med 

hjälp av enkäter som sammanställdes och analyserades i SPSS. Resultat: Totalt ingick 

194 personer i pilotstudien, 119 män och 75 kvinnor. Lägsta åldern på den klient som 

genomgått ett hivtest med snabbsvar var 15 år, äldsta klienten var 76 år. Medelåldern 

var 31 år. Majoriteteten (80 %) av de klienter som genomgick hivtest med snabbsvar var 

från Sverige. Merparten av klienterna uppgav som anledning till varför de valde att testa 

sig på Noaks Ark i Växjö var att det fanns hivtest med ett snabbt svar, att testet var 

smidigt, snabbt och gratis att genomgå. Slutsats: Resultatet visar att det är individer 

från alla ålderskategorier och etniska tillhörigheter som väljer att genomföra ett hivtest 

med snabbsvar på Noaks Ark i Växjö. Återkopplingen från klienterna var mycket 

positiv, både vad gällde testtillfället och personalens professionalitet. Klienternas 

positiva bedömning av hivtestningen på Noaks Ark i Växjö är ett gott betyg för 

organisationen att de gör ett bra arbete och att det finns behov av mottagningar med 

snabbtest för dem som vill genomgå ett anonymt,snabbt och gratis hivtest med 

snabbsvar.  
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Abstrakt  

Background: In 2007 several clinics in Sweden began the use of HIV testing with rapid 

response and in 2010 an HIV test with fast response with combined antibody and 

antigen introduced, to detect HIV infection in acute phase after currently risk for 

infection. Since May 2014 Noaks Ark in Växjö has offered HIV testing with rapid 

response in the form of a pilot project. Objective: The aim of the study was to evaluate 

a pilot project on HIV testing with rapid response to Noaks Ark in Växjö. Method: The 

method used was quantitative with qualitative elements. Data collection was conducted 

using questionnaires compiled and analyzed in SPSS. Result: A total of 194 people 

where part of pilot study, 119 men and 75 women. The minimum age of the client how 

passed a HIV testing with rapid response was 15, the oldest client was 76 years old. The 

average age was 31 years. The majority (80 %) of clients who underwent HIV testing 

with rapid response were from Sweden. When clients were asked why they chose to test 

themselves at Noaks Ark in Växjö the majority of them answered that it was because 

there was HIV testing with quick reply available and that the test was smooth, fast and 

free to undergo. Conclusion: The pilot project showed that there were individuals from 

all age groups and ethnicities that chose to implement an HIV testing with rapid 

response to Noaks Ark in Växjö. The feedback from clients was very positive, both as 

regards time of testing and staff professionalism. Clients' positive assessment of the 

HIV test on Noaks Ark in Växjö is a good review to the organization that they are doing 

a good job and that there is a need for receptions with rapid test for those who want to 

undergo an anonymous, fast and free HIV testing with rapid response. 
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Inledning 

Magisteruppsatsen har genomförts av två barnmorskestudenter från Linnéuniversitetet i 

Kalmar på uppdrag av folkhälsoenheten i Region Kronoberg och Noaks Ark Småland 

och Halland med mottagning i Växjö. Uppdraget var att utvärdera pilotprojektet om 

hivtest med snabbsvar som erbjuds på Noaks Ark i Växjö under 2014/2015. Under 

arbetets gång väcktes vår nyfikenhet kring hiv. Vi förvånades över hur pass omedvetna 

vi var om hiv och hur situationen för hivpositiva har sett ut i Sverige sedan 1980-talet 

då hiv kom till Sverige.  Efter att ha läst vetenskapliga artiklar inför bakgrundsarbetet 

blev vi medvetna om hur lite vi faktiskt hade reflekterat kring detta ämne tidigare.  

 

Bakgrund 

Humant immunbristvirus 

Hiv är en förkortning och står för humant immunbristvirus. Hiv orsakas av ett retrovirus 

som tillhör virusgruppen lentivirus. Lentus är ett latinskt namn och betyder långsam. 

Lentivirus har ofta ett långsamt sjukdomsförlopp. Hiv bryter ner kroppens vita 

blodkroppar, CD 4 eller T- hjälparceller, som är kroppens naturliga försvar mot 

infektioner. Vid långt gången eller obehandlad hivinfektion har kroppen låga nivåer av 

vita blodkroppar som då leder till att kroppen blir mer mottaglig för infektioner. 

Retroviruset lokaliserades 1983 av forskare i USA, hivviruset kommer ursprungligen 

från apor lokaliserade i Afrika och har funnits i minst 100 år. I Sverige lever cirka 7000 

personer med en känd hivinfektion och cirka 450 personer får varje år diagnosen hiv 

(Blaxhult, 2014). Aids (Acquired immundeficiency syndrome) det vill säga förvärvat 

immunbristsyndrom, är ett sjukdomstillstånd som orsakas av hiv. En person som har 

aids drabbas av sjukdomar som uppstår när hivviruset har förstört immunförsvaret, det 

vill säga vid sänkta nivåer av CD 4 i blodet, exempelvis infektioner och olika 

tumörsjukdomar (Andersson & Ohrlander, 2013). Dagens bromsmediciner är så 

effektiva att virusnivåerna av hiv nästan inte ökar i blodet, vilket då förhindrar att 

immunförsvaret skadas och aidssjukdomen inte uppstår (Blaxhult, 2010). Enligt 

Rydström, Ygge, Navèr & Eriksson (2012) har hiv under de senaste 30 åren utvecklats 

från att ha varit en okänd allvarlig sjukdom till att idag klassas som en av de 

sjukdomarna med mest hälsoekonomiska följder världen över.   
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Smittöverföring och symtom 

Hiv kan smitta på tre olika sätt; sexuella kontakter via slemhinnor, via kontakt med 

smittat blod till exempel via blodtransfusioner, organtransplantationer, intravenöst 

missbruk samt kan överföras från mor till barn under graviditet, förlossning och genom 

bröstmjölk vid amning (Ceder, 2008). Hivviruset finns i kroppsvätskor som blod, 

sperma, slidsekret och bröstmjölk. Om personer kommer i kontakt med smittade 

kroppsvätskor sexuellt exempelvis via slemhinnor oralt, vaginalt och analt exponeras de 

för hiv. Hivviruset kan även överföras om hivinfekterad kroppsvätska kommer i kontakt 

med ögonen. En obehandlad hivinfektion är mest smittsam under de första månaderna 

efter smittillfället eller när immunförsvaret sviktar; det vill säga i den hivsmittades 

slutskede av livet (Blaxhult, 2014). I en amerikansk studie av Akinsulure-Smith (2014) 

var det både män och kvinnor som tillfrågades angående hur de trodde att hiv 

smittöverförs. Deltagarna svarade korrekt om två smittvägar; sexuellt via slemhinnor 

och smittspridning via blod, men dem hade inte kunskap om smittspridning via mor till 

barn.  

 

En del personer som blir hivsmittade kan efter en till två veckor få influensaliknande 

symtom med feber, värk i kroppen, halsont, lymfkörtelsvullnad och eventuellt 

hudutslag. Däremot kan det för en del hivsmittade personer ta upp till tio år innan 

hivviruset orsakat en allvarlig skada på kroppens organ som ger påverkan eller symtom 

hos den enskilda individen vid obehandlad hivinfektion (Andersson & Ohrlander, 

2013). När immunförsvaret blivit försämrat leder det till att sjukdomar som tuberkulos 

eller cancer kan uppkomma. Ifall inte hivinfektionen behandlas korrekt när den har nått 

ett avancerat stadium sker en ytterligare försämring av hälsotillståndet för individen, 

med följd av att det sker en utveckling av aids och det i sin tur leder till döden (Ögren 

Wanger, 2009). 

