
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIV-positiva patienters erfarenheter av sin 
hälsorelaterade livskvalité 

En litteraturstudie 
 
 
 
 
 
 

n litteraturstudie om hur patienter med Hiv upplever sin livskvalté 
nderrubrik 

Louise Lundebring & Ida Nilsson 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Sjuksköterskeprogrammet 
Examensarbete inom omvårdnad 15hp 

 
Handledare: Gunilla Lindström 

Examinator: Elisabeth Häggström 



  Louise Lundebring & Ida Nilsson 

 

 

  



  Louise Lundebring & Ida Nilsson  

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV, är en obotlig virussjukdom som främst 

smittar som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta. Behandlingen av HIV fokuserar på att 

bromsa sjukdomens förlopp och förlänga de symtomfria perioderna samt lindra 

symtom. Idag uppskattas det att cirka 6500 personer i Sverige lever med HIV och 

globalt sett lever cirka 30–35 miljoner människor med sjukdomen. De vanligaste 

symtomen som uppkommer vid en HIV-infektion är uppblåsthet, magsmärtor, diarré, 

aptitlöshet, illamående, kräkningar, viktnedgång, muskel- och ledvärk, trötthet, 

nedstämdhet, ångest, domningar och/eller smärta i fötterna samt sömnsvårigheter.  

Syfte: Att beskriva HIV-positiva patienters erfarenheter av sin hälsorelaterade 

livskvalité (HRLK) samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Metod: Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie där 14 vetenskapliga 

artiklar har granskats och kategoriserats, utifrån innehåll, för att besvara studiens syfte.  

Huvudresultat: Patienter med HIV hade lägre HRLK första året av behandling jämfört 

med innan behandlingsstart. Patienterna upplevde mer smärta, sämre fysisk aktivitet och 

mindre rörlighetsförmåga. Kunskap om HIV-diagnosen ledde till förbättringar inom den 

fysiska aspekten av HRLK, dock saknade många patienter denna kunskap. Socialt stöd 

hade ett positivt samband med både de psykiska och fysiska aspekterna av HRLK. 

Depression eller tecken på depression var något som, i varierande utsträckning, förekom 

bland patienter med HIV och som negativt påverkade HRLK. Datainsamlingsmetoden i 

samtliga artiklar bestod av enkäter.  

Slutsats: HIV påverkar samtliga aspekter av HRLK hos de drabbade patienterna.  
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Abstract 
 

Background: HIV is an incurable virus disease that mainly spreads through blood and 

sexual contact. The treatment of HIV focus on preventing disease progression, extend 

the symptom free periods, and relieve symptoms. Approximately 6500 people live with 

HIV in Sweden today. Globally, around 30-35 million people lives with the disease. 

The most common symptoms that occur during an HIV-infection is bloatedness, 

abdominal pain, diarrhea, loss of appetite, nausea, vomiting, weight loss, muscle and 

joint pain, fatigue, depression, anxiety, numbness and/or pain in the feet and sleeping 

difficulties.  

Aim: To describe HIV positive patients’ experiences of their health-related quality of 

life (HRQL) and to describe the chosen article’s data collection.  

Method: The present study is a descriptive literature study based on 14 scientific 

article’s content, which have been reviewed and categorized based on common themes.  

Results: Patients with HIV experienced lower HRQL following the first year of 

treatment compared to before starting the treatment. The patient’s experiences more 

pain, worse physical activity, and more disability. Knowledge about HIV improved the 

physical aspect of HRQL, although many of the patients lacked this kind knowledge. 

Social support was positively associated with both physical and mental aspects of 

HRQL. Depression or depressive symptoms commonly occurred among patients with 

HIV and negatively affected HRQL. The data collection, in all articles, consisted of 

surveys.  

Conclusion: HIV affects all aspects of HRQL among the effected patients.  
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1. Introduktion 
 

1.1  Humant immunbristvirus - Patofysiologi  
 

Humant immunbristvirus (HIV) är ett s.k. lentivirus som påverkar och försvagar 

kroppens immunförsvar. Hos smittade individer förekommer viruset i blodet, 

sädesvätskan, slidsekretet, likvor, nervvävnaden samt eventuellt i saliv. Viruset smittar 

främst som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta (Ericson & Ericson 2009).  