 

Diagnos  

Diagnos ställs med hjälp av blodprov och antikroppstest. Testet kan tas tidigast fyra 

veckor efter smittotillfället, detta för få ett tillförlitligt resultat (Andersson & Ohrlander, 

2013). Hivtest rekommenderas alltid efter ett risktillfälle eller vid oro för smitta; 

hivexponering. Det rekommenderas ett uppföljande prov tre månader efter första 

provtagningstillfället för att säkerställa diagnos (Tegnell, 2013). Hälso- och sjukvården 

skall vara frikostig och generös med hivtestning, samt att det ska vara lättillgängligt för 
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allmänheten att ta ett hivprov (Blaxhult, 2014). Tidig diagnos ger högre överlevnad hos 

den smittade individen och en snabbt insatt behandling gör att personen inte för smittan 

vidare om hen följer sin behandlingsplan som erhålls vid ett positivt hivsvar 

(Christianson, Berglin & Johansson, 2009). Hivpositiva personer dör oftast inte av sin 

hivinfektion, utan av någon annan somatisk sjukdom eller av ålderdom om de sköter sin 

behandling korrekt (Andersson & Ohrlander, 2013). 

 

Behandling  

Kampen mot hiv och aids består av två hörnstenar; utbildning och information. Den 

största utmaningen för världens socioekonomiska utveckling är att stoppa och bromsa 

spridningen av hiv och aids (Annan, 2009). Genom att erbjuda behandling mot hiv 

förbättras överlevnaden hos den smittade individen och smittsamheten minskar om 

individen sköter sin behandling korrekt. Effektiv behandling leder till att hivinfektionen 

hålls under kontrollerade virusnivåer i blodet, hivorsakade dödsfall minskar och 

utvecklingen av AIDS minskar i världen. Vidare är det viktigt att erbjuda en individ 

som har fått ett positivt hivsvar psykosocialt stöd eftersom individen hamnar i en 

krissituation. Råd och förhållningsregler hur den hivpositiva personen ska förhålla sig 

till sin sjukdom är också viktigt (Blaxhult, 2014).  

 

Bromsmedicin/ retroantiviral behandling finns i tablettform och i olika 

tablettkombinationer. Syftet med behandlingen är att nivåerna av viruset i blodet ska 

förbli låga och helst omätbara vilket förhindrar sjukdomsutvecklingen och minskar 

risken för smittöverföring vid välinställd behandling. Det krävs hög följsamhet av den 

hivsmittade personen för fullgod effekt och för att undvika resistensutveckling mot 

bromsmedicinen. Postexpositionsprofylax innebär att hivläkemedel ges till personer 

som haft oskyddat samlag där ena partnern är hivpositiv, eller ges det till individer efter 

en stickskada på en kanyl från en hivpositiv person. Denna behandling ska påbörjas 

snarast och helst inom fyra timmar från risktillfället för att förhindra att hivviruset får 

fäste (Andersson & Ohrlander, 2013).   

 

Hivtest med snabbsvar 

I världen godkändes det första hivtestet med snabbsvar år 2002 (www.noaksark.org). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har påpekat att det finns ett behov av att öka antalet 
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hivtester. Ett av WHO`s mål är att hivtestning och hivrådgivning blir mer lättillgänglig, 

detta kan i sin tur leda till att diagnoser ställs på ett tidigare stadium och att behandling 

med retroantiviralbehandling sätts in (WHO, 2013). Även individen som genomgått ett 

hivtest som är hivnegativ erbjuds hivrådgivning vilken är inriktad på att hen ska förbli 

hivnegativ. Genom att identifiera ett eventuellt riskbeteende hos individen som 

genomgått ett hivtest med snabbsvar kan ett negativt beteende brytas och minska risken 

hos individen att smittas av hiv (Eriksson & Nilsson Schönnesson, 2009). 

 

Under 2007 började ett fåtal mottagningar och kliniker i Sverige använda sig av hivtest 

med snabbsvar, genom åren är det allt fler mottagningar och organisationer som har 

börjat använda hivtest med snabbsvar. Sedan 2010 finns i Sverige ett hivtest med 

snabbsvar med kombinerad antikropps- och antigendetektion, för att redan under tidig 

hivinfektion kunna påvisa hivinfektionen i akut fas som ofta uppstår inom de närmaste 

veckorna till månaderna efter risktillfället/ smittotillfället. Hivtest med snabbsvar 

rekommenderas till preventionsgrupper med högre hivprevalens, till exempel 

injektionsmissbrukare, män som har sex med män och personer från högendemiska 

områden, det vill säga från områden med hög förekomst av hiv (Tegnell, 2013). De 

svenska rekommendationerna angående hivtest med snabbsvar för att ha största möjliga 

säkerhet angående hivtestets provsvar, skall testet tas tolv veckor efter risktillfället. På 

Noaks Ark behöver klienterna inte vänta tolv veckor för att genomgå ett hivtest, utan 

kan ta ett första hivtest fyra veckor efter risktillfället (www. noaksark.org). 

 

Tillvägagångssätt vid hivtest med snabbsvar 

Testet tas med ett stick i fingret varpå blod samlas upp och stryks ut på en testremsa 

(bilaga 2). Efter 15 minuter kan testresultatet avläsas (Tegnell, 2013; 

www.noaksark.org). Under tiden klienten väntar på testresultatet finns möjlighet till 

rådgivande samtal. Rådgivningen som ges till klienten i samband med hivtestning är 

information om fördelar och konsekvenser av hivtest med snabbsvar och att klienten får 

ett resultat under besöket. Information ges om hur hiv smittar, hur hiv kan förebyggas, 

och vart klienten kan vända sig för stöd och hjälp (Eriksson & Nilsson Schönnesson, 

2009). Under besöket har personalen möjlighet att fånga upp de klienter som känner oro 

och ångest och kan hänvisa dem vidare för hjälp och stöd. Vid en tidig testning kan 

testet behöva kompletteras med ett senare taget hivtest eller om provsvaret är positivt så 

http://www.noaksark.se/
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behövs det en utökad venprovtagning som tas på infektionsklinik (Tegnell, 2013; 

www.noaksark.org). 

 

Noaks Ark 

Noaks Ark blev Sveriges första organisation som startades 1986 med syfte att förebygga 

hiv och stödja personer med hiv och deras närmaste anhöriga. Det finns sju lokala 

föreningar i Sverige. Noaks Ark erbjuder psykosocialt stöd, samtal enskilt eller i grupp, 

kuratorsamtal, kognitiv beteende terapi (KBT) och sociala aktiviteter. Noaks Arks 

föreningar bidrar till en plats där klienterna får möjlighet att träffa andra i samma 

situation, få hjälp och råd eller bara ta del av gemenskapen (www.noaksark.org). 

 

Teamet som arbetar med testning på Noaks Ark i Växjö består av nio personer; 

sjuksköterskor, två KBT- terapeuter, en barnmorska och en sexolog. Det finns även tre 

volontärer som är där frivilligt och hjälper till. På Noaks Ark har personalen en unik 

kunskap om hiv och aids ur ett psykosocialt, medicinskt, medmänsklig och 

samhällsetiskt perspektiv, en del av personalen har även en grundutbildning som KBT- 

terapeuter, utbildning i sex och samlevnad, utbildning om hivtestning samt utbildning 

inom hälso- och sjukvård. Kunskapen som personalen använder sig av i verksamheten 

är alltid baserade på de senaste vetenskapliga rönen (www.noaksark.org). 

 

Föreningen Noaks Ark Småland och Halland har ett samarbete med infektionskliniker i 

Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Föreningens huvudkontor ligger i Växjö, 

och klienterna som söker sig till Noaks Ark kommer främst från Hallands, Jönköpings, 

Kronobergs och Kalmar län. Noaks Ark i Växjö bedriver ett omfattande arbete med 

telefonrådgivning, psykosocialt stöd och informationskampanjer för att förebygga 

hiv. Sedan maj 2014 erbjuds hivtest med snabbsvar i Växjö och detta görs i form av ett 

pilotprojekt. Syftet är att öka människors medvetenhet om sin hivstatus, nå riskgrupper 

genom information om hivtestning med snabbsvar samt minska smittspridningen av hiv. 

Alla klienter är anonyma och kommer på drop-in tider för testning (www.noaksark.org). 

Hivtest med snabbsvar leder till att en högre andel klienter tar emot ett hivprovsvar än 

vid konventionell provtagning. Vid en konventionell provtagning genomgår klienten 

provet och därefter skall denna återkomma för provsvaret som hen får muntligt efter ett 

antal dagar (Eriksson, Nilsson Schönnesson & Karlsson, 2007). Noaks Ark arbetar 

ständigt efter att nå, informera och stötta utsatta grupper, bland annat män som har sex 

http://www.noaksark.se/
http://www.noaksark.se/
http://www.noaksark.org/
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med män, unga vuxna; 20-29 år, personer med utländsk bakgrund samt personer som 

köper och säljer sex (Folkhälsomyndigheten, 2010a).                             

 

Smittskyddslagen 

Klienter som väljer att testa sig på Noaks ark får ett formulär att läsa igenom där det står 

att vid ett eventuellt positivt hivsvar kommer anonymiteten att hävas. Personalen på 

Noaks Ark kan inte tvinga en klient att uppge sin identitet vid positivt hivsvar, men de 

poängtera vikten av vidare provtagning på infektionsklinik (www.noaksark.org).   

 

Enligt smittskyddslagen finns det föreskrifter som en hivpositiv klient måste följa. 

Sedan 1 november 1985 innefattas hiv som smittsam sjukdom av smittskyddslagen. Det 

är en ramlag som har föreskrifter knutna till sig som är utfärdade av Socialstyrelsen. En 

hivpositiv person får inte ge blod, plasma, sperma eller organ. Om en individ har en ny 

sexpartner som hen vill ha samlag med ska denna alltid tala om att hen är hivpositiv. 

Enligt smittskyddslagen är det en skyldighet för den hivinfekterade att berätta om sin 

hivinfektion. Kondomanvändning är ett krav för att minimera smittspridning. Det är 

förbjudet att överlåta använda injektionsnålar till annan person. Skyldighet råder att 

informera vårdpersonal om att risk för blodsmitta föreligger (Smittskyddslagen 2004: 

168, Moberg, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2010b; hiv och aids, 2014). Hiv räknas som 

en allmänfarlig sjukdom och är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig 

(Smittskyddslagen 2004:168). Smittspårning för att identifiera kontakter som kan vara 

exponerade för hiv och testning av dem tillhör efterföljande arbete för personer som 

arbetar med kartläggningen av hiv (Blaxhult, 2014). Smittskyddslagen ger den 

hivpositiva rätt till gratis vård och läkemedelsbehandling om läkaren bedömer att det 

minskar risken för vidare hivspridning. Lagen ger också den hivpositiva individen rätt 

till råd och stöd så att personen kan hantera sin hivinfektion (Smittskyddslagen, 

2004:168).  

 

Stigmatisering av hiv 

Hiv är fortfarande förknippat med stigma och skuld för den drabbade familjen. Stigma 

drabbar varje enskild individ, oavsett etnisk bakgrund. Många hivdrabbade personer 

väljer att inte berätta om sin hivinfektion för att inte riskera att bli stigmatiserade, utan 

de väljer att bara berätta för hälso- och sjukvården som de enligt lag måste berätta för. 

Inom visa familjer är det tabubelagt att prata om hiv, därför väljer många hivdrabbade 
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tystnaden för att slippa ytterligare stigmatisering. Forskningen visar att vetskapen över 

vilka som vet om individens hivinfektion upplevs viktig, detta för att känslan av att bli 

isolerad, maktlöshet och känsla av utanförskap mot dem inte ska uppstå (Rydström, et 

al., 2012). Hivrelaterade stigman påverkar inte bara individer utan den negativa effekten 

av stigmatisering berör familjer, vårdpersonal samt samhället som helhet. I en studie 

från USA berättade deltagarna om den stigmatisering de upplevde som smärtsam 

diskriminering, människor vågade inte ta fysisk kontakt med dem, personerna förlorade 

vänner och kände sig märkta av sin hivstatus. En del deltagare höll diagnosen hemlig 

eftersom de upplevde att det var något som de var tvungna att dölja på grund av andra 

människors fördomar och okunskap om hivinfektionen. En del människors ord 

upplevdes sårande och andra tänkte sig inte för vad de sa till personerna som var 

hivpositiva (Block, 2009). 

 

Boström (2009) menade att tillgången till anonyma hivtester ledde till att fler vågade 

testa sig. För att kunna kämpa mot stigmat som är förknippat med hiv ansågs 

spridningen av information om hiv av stor betydelse. Nivån på kunskapen kring hiv och 

dess smittvägar är mycket låg, de som levde med en hivinfektion riskerade att drabbas 

av diskriminering och stigmatisering av samhället. Att få en hivdiagnos upplevdes som 

en livstidsdom. Hivpositiva individer lever rent fysiskt men ska samtidigt hantera 

psykosociala problem, medicinska biverkningar, utanförskap, restriktioner och 

samhällets stigmatisering som påverkar individen psykiskt. Självstigmatiseringen är 

utbredd (Boström, 2009). Personerna i studien från USA valde att avstå från behandling 

vid snabb insättning av bromsmedicin på grund av den stigmatisering som råder kring 

hiv väljer många individer att inte testa sig snabbt efter ett risktillfälle, utan väljer hellre 

att vänta tills de får kroppsliga symtom (Dean, 2014). 

 

Riskbeteende 

Herlitz och Forsberg (2010) menar att människors förhållningssätt under de senaste 20 

åren när det gäller sexuellt beteende och attityder till sex har förändrats. Synen på att ha 

samlag under ett kärleksfullt förhållande har ändrats till att ha sex för att parterna har 

lust, utan att vara kära. Detta leder till ett större antal sexpartners, ökat risktagande och 

ökad risk för att exponeras för hiv. Med detta i åtanke ser förespråkarna för säkert sex, 

att detta är en bidragande orsak till att kondomanvändningen sjunker. Risktagandet i 
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sexuella relationer har ökat markant under de senaste decennierna, för att motivera till 

kondomanvändning inom riskgrupper, så som män som har sex med män, prostituerade 

och tillfälliga partners måste breda strategier sättas in. Genom att öka tillgången för 

allmänheten till kliniker där hivtest med snabbsvar tas, till exempel på Noaks Ark, 

bidrar detta till smittspårning och prevention mot hiv för utsatta grupper i samhället. 

Genom ett ökat samarbete mellan skolor och organisationer, exempelvis riksförbundet 

för sexuell upplysning (RFSU) och ungdomsmottagningar jobbar alla preventivt för att 

minska hivspridningen och övriga sexuellt överförbara infektioner. Samarbetet kan leda 

till att ungdomar får mer och bättre kunskap och förändrade attityder och riskbeteende 

för hiv. Genom att kondomer blir mer lättillgängliga, kan det leda till ökad 

kondomanvändning och det i sin tur kan leda till ökat säkert sex och därmed minskad 

spridning av hiv (Herlitz & Forsberg, 2010). 