       När HIV infekterar en värdcell omvandlar viruset sitt RNA till DNA, detta för att 

kunna överföra sina gener och bli en del av värdcellens arvsmassa. De infekterade 

värdcellerna bär på virusets arvsanlag och kommer i sin celldelning att föra viruset 

vidare genom de olika delningsfaserna. På så sätt kommer antalet celler som är 

infekterade av HIV kontinuerligt att öka (Ericson & Ericson 2009). 

       När en individ har HIV cirkulerar periodvis viruspartiklar i blodet, vilket 

eftersträvas att påvisas vid diagnos. Vid misstänkt smitta syns HIV-antikroppar i blodet 

tidigast 14 dagar efter smittotillfället och de flesta antikroppar har serokonverterat, blivit 

positiva, efter tre till fem månader. Vid ett positivt svar från första provtillfället skickas 

ett nytt prov omgående för att bekräfta resultatet (Gaustad 2011).   

       CD4-räkning är ett mått på immunförsvarets funktion och används tillsammans 

med virusbelastning, vilket är ett mått på hur mycket viruspartiklar som cirkulerar i 

blodet, för att förutse sjukdomens förlopp hos patienter med HIV. Virusbelastning är 

starkt associerat med avtagande CD4-räkning. Alltså att en hög virusbelastning innebär 

en låg CD4-räkning. Det uppskattas även att från baslinjemätning till behandlingsstart, 

sista kontakten eller dödsdatum, minskar CD4-räkningen med 75 % (Lima et al. 2009). 

 

1.2 Symtom och behandling 
 

En HIV-infektion påverkar många olika processer i kroppen och innebär ett flertal olika 

hälsoövergångar för kroppen. Detta medför att den drabbade tvingas genomgå fler 

fysiska förändringar (Costa, Medes & Abreu 2016). De vanligaste symtomen vid en 

HIV-infektion är gastroenterala problem så som uppblåsthet, magsmärtor och diarré 

(O’Neill et al. 2016; Wilson et al. 2016). Andra problem som detta kan leda till är 

aptitlöshet, illamående, kräkningar och viktnedgång (O’Neill e t al. 2016). Utöver de 

gastroenterala problemen är de mest förekommande symtomen vid en HIV-infektion 

muskel- och ledvärk, trötthet, nedstämdhet, ångest, domningar och/eller smärta i 
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fötterna samt sömnsvårigheter (Wilson et al. 2016).  

      HIV är en obotlig sjukdom och i dagsläget inriktas behandlingen på att bromsa 

sjukdomens förlopp och förlänga de symtomfria perioderna. Trots behandling finns det 

dock en risk att flera av sjukdomens symtom kvarstår (Ericson & Ericson 2009). 

       Antiviral behandling mot HIV är i dagsläget den behandling som finns tillgänglig 

för patienter med HIV. Den antivirala behandlingen hämmar på olika sätt, beroende på 

preparat, viruset. Dessa olika preparat används ofta tillsammans som 

kombinationspreparat. Antiviral behandling rekommenderas till alla patienter med HIV 

(Referensgruppen för Antiviral Terapi, RAV 2016). Under tiden mellan år 1999 och 

2011 har HIV-behandlingen utvecklats avsevärt. Behandlingens symtomlindrande 

effekt har ökat, biverkningarna har minskat och effektiviteten i bromsandet av själva 

HIV-infektionen har blivit bättre. Dessa faktorer ledde till en drastisk minskning i 

antalet upplevda symtom och biverkningar hos patienterna (Wilson et al. 2016). 

       Genom att påbörja HIV-behandlingen så snabbt som möjligt efter smittotillfället 

minskas risken för att viruset har infekterat många celler och skadan på immunförsvaret 

hinner inte bli så stor (Folkhälomyndigheten 2016a). Det pågår ständigt forskning kring 

behandlingen av HIV, både när det gäller nya läkemedel men även kombinationer av 

redan godkända läkemedel. Nyheterna i riktlinjerna för HIV-behandling 2016, sedan 

2015, är ett nytt godkänt läkemedel, tre nya rekommenderade läkemedelskombinationer 

samt en ny rekommendation för högriskpatienter (RAV 2016).  