 

Fördelar och nackdelar med hivtest med snabbsvar  

Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm utförde en intervjustudie med enkätfrågor 

under 2008 angående hivtest med snabbsvar. Under tidsperioden studien pågick 

genomfördes 394 hivtester med snabbsvar, varav 97 % av deltagarna var män som hade 

sex med män (MSM) som testade sig, inräknade i den siffran var även 10 % 

heterosexuella män, 3 % av de som testade sig var kvinnor. Åldersintervallet var 18-72 

år. Den vanligaste orsaken till att klienterna testade sig var sexuell kontakt med en 

person som inte visste om sin hivstatus. Oskyddat vaginalt samlag var den vanligaste 

risken för hivexponering bland kvinnorna samt de heterosexuella männen. Vad gäller 

MSM var de vanligaste risktagande för hivexponering oskyddat oralsex och analsex. 

Under perioden studien pågick var det tio personer där medelåldern var 40 år som 

nydiagnostiserades med hiv. Majoriteten av klienterna som genomgått ett hivtest 

uppgav att de var nöjda efter mottagningsbesöket. Flera av klienterna som testade sig 

berättade även om att de har avstått från att ta ett konventionellt hivtest på grund av att 

det tar lång tid att vänta på ett provsvar, kan ta upp till en vecka innan provsvaret är 

klart (Eriksson & Nilsson Schönnesson, 2009). Att behöva vänta på ett provsvar uppger 

många tillfrågade klienter som har genomfört ett hivtest som ångestfyllt. Därför valde 

de att genomföra ett hivtest med snabbsvar där de får svar inom 15 minuter. Den 

upplevda ångesten över att behöva vänta på ett provsvar i flera dagar gör att många 

personer avstår helt från att testa sig, om det inte finns tillgång till mottagningar med 

hivtest med snabbsvar. Rädsla är en ytterligare faktor som anges till varför personer 
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väljer att inte testa sig. Män anger rädsla för att dö och för emotionella konsekvenser 

med depression, ilska, bitterhet, skuld och förtvivlan. Kvinnor uppgav rädsla för att bli 

avvisade av familj och vänner vid ett eventuellt hivpositivt svar. En gemensam rädsla 

som nämndes var bristande socialt stöd, rädsla för diskriminering från arbetsgivare, 

vänner, försäkringsbolag och förnekande av hivrisker de har varit utsatta för (Eriksson 

et al., 2007).  

 

Det preventiva arbetet som har genomförts i Sverige under mer än 20 år är inte 

utvärderat, vilket har lett till att det preventiva arbetet har påverkats både negativt och 

positivt om kunskap, risktagande, attityder samt kring oron om hiv. Forskning 

genomförd i Sverige om hivtestning och rådgivning om hiv är begränsad. Erfarenheter 

från Venhälsan i Stockholm visade att de personer som genomför ett hivtest med 

snabbsvar och de klienter som erhåller hivrådgivning i samband med testet är ytterligare 

ett område där det inte finns tillräcklig forskning. Fortsatt forskning kring personal som 

arbetar med hivtest med snabbsvar är ytterligare ett område där det behövs mer 

forskning samt deras upplevelser av genomförande och handhavande av hivtester med 

snabbsvar (Eriksson et al., 2007).  

 

I en studie skriven av Deblonde et al. (2013) framkom att de vanligaste anledningarna 

till att genomgå ett hivtest var att personerna var bekymrade för riskexponering, ville 

kontrollera sin hälsa eller hade symtom, såsom att de kände sig sjuka. I en svensk studie 

framkom det att sårbarhet, skam, rädsla för en smärtsam provtagning, rädsla att vara 

smittade med hiv, osäkerhet var snabbtest kunde tas var olika anledningar till varför 

unga personer inte testar sig för hiv (Christianson et al., 2009). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera ett pilotprojekt om användning av hivtest med 

snabbsvar på Noaks Ark i Växjö. 

Frågeställningar: 

·      Vem genomgår ett hivtest?  

·      Är det någon idé att ha en mottagning med anonymt hivtest med snabbsvar, 

istället för att testa sig för hiv inom hälso- och sjukvården? 

·      Fördelar/nackdelar med snabbtest? 
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·      Hur upplevs mottagningen på Noaks Ark i Växjö? 

·      Hur upplever klienterna bemötandet och samtalet med personalen på Noaks 

Ark? 

 

 

Metod 

Datainsamling 

Den metod som användes i uppsatsen var enkäter med kvalitativa inslag (Byström & 

Byström, 2011). Under det första besöket på Noaks Ark i Växjö samtalade klienten med 

en professionell testare och erhöll muntlig och skriftlig (bilaga 3) information om 

pilotprojektet. Personalen på Noaks Ark journalförde kortfattat över klienternas 

anamnes (bilaga 2) där de dokumenterade vilken eventuell risk klienten hade utsatt sig 

för. De klienter som valde att delta fyllde i enkäten. De insamlade enkäterna förvarades 

inlåsta på Noaks ark under insamlingstiden, därefter hos författarna under tiden arbetet 

med inmatning av data pågick. 

 

Urval 

Samtliga klienter som sökte för att genomföra ett hivtest med snabbsvar på Noaks Ark i 

Växjö från och med 2014-05-01 till och med 2015-05-11 erbjöds att delta i 

pilotprojektet. Klienterna sökte sig själva till Noaks Arks mottagning på drop-in tider 

för att genomföra ett hivtest med snabbsvar. Deltagandet var anonymt och det var 

frivilligt att fylla i enkäten. 

 

Enkät 

Enkäten som använts i studien är utformad av Noaks Ark/ Karolinska Institutet i 

Stockholm. Frågorna fanns på svenska och engelska. Enkäten har tidigare använts på 

Noaks Arks mottagning i Stockholm. Enkäten (bilaga 3 & 5) bestod av 13 frågor varav 

tre av frågorna handlade om lokalerna/ väntrummet på Noaks Ark i Växjö. Övriga 

frågor handlade om kön, ålder, födelseland, bostadsort, kännedom om mottagningen, 

om de har hivtestat sig tidigare, om de blivit avrådda från att ta hivtest, om ja, vilken 

mottagning avrådde dem, om de någon gång sjukskrivit sig på grund av oro för hiv och 

varför de valt att testa sig på mottagningen i Växjö. Längst ner i frågeformuläret hade 
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deltagarna möjlighet till egna kommentarer. Från och med den 1 februari 2015, har 

Noaks Ark reviderat den befintliga enkäten och lagt till tre frågor. Den reviderade 

enkäten kommer att användas framöver (bilaga 4). De nya frågorna som tillkommit är- 

har du testat dig hos oss förut?, om ja, har du testat dig tidigare under 2015 hos oss? 

samt efter frågan har du blivit nekad eller avrådd från någon mottagning från att testa 

dig har en fördjupad fråga tillkommit vad var anledningen till att du blev nekad eller 

avrådd med tre svarsalternativ; jag tillhör ingen riskgrupp, det hade bara gått … veckor 

sedan risktillfället, risken var för liten eller obetydlig samt att det finns plats för att ange 

annan anledning längst ner i frågeformuläret. 

 

Analys 

Insamlad enkätdata sammanställdes och analyserades med hjälp av SPSS (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). SPSS är ett program som underlättar hanteringen av 

insamlad kvantitativ data (Wahlgren, 2012). Vid analysen har deskriptiv och jämförande 

statistik använts. Kvantitativ data har redovisats grafiskt via stapel- och cirkeldiagram 

samt i text. För att se skillnader mellan olika variabler användes Chi2-test och t-test med 

signifikansnivå 0.05.  

 

En sammanställning av klienternas egna kommentarer (bilaga 3) har genomförts och 

delats in i olika kategorier vilket sedan används som kvalitativt inslag i resultatet som 

ett komplement till enkätdata. De olika kategorier som framkom av klienternas egna 

kommentarer var; snabbtest med svar direkt/snabbt svar, Noaks Ark i Växjö- 

lättillgänglig mottagning samt anledning till testning. 

 

Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram användes i denna magisteruppsats Erving Goffmans teori om 

stigma. Det är samhället som delar in individerna i olika kategorier, normer för hur 

individer ska vara i samhället samt för hur dessa ska bete sig bestäms av personer som 

anser sig vara “normala” individer. Vid det första mötet men en ny person bildar 

personen en uppfattning om den andra personen, redan där sker en social kategorisering 

av personen. Detta i sin tur leder till att de förväntningar som föreligger formas om till 

normativa förväntningar efter våra föreställningar om hur varje individ ska vara. Om 

individen har egenskaper olikt de övriga personerna i omgivningen, omformar 
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omgivningen i deras undermedvetna individen till någon ej önskvärd. Vilket därefter 

leder till att individen känner av stigmat som är riktat mot hen, eftersom den 

stigmatiserade individen har samma referensramar och värderingar som sin omgivning 

upplever hen skam för den avvikande egenskapen hen blev bärare av, till exempel hiv. 

Att stämplas på ett sådant sätt leder till att en stigmatisering uppstår för den drabbade 

individen. Genom att utsätta individer för diskriminerande åtgärder, oftast oavsiktligt 

och omedvetet, reduceras deras livsmöjligheter radikalt (Goffman, 2014). I en studie 

från Brasilien framkommer det att hiv är en sjukdom som är starkt associerat 

skuldbeläggning, fördömande attityder och är brett stigmatiserad. Stigma relaterad till 

hiv är påtaglig i hela världen och medför diskriminering för de hivinfekterade 

individerna. Detta skapar stora hinder för god vård, prevention, behandling och stöd för 

de drabbade (Santos Cruz, Inácio Bastos, Darmont, Dickstein & Monteiro, 2015). 

 

Etiskt övervägande 

Det var viktigt att genomföra pilotprojektet för att utvärdera om det är bra med hivtest 

med snabbsvar på mottagningar utanför hälso- och sjukvården och för att få en 

uppfattning om hur många som kom och testade sig under projektperioden. Alla klienter 

har varit anonyma, dels för att själva hivtestet tas anonymt och eftersom hiv är ett 

känsligt och stigmatiserat ämne (www.noaksark.org). Som hivpositiv upplevde de flesta 

sig ensamma och utsatta av samhället på grund av den stora okunskap som föreligger 

om hiv och hur viruset smittar. Därför väljer många att inte berätta om sin hivinfektion 

för omgivningen, utan väljer att leva i anonymitet med hivinfektionen då hiv uppfattas 

som ett mycket etiskt känsligt ämne (Andersson & Ohrlander, 2013). Forskningsetisk 

godkännande ansöktes och godkändes av Region Kronobergs forskningsetiska råd 

(1/2015). Enligt statistiksekretesslagen ska uppgifterna från enkäterna hanteras med 

aktsamhet och konfidentiellt (Byström & Byström, 2011). Endast författarna och 

personalen på Noaks Ark i Växjö har haft tillgång till enkätmaterialet. 

 

 

Resultat 

Under pilotperioden genomfördes 194 hivtest med snabbsvar. Den yngsta klienten som 

besökt mottagningen var 15 år och den äldsta 76 år. Majoriteten (80 %) av de klienter 

som genomgått ett hivtest med snabbsvar var från Sverige. 

http://www.noaksark.org/
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Tabell 1 bakgrundsdata (*t-test **chi-två test) 

 

 

Tio personer som hade velat genomgå ett hivtest på annan mottagning än Noaks Ark har 

uppgett i enkäten att de hade blivit nekade till det. Främsta anledning till att de blivit 

nekade var att de inte tillhört någon riskgrupp eller att det inte hade gått tre månader 

från risktillfället. Ungdomsmottagning och vårdcentralen var de instanser som har nekat 

klienter till att genomgå ett hivtest, se tabell 1. 

 

Variabel Män Kvinnor Samtliga p-värde 

Antal 119 75 194  
Medelålder 33 28 31 0,252* 
Fått kännedom om 
mottagningen via: 

Internet 
Noaks Ark 

Annan mottagning 
Bekant/partner 

Övrigt 

 
 
75 
8 
6 
16 
11 

 
 
27 
11 
8 
18 
11 

 
 
102                                       
19 
14 
34 
22 

 
 
0,004** 

Hivtest tidigare 
Ja 

Nej  

 
69 
49 

 
39 
36 

 
108 
85 

 
0,457** 

Blivit nekad/avrådd från 
att ta hivtest 

Ja 
Nej 

 
 
4 
111 

 
 
6 
66 

 
 
10 
177 

 
 
0,187** 
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Figur 1. Stapeldiagrammet visar antal besök för hivtest med snabbsvar på Noaks Ark i 

Växjö fördelat på årets månader (n=194).  

 

Under november månad var det endast klienter med bostad i Växjö som hivtestades på 

Noaks Ark. Under januari- maj 2015 var det 9 personer som har genomgått ett hivtest 

med snabbsvar två gånger på Noaks Ark i Växjö. Under juli månad hade Noaks Ark 

semesterstängt därav det låga besöksantalet, se figur 1. 
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Figur 2. Cirkeldiagrammet visar vilken geografisk fördelning klienterna hade (n=194). 

 

Klienter från 27 olika länder var representerade på Noaks Arks mottagning under 

projektperioden. En del klienter som besökt Noaks Ark i Växjö för att genomgå ett 

hivtest med snabbsvar var på besök i Sverige. Klienter med ursprung från länder 

tillhörande indelning ”övriga Europa” (8,33 %) representerade nio olika länder, se figur 

2. 

 

 

Figur 3. Cirkeldiagrammet visar klienternas fördelning över bostadsort (n=194).  
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Majoriteten (88%) av klienterna som genomgått ett hivtest med snabbsvar tillhörande 

bostadsort Växjö och övriga Kronoberg utgjorde största grupp klienter.Vidare framkom 

att övriga klienter kom från stora delar av hela Sverige, se figur 3.  

 

Från anamnesen (bilaga 2) framkom att det fanns olika risktaganden som var 

anledningar till besöket på Noaks Ark som till exempel MSM, sex med prostituerade, 

oskyddat sex, ny partner/relation, sex med missbrukare, sex under alkoholpåverkan, 

slagsmål med uteliggare samt rutinprov.  

 

Sammanställning av enkätsvar om väntrum, bemötande och samtal 

I bilaga 5 uppgav majoriteten (98 %) av klienterna att väntrummet på Noaks Ark i 

Växjö var mycket trevligt. Två klienter uppgav att de upplevde väntrummet som 

otrevligt, anledningen de uppgav var att de önskade att få vara ensamma och därmed 

helt anonyma i väntrummet. Klienterna upplevde bemötandet från testpersonalen 

mycket bra, där 110 personer av 113 uppgav detta. Samtalet som genomfördes under 

testtillfället av personalen på Noaks Ark upplevde 112 klienter som mycket bra/ bra. En 

klient uppgav samtalet dåligt, oklart varför. 

 

Sammanställning av klienternas skriftliga kommentarer  

Snabbtest med svar direkt/svar snabbt  

Majoriteten av klienterna uppgav som anledning till varför de valde att testa sig på 

Noaks Ark i Växjö var att det fanns hivtest med ett snabbt svar, att testet var smidigt, 

snabbt och gratis att genomgå. 