 

1.3 Förekomst 
 

Idag uppskattas det att cirka 6500 personer i Sverige lever med HIV och antalet nya fall 

av HIV som rapporteras är 400–500/år. Majoriteten av dem har blivit smittade genom 

heterosexuella kontakter utomlands. Globalt sett lever cirka 30–35 miljoner människor 

med HIV (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

1.4 Livskvalité 
 

Livskvalité är ett centralt begrepp inom omvårdnad och beskrivs som det goda i livet 

eller det “goda livet”. Livskvalité kan delas in i tre olika nivåer: global livskvalité, 

hälsorelaterad livskvalité (HRLK) och specifik livskvalité. Global livskvalité innefattar 

en generell tillfredsställelse, t.ex. ekonomiska aspekter, boendeförhållanden eller 

utbildning. HRLK omfattar en psykisk, en fysisk och en social aspekt. Den psykiska 
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aspekten omfattar depression, ångest, utmattning och känslomässiga problem medan 

den fysiska aspekten innefattar styrka, uthållighet, fysiska symtom samt kroppslig 

rörlighet. Den sociala aspekten omfattar sociala nätverk som innefattar familj och 

vänner, socialt umgänge samt deltagande i föreningsliv. Specifik livskvalité är en 

fördjupning av HRLK och omfattar den palliativa fasen med t.ex. smärta, avmagring 

samt illamående (Lorentsen & Grov 2011).  

 

1.5 Sjuksköterskan roll 
 

Sjuksköterskan har i uppgift att se och bevara det friska hos patienterna samt att hjälpa 

patienterna att undvika ohälsa. Sjuksköterskan ska även kunna bedöma och identifiera 

patienternas förmåga och resurser för att, på ett individanpassat sätt, undervisa och 

stödja patienterna och dess närstående (Willman 2014). Genom att kartlägga och 

sammanställa HIV-positiva patienters HRLK skapas en holistisk bild av personens hälsa 

och situation. Genom detta får sjuksköterskan en möjlighet att identifiera andra behov 

och problem hos patienter än de rent kliniska. Det ger även sjuksköterskan större 

möjligheter att fungera som ett stöd för patienten (Kalfoss 2016). 

       Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnad och inom sjuksköterskeprofessionen, 

men kan tolkas på ett flertal sätt baserat på perspektiv. Kortfattat kan det sammanfattas 

till två definitioner: hälsa är en motsats till sjukdom eller att hälsa är en process som 

individer upplever i det dagliga livet. Hälsa kan även ses som ett tillstånd, ett resultat 

eller ett mål samt som välbefinnande, lycka eller allmän livskvalité (Willman 2014).  

 

1.6 Teoretisk referensram 
 

Carolyn L. Wiener och Marylin J. Dodd beskriver i sin teori “The theory of illness 

trajectory” att livet förklaras som något som är centrerat till kroppen, vilket innebär att 

en störning i kroppen, i form av sjukdom, kan påverka fler aspekter av den drabbades 

liv. De beskriver även att kroniska sjukdomar, som HIV, kan orsaka avbrott i det 

vardagliga livet. De beskriver hur olika copingstrategier ofta ses som lösningen på dessa 

avbrott. Coping är beskrivet som en samling av strategier för att kunna isolera specifika 

reaktioner på en händelse som sker inom det komplexa livet, samt att hantera det avbrott 

som en kronisk sjukdom kan innebära. I teorin beskriver de hur sjukdomens påverkan 

på livet är ett komplext samband mellan fysiologiska funktioner, sociala interaktioner 

och självkänslan, vilket kräver en mer detaljerad variant av coping. Teorin identifierar 
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den snäva synvinkeln på livet som en fallgrop med copingstrategier, de menar att inte 

tillräcklig hänsyn tas till att sjukdomen kan påverka många olika aspekter i den 

drabbades liv. De framhäver även att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att 

olika copingstrategier inte alltid räcker och att ytterligare stöd och andra sätt att hantera 

förändringarna kan krävas (Penrod, Kitko & McGhan 2014). 