 

“Närhet, tillgänglighet, anonymitet, trygghet och svar direkt”- Anonym klient 

“Snabbt och smidigt”-Anonym klient 

 

Noaks ark i Växjö; en lättillgänglig mottagning 

Mottagningen i Växjö på Noaks Ark uppgav merparten av klienterna som en bra och 

trevlig verksamhet som var nära klienternas bostad. En positiv upplevelse var att Noaks 

Ark hade öppet på obekväma tider, att klienterna inte behövde boka tid och att det är 

drop-in tider på mottagningen. Vidare uppgav klienterna att miljön på Noaks Ark är 
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trevligare och känns bekvämare än att besöka ett sjukhus. Klienterna upplevde att 

lokalerna var mysiga och väldigt hemtrevliga vilket ledde till att klienterna kände sig 

välkomna och avslappnade.  

 

“Verkar enkelt, behöver inte beställa tid”- Anonym klient 

”Smidigt med drop-in och kan komma efter jobbet”- Anonym klient 

 

Anledning till hivtestning  

Klienterna uppgav att de valde att besöka Noaks Ark i Växjö eftersom de kunde ta 

hivtestet anonymt, detta för att klarlägga sin hälsa och att detta upplevdes som en 

avslappnad variant på ett jobbigt test. Flera av klienterna angav att deras partners ville 

att de skulle testa sig för hiv. En del personer som aldrig hade testat sig tidigare och var 

nyfikna på sin hivstatus valde att testa sig.  

 

“För att snabbtest verkar bra.”-Anonym klient 

“Aldrig testad, kände att det kunde vara bra”- Anonym klient 

 

Personalen på Noaks Ark 

Klienterna var nöjda med personalens bemötande då de flesta av klienterna uppgav att 

personalen var mycket tillmötesgående och hade ett trevligt bemötande. Informationen 

som gavs om hiv uppgav klienterna som bra och att personalen svarade utförligt på 

frågor om hivtestning och gav råd kring riskbeteende.  

 

“I got everything I needed.”-Anonym klient 

“Trevlig och påläst personal”-Anonym klient 

 

 

Metoddiskussion  

Författarna anser att en styrka med den enkät som har använts är att den är utformad och 

testad tidigare på klienter i Stockholm som där har genomgått hivtest med snabbsvar. 

Enligt Ejlertsson (2014) höjs studiens trovärdighet genom att användandet av ett 

tidigare beprövat frågeformulär används med redan utarbetade och beprövade 

enkätfrågor. Enkäten är utformade på ett enkelt och lättbegripligt språk för att nå en stor 
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målgrupp/ population, det vill säga att frågorna är entydigt formulerade. Enkäten 

besvarades anonymt varför inga kompletterande frågor kunde ställas till klienten, vilket 

gjorde att när enkäten senare analyserades så fanns det ingen möjlighet för författarna 

att ställa kompletterande frågor till klienten om det hade behövts vilket kunde bidra till 

att en del svar inte kunde tolkas korrekt vilket författarna anser kan vara en nackdel.  

 

Under maj 2014 då pilotprojektet startade på Noaks Ark i Växjö användes enkäten 

(bilaga 3 & 5) som klienterna fyllde i. Den 1 februari 2015 byttes enkäten ut till en 

reviderad version (bilaga 4) där tre nya frågor tillkommit som klienten fick fylla i vid 

hivtestningen. Detta kunde bidra till att trovärdigheten i resultatet ifrågasattes eftersom 

enkäten omformulerades under pågående projektperiod. Enkäten fanns skriven på 

svenska och engelska och om klienten inte kunde hantera språken kunde telefontolk 

bokas eller att personalen samtalade med klienten under besöket på lätt svenska eller 

engelska. Vem som helst som önskade genomgå ett hivtest med snabbsvar hade lika stor 

möjlighet att komma med i pilotprojektet vilket ökar generaliserbarheten (Jakobsson, 

2011) eftersom vem som helst kunde besöka Noaks Ark i Växjö på drop-in tid och testa 

sig för hiv.       

 

Alla enkäter och kommentarer matades in av båda författarna tillsammans i SPSS, vilket 

får anses som en styrka eftersom risken för felinmatning minskade. Klienternas egna 

kommentarer sammanfattades och delades in i olika kategorier, detta anser författarna 

vara ett bra komplement till enkätsvaren. Eftersom enkätens frågor redovisades med 

statistik, ville författarna fånga upp klienternas nerskrivna upplevelser av att genomgå 

ett hivtest med snabbsvar genom att ta tillvara på klienternas egna nedskrivna 

kommentarer. Om det uppkom frågor under inmatningen av data diskuterade författarna 

dessa direkt med varandra. En svaghet var att författarna manuellt fick överföra data 

från enkäterna till SPSS, risk för felinmatning av resultatet förelåg. Under vecka 4-8, 

2015 delades en förfrågan ut till klienter på Noaks Ark om att delta i en telefonintervju 

(bilaga 1), men ingen klient ringde upp författarna. Om både enkäter och 

telefonintervjuer hade genomförts med klienterna som har genomgått ett hivtest med 

snabbsvar anser författarna att det hade varit en styrka. Detta kunde bidragit till att 

klienternas egna upplevelser fångats upp och varit ett bra komplement till den 

kvantitativa delen istället för att använda endast klienternas egna kommentarer i 

enkäterna. Fördelarna med en telefonintervju hade varit att författarna hade kunnat ställa 
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kompletterande frågor direkt till klienten, detta för att undvika att eventuella 

missförstånd skulle uppstå kring en fråga. Författarna tolkar det som att ingen klient 

ringde upp för att delta i en telefonintervju eftersom att hiv är stigmatiserat ämne, 

klienter väljer att inte berätta för omgivningen att de har genomgått ett hivtest för att 

undvika fördomar. Studier har visat på att individer håller sin hivstatus och misstanke 

om att vara hivpositiv hemlig på grund av andra människors okunskap och fördomar. 

Detta leder till att flertalet individer väljer tystnaden framför att berätta om att de har 

genomgått ett hivtest för att slippa stigmatiseringen (Block, 2009; Rydström et al, 

2012).  

 

Alternativ metod till studien hade kunnat vara djupintervjuer med ett begränsat antal 

klienter som hivtestat sig med snabbsvar. Fördelen med djupintervjuer är att det hade 

varit lättare att fånga upp klienternas upplevelser. Nackdelen med djupintervjuer hade 

varit att det hade blivit mer tidsödande och troligtvis svårare att få svar på samtliga 

frågeställningarna. Därför anser författarna att metoden som använts i studien med 

enkäter var mer lämplig och ger ett mer tillförlitligt resultat.    

  

 

Resultatdiskussion 

Det är en stor spridning på ålder och etnicitet på klienterna som genomgått ett hivtest 

med snabbsvar på Noaks Ark i Växjö. Detta kan tolkas som en positiv utveckling där 

alla kan känna sig välkomna att testa sig gratis och anonymt för hiv. Vidare kan detta 

jämföras med Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm där det under 2008 var en 

åldersfördelning mellan 18-64 år (Eriksson & Nilsson Schönnesson, 2009). 

Fördelningen mellan män och kvinnor skilde sig inte markant vilket tyder på att jämn 

könsfördelning, vilket författarna tolkar som att både män och kvinnor tar ansvar för sin 

hälsa genom att genomgå ett hivtest efter ett risktillfälle. Noaks Ark beräknade att cirka 

100 hivtest med snabbsvar skulle genomföras under projektperioden. Antalet hivtest 

som genomfördes under testperioden överskred stort antalet tester Noaks Ark beräknat. 