 

1.7 Problemformulering 
 

Det finns kunskaper om att HIV är ett virus som smittar via blodsmitta och sexuell 

kontaktsmitta. Hos den smittade personen påverkar och försvagar HIV kroppens 

immunförsvar. HRLK omfattar en fysisk, psykisk och social dimension. På den senaste 

tiden har fokus flyttats från enbart den kliniska informationen om sjukdomen till en 

helhetsbild av HRLK i kombination med de kliniska parametrarna (Singh & Dixit 

2010). Inom området finns en brist på sammanställd information om hur enbart HRLK 

påverkas av HIV.  

       Att kartlägga och undersöka patienter med HIV:s upplevda HRLK är av vikt och 

intresse för sjukvården eftersom kroniska sjukdomar, som tidigare nämnt, kan påverka 

den drabbades hela tillvaro.  

 

1.8 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva HIV-positiva patienters erfarenheter av sin 

hälsorelaterade livskvalité, samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.  

 

1.9 Frågeställningar 
 

1: Hur beskriver HIV-positiva patienter sina erfarenheter av sin HRLK? 

2: Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 
 

2.1. Design  
 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie. Vilket är en sammanfattning av 

gemensamma områden bland olika personer, grupper och/eller förhållanden för att 

uppnå en bred kunskap om en viss situation (Polit & Beck 2012). 
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2.2. Sökstrategi 
 

I detta arbete har artiklar sökts i databaserna Medline via sökmotorn PubMed samt i 

Cinahl. I samtliga sökningar användes begränsningen Adult 19+ och publikationsdatum 

för max 10 år sedan. Sökorden som användes var: HIV alternativt HIV infected patients, 

och Quality of life, samtliga sökord som användes var MeSH-termer alternativt Cinahl 

Headings. I sökningarna användes samtliga sökord i alla möjliga kombinationer. 

       För att begränsa sökningarna ytterligare kombinerades sökorden med den 

booleanska söktermen AND vilket innebär att sökresultatet innehåller alla termer i 

sökordskombinationen (Polit & Beck, 2012), se tabell 1. 

       En bred sökning av begreppet livskvalité (Quality of life) gjordes då det finns en 

stor variation i hur begreppet HRLK benämns och definieras.  

2.2.1 Tabell 1 

 
 

2.3 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
 

Artiklarnas titel och abstrakt har översiktligt lästs för att skapa en uppfattning om 

huruvida dessa svarar på studiens syfte. Från sökresultatets 155 möjliga artiklar 

exkluderades 122 artiklar som, utifrån titel och abstract, ej svarade på arbetets syfte och 

frågeställningar. I och med detta återstod endast artiklar som antingen använde 

begreppet HRLK eller utgick från en eller flera av de tre aspekterna som utgör HRLK, 

d.v.s. en psykisk, en fysisk och en social aspekt. Detta lämnade 43 möjliga artiklar. Av 

dessa 43 möjliga artiklar återfanns inte sju artiklar i fulltext, vilket lämnade 36 möjliga 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar  Valda artiklar 

PubMed Högskolan i 

Gävle, 10 år, 

Adult 19år + 

26/1–17 

HIV (MeSH) 

AND Quality 

of life 

(MeSH) 

57 4 

Cinahl Linked full 

text, 10år, 

Adult 19år+  

1/2–17 

HIV-infected 

patients 

(Cinahl 

headings) 

AND Quality 

of life (Cinahl 

headings) 

98 10 

Totalt: 14 artiklar  



  Louise Lundebring & Ida Nilsson  

6 

 

artiklar. Bland dessa 36 möjliga artiklar påträffades en dubblett, vilken exkluderades 

och lämnade 35 möjliga artiklar. Dessa 35 möjliga artiklar lästes mer ingående av 

författarna, d.v.s. varje artikel lästes en gång av vardera författare. I samband med detta 

valde arbetets författare att endast inkludera artiklar vars urval gjorts i länder som kan 

efterlikna Sverige i förhållande till vård och levnadsstandard på ett adekvat sätt. Artiklar 

som inkluderades i studien var artiklar vars studier utfördes i Europa eller Nordamerika. 