Boström (2009) menar att tillgången till anonyma hivtester leder till att fler vågar testa 

sig. Detta tolkar författarna som att Noaks Ark arbete att erbjuda hivtest med snabbsvar 

anonymt har bidragit till att fler har sökt sig till mottagningen och därmed att fler har 

testat sig för hiv.  
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Ingen av de 194 klienter som har genomgått ett hivtest med snabbsvar har uppgett trans 

som kön (bilaga 3 & 4). Detta kan tolkas som att ingen av klienterna vågar eller vill 

avvika från mängden med sin könstillhörighet. Detta kan också betyda att målgruppen 

som tillhör transsexuella inte har genomgått ett hivtest med snabbsvar på Noaks Ark. 

Det är svårt att veta om denna målgrupp har nåtts av information om att det går att 

genomgå hivtest med snabbsvar på Noaks Ark.  

 

Majoriteten (53 %) av klienterna uppgav som största källa till kännedom om hivtestning 

med snabbsvar på Noaks Ark sökning av information via internet. Fördelen med 

informationsspridning via internet är att det är lättillgängligt, anonymt och smidigt 

eftersom informationen går att nå när som helst på dygnet och på flera olika språk. 

 

Tillgängligheten för att genomgå ett hivtest med snabbsvar är god på Noaks Ark i 

Växjö. Öppettider på kvällstid och med drop-in besök anser författarna bidrar till stor 

besöksfrekvens. Detta kan ställas i relation mot tillgängligheten via den traditionella 

hälso-och sjukvården där klienter måste boka tid och komma på kontorstid för att få 

genomgå ett hivtest, samt att provsvaret dröjer ett par dagar (Eriksson et al., 2007). 

Genom att öka tillgängligheten av hivtest med snabbsvar på ytterligare fler 

mottagningar i Sverige kan detta nå ytterligare fler individer som tillhör WHO`s 

preventionsgrupper, vilket författare anser att denna uppsats visar behov på, det vill säga 

en ökad tillgänglighet av hivtest med snabbsvar.  

 

Samtalet som genomfördes under testtillfället handlade om fördelar och nackdelar med 

ett hivtest med snabbsvar och hivrådgivning och samtal kring eventuellt riskbeteende 

med syfte att klienterna ska förbli hivnegativa. Detta styrks av WHO´s (2013) mål att 

minska hivspridningen i världen, men även i Eriksson och Nilsson Schönnesson (2009) 

rapport framkom det att klienterna erbjöds hivrådgivning i samband med hivtest.  

 

Målet på Noaks Ark har bland annat varit att nå ut till preventionsgrupper; MSM, unga 

vuxna, sex med missbrukare och klienter som köper sex genom sitt arbete med hivtest 

med snabbsvar (Folkhälsomyndigheten, 2010). Författarna anser att Noaks Ark i Växjö 

har lyckats nå ut till preventionsgrupper under pilotprojektet, men att arbetet måste 

fortgå framöver för att kunna nå ytterligare fler individer i utsatta preventionsgrupper 

samt de individer som önskar att genomgå ett hivtest med snabbsvar utan att tillhöra en 
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preventionsgrupp. Under enkätsammanställningen (bilaga 2) framkom olika 

preventionsgruppers risktagande. Hiv är fortfarande stigmatiserat, så författarna anser 

att arbetet med att bryta stigmat går framåt då en så stor andel klienter genomgått hivtest 

med snabbsvar som tillhör preventionsgrupperna, men det är fortfarande ett stort arbete 

kvar för att nå ut till samhället med information om hiv och hivtest med snabbsvar på 

Noaks Ark. Författarna anser att rädslan för hiv lever kvar och är stor, mycket handlar 

om okunskap, exempelvis att en klient hamnat i slagsmål med en uteliggare och fått ett 

litet sår. Testar sig därefter för hiv utan att ens veta om uteliggaren hade hiv vilket 

författarna tolkar som okunskap om hiv och dess smittspridning hos klienten. Detta kan 

Goffmans referensram (2014) som handlar om stigmatisering och därmed fördömmande 

attityder. 

 

 Enligt barnmorskans etiska kod ska vi som blivande barnmorskor arbeta preventivt och 

med hälsoupplysning om sexuellt överförbara infektioner; bland annat hiv (ICM, 1999). 

Författarna har observerat (bilaga 2) att antal sexpartners och tillfälliga relationer 

påverkar risken och rädslan för eventuell smitta. Enligt Boström (2009) kan ökad 

tillgänglighet och användning av kondomer bidra till att minska rädslan för sexuellt 

överförbara infektioner och sprida information om hiv. På till exempel 

ungdomsmottagningar och Noaks Ark delas kondomer ut gratis, vilket författarna anser 

är positivt för att arbeta preventivt för att uppnå målet med att minska smittspridningen.  

 

Hivtest med snabbsvar är bra och författarna anser att det kan användas inom fler 

instanser, så som förlossningar och ungdomsmottagningar.  Detta för att minska 

väntetiderna på ett provsvar och den stress som bidrar i samband med väntan.  I en 

situation där en patient behöver akut vård, exempelvis vid en förlossning och 

infektionsprover inte är tagna, kan hivtest med snabbsvar vara till en stor hjälp under 

vårdprocessen, men då upphävs anonymiteten som annars gäller vid hivtest med 

snabbsvar vilket ses som en nackdel. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att det är individer från alla ålderskategorier och etniska tillhörigheter 

som väljer att genomföra ett hivtest med snabbsvar på Noaks Ark i Växjö. Med 

klienternas positiva bedömning av hivtestningen på Noaks Ark i Växjö kan detta 

utvärderas som ett gott betyg för organisationen att de gör ett bra arbete och ska 
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fortsätta med projektet av hivtestning med snabbsvar. Återkopplingen från klienterna 

var mycket positiv, både vad gällde testtillfället och personalens professionalitet. 

Klienternas positiva bedömning av hivtestningen på Noaks Ark i Växjö är ett gott betyg 

för organisationen att de gör ett bra arbete och att det finns behov av mottagningar med 

snabbtest för dem som vill genomgå ett anonymt,snabbt och gratis hivtest med 

snabbsvar.  

 

 

Förslag på framtida forskning: 

Fler svenska studier behövs för att få en ökad förståelse över vad klienterna upplever 

som positivt/ negativt i samband med hivtest med snabbsvar. Då merparten av den 

nuvarande forskningen som finns kring hiv/ aids utgår ifrån Afrika, Asien och USA 

anser författarna att vidare forskning från Sverige och Norden skulle vara av stort 

intresse. Även studier om varför en del personer nekas att genomgå ett hivtest. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till klienterna 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 
Information om deltagande i telefonintervju om hivsnabbtest genomfört på Noaks Ark i Växjö.  

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 
 

Vi är två barnmorskestudenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska skriva en 

magisteruppsats angående hivsnabbtest. 

 
 Syftet med studien är: att utvärdera pilotprojektet om hivsnabbtest på Noaks Ark i Växjö. 
 
Vår fråga till dig som genomfört hivsnabbtest är om du kan tänka dig att delta i en anonym 

telefonintervju, där du får våra telefonnummer och får ringa upp oss ifall du samtycker till 

deltagande. Genom att du ringer till oss behåller du din anonymitet. 
 

Samtalet kommer att spelas in och kommer endast att avlyssnas av författarna till studien, allt 

material kommer att raderas efter att det har skrivits ner. I magisteruppsatsen kommer allt material 

att avidentifieras. Enligt statistiksekretesslagen kommer uppgifterna från telefonintervjuerna 

hanteras med försiktighet.  
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 
Vi önskar att du ringer till oss barnmorskestudenter från vecka 4- vecka 8, 2015 (dagtid). Du kan 
vara anonym genom att slå in #31# eller gå in på mobilens inställningar. Genom inställningar blir 
dit samtal anonymt. 
 
 
Har du några frågor kontakta någon av nedanstående 
 
Elli Mokus, Verksamhetsansvarig Noaks Ark Växjö, XXX-XXXXXXX. 
 
 
 
Barnmorskestudenterna 
Namn, telefon  
Caroline Isberg XXX-XXXXXXX  

Edlire Luzha XXX-XXXXXXX 
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II 

 

 

  

Bilaga 2 Formuläret personalen på Noaks Ark fyller i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
Hivtest 

 

 
 

Namn 

NoaksArk  
 

 
 

 
 

Personnummer ............................................................... 
 

 
 

Telefonnr ...................................................... 
.................... ... 

 

Datu

m 

 

/'.<;<;. 
..........................".' ..!-:'::....   '....................... 

 
 

 
 
 

Kon D Man D Kvinna D Trans 

 

 

Fodelseland 

 
 

 
 

POS NEG 

kontrollband 

D D 

ant ikroppsband 

D D 

Senaste neg. hivtest .................................................... 
 
 

 

 
Kortare anamnes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Provet satt kl. 

 
 

Provet avlast kl.  ......................................................... 
 

 
 

Sign. 

1 A  
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Bilaga 3 Frågeformuläret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FRÅGEFORMULÄR	
Används	som	anonymt	statistikunderlag	för	Noaks	Arks	testmottagning	2014.	
	
	
1.	Kön:			Man												Kvinna														Trans																			2.	Ålder:	___________________	

	
3.	Födelseland:	_______________________________________________________	

	
4.	Bostadsort:	________________________________________________________	

	
5.	Hur	fick	du	kännedom	om	vår	mottagning?	

	
Internet	 								Noaks	Ark															Annan	mottagning												Bekant/partner	

	
	Annat	sätt:	_______________________________________________________	

	
6.	Har	du	hivtestat	dig	tidigare?																												Ja													Nej	

	
7.	Har	du	under	det	senaste	året	blivit	nekad	
					eller	avrådd	från	att	ta	ett	hivtest?																	Ja													Nej	
	

	
8.	Om	ja,	vilken	mottagning	nekade	eller	avrådde	dig?	
	

____________________________________________________________________	

	
9.	Har	du	någon	gång	under	det	senaste	året	

				sjukskrivit	dig	p.g.a.	oro	för	hiv?	?																			Ja														Nej	

	
10.	Varför	väljer	du	att	testa	dig	på	just	vår	mottagning?	_____________________	
	
	

____________________________________________________________________	
	
	
____________________________________________________________________	
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QUESTIONNAIRE	
Used	as	anonymous	basic	data	for	Noaks	Ark’s	test	clinic	in	2014.	

	
	
1.	Sex:			Male												Female												Trans																			2.	Age:	_____________________	

	
3.	Country	of	birth:	____________________________________________________	

	
4.	Place	of	residence:	__________________________________________________	

	
5.	Where	did	you	find	information	about	our	clinic?	

	
Internet	 		Noaks	Ark	 Referred	from	other	clinic	 Friend/partner	

	
Elsewhere:	_______________________________________________________	

	
6.	Have	you	tested	for	HIV	before?																											Yes																No	

	
7.	Have	you	in	the	last	12	months	been	
				refused	or	advised	not	to	take	an	HIV	test?							Yes																No				

	
8.	If	yes,	which	clinic	refused	or	advised	against	a	test?	
	

____________________________________________________________________	

	
9.	Have	you	in	the	last	12	months	been	
				on	a	sick	leave	due	to	HIV	anxiety?																						Yes															No	

	
10.	Why	did	you	choose	our	clinic	for	your	test?	____________________________	
	
	
____________________________________________________________________	
	

	
____________________________________________________________________	
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Bilaga 4 Reviderade frågeformuläret 

 
FRÅGEFORMULÄR 
Används som anonymt statistikunderlag för Noaks Arks testmottagning 2015. 
 
1. Kön:     Man             Kvinna               Trans                        2. Ålder: ____________________ 
 
3. Födelseland: ____________________________________________________________ 
 
4. Bostadsort:  _____________________________________________________________ 
 
5. Hur fick du kännedom om vår mottagning? 
 

Internet            Noaks Ark             Annan mottagning               Bekant/partner 
 

Annat sätt: ________________________________________________________________ 
 
6. Har du hivtestat dig tidigare?                      Ja          Nej 
 
7. Har du testat dig hos oss förut?                  Ja            Nej 
 
8. Om ja, har du testat dig tidigare under 2015 hos oss?     Ja            Nej 
 
9. Har du någon gång under det senaste året 
    sjukskrivit dig p.g.a. oro för hiv?                        Ja               Nej 
 
10. Har du under det senaste året blivit nekad 
      eller avrådd från att ta ett hivtest?                 Ja             Nej    
 
10. Om ja, vilken mottagning nekade eller avrådde dig från test? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
11. Vad var anledningen till att du blev nekad eller avrådd? 
 

        Jag tillhör ingen riskgrupp  
 

        Det hade bara gått ______ veckor sedan risktillfället 
 

        Risken var för liten eller obetydlig 

 
Annan anledning: ___________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRE 
Used as anonymous basic data for Noaks Ark’s test clinic in 2015. 
 
1. Gender:    Male           Female            Trans                   2. Age: _______________________ 
 
3. Country of birth: _________________________________________________________ 
 
4. Place of residence: _______________________________________________________ 
 
5. Where did you find information about our clinic? 
 
Internet            Noaks Ark             Referred from other clinic               Friend/partner 
 
Elsewhere: ________________________________________________________________ 
 
5. Have you ever tested for HIV before?             Yes            No 
 
6. Have you visited us for a test before?             Yes            No 
 
7. If yes, have you visited us earlier in 2015?     Yes            No 
 
8. Have you in the last 12 months been 
    on a sick leave due to HIV anxiety?                       Yes            No 
 
9. Have you in the last 12 months been 
    refused or advised not to take an HIV test?       Yes            No    
 
10. If yes, which clinic refused or advised against a test? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
11. What was the reason for the clinic not to test you? 
 

        I don’t belong to a risk group  
 

        It had only been ______ weeks since the risk 
 

        The risk was too small or insignificant 
 
 
 
Other reason: ______________________________________________________________ 
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Bilaga 5 Frågeformulär angående bemötande, lokal & samtal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur	upplevde	du	bemötandet	du	fick	när	du	steg	in	

på	mottagningen?	
	

	

1	Mycket	
dåligt	

	

	

2	
	

3	
	

4	
	

5	Mycket	bra	

	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	

	

Hur	upplevde	du	väntrummet	och	övriga	lokaler?	
	

	

1	Mycket	
otrevligt	

	

	

2	
	

3	
	

4	
	

5	Mycket	
trevligt	

	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	
	

Hur	upplevde	du	samtalet	och	informationen	du	

fick	i	testrummet?	
	

	

1	Mycket	
dåligt	

	

	

2	
	

3	
	

4	
	

5	Mycket	bra	

	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	

o	
	
	
Var	det	något	du	saknade	under	besöket?	

	
___________________________________________________	
	
___________________________________________________	
	

Andra	kommentarer:	_________________________________	
	
___________________________________________________	
	
___________________________________________________	
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How did you experience the hospitality you 
received when you stepped into the clinic? 
 

 

1 Very badly 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Very well 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

How would you rate the waiting room and other 
facilities? 
 

 

1 Very 
unpleasant 

 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Very 
pleasant 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

How would you rate the conversation and the 
information you received in the testing room? 
 

 

1 Very bad 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Very good 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Was there anything you missed during your visit? 
 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________  
 
Other comments:  ____________________________________ 
 
___________________________________________________  