Detta gjorde att ytterligare 21 artiklar exkluderades, vilket lämnade 14 slutgiltiga 

artiklar som resultatet i föreliggande litteraturstudie är baserat på, se figur 1. 

 

Figur 1, Flödesschema  

 

2.4 Urvalskriterier 

2.4.1 Inklusionskriterier 

Alla artiklar som valts ut till arbetet bedömdes vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar samt att de hade fokus på området omvårdnad. De artiklar som valdes 

ut är skrivna på engelska och är empiriska studier. När det gäller begreppet livskvalité 

har fokus lagts endast på HRLK. I arbetet inkluderades endast de artiklar vars studier 

utförts i länder som till levnadsstandard och sjukvård efterliknade Sverige. Detta 

inklusionskriterium begränsade artiklarna till länder inom Nordamerika och Europa. 
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2.4.2 Exklusionskriterier 

 

Litteraturstudier har exkluderats. När det gäller livskvalité har global livskvalité samt 

specifik livskvalitet valts bort då global livskvalité inte berör området omvårdnad samt 

då specifik livskvalité i grunden är en fördjupning av HRLK. I tillägg till detta har 

artiklar exkluderats om dessa har fokus på att utvärdera specifika behandlingars 

påverkan på HRLK, detta för att undvika en för medicinsk vinkel på studien. Även 

artiklar som fokuserar på personer under 19 år samt artiklar som är äldre än tio år har 

exkluderats för att få en ålders- och tidsbegränsning på studien. Övriga artiklar som inte 

besvarar studiens syfte har exkluderats. 

 

2.5 Dataanalys 
 

I detta arbete har data bearbetats och analyserats genom att båda författarna läst 

samtliga artiklar och sammanfattat dess relevanta huvudresultat utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Polit & Beck 2012) och skrivit in artiklarna i tabell 2 och 3, se 

bilaga 1 och 2. Därefter har artiklarnas huvudresultat kategoriserats genom att artiklarna 

fördelas i grupper utifrån deras övergripande fokusområden och teman, i enlighet med 

Polit & Beck (2012). Dessa grupper blev psykiskt, socialt, fysiskt och behandling. 

Samtliga artiklar i studien var kvantitativa. Därefter har artiklarna bearbetats igen för att 

hitta gemensamma teman inom dessa grupper. Utifrån artiklarna framkom fyra teman, 

se figur 2. På detta sätt har frågeställning 1 besvarats. Därefter har författarna till 

föreliggande litteraturstudie läst samtliga artiklar igen med fokus på den metodologiska 

aspekten för att besvara frågeställning 2. Artiklarna grupperades därefter utifrån typ av 

datainsamlingsmetod för att sedan jämföras inom respektive grupp. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

I en litteraturstudie bör författarna, i största möjliga utsträckning, hålla sig objektiva i 

förhållande till resultatet. Författarna till föreliggande litteraturstudie avser även att 

redogöra en opartisk presentation av resultatet samt att plagiat eller förvrängning av data 

ej har förekommit i studien, i enlighet med Polit & Beck (2012). 
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3. Resultat 
 

Resultatet i denna studie är baserat på 14 kvantitativa artiklar vars studier genomförts i 

USA, Kanada, Frankrike, Spanien och Nederländerna och alla på något vis beskriver 

vilka erfarenheter patienter med HIV har av sin HRLK, se bilaga 1 och 2. Det 

sammanställda resultatet baserat på artiklarna redovisas utifrån de fem framkomna 

underrubrikerna: Behandlingens påverkan på patienternas symtom och HRLK, 

patienternas uppfattning om hur sjukvården påverkar deras HRLK, betydelsen av 

socialt stöd för patienternas HRLK, den psykiska hälsans påverkan på patienternas 

HRLK samt artiklarnas datainsamlingsmetoder, se figur 2.  

       Resultatet presenteras utifrån HRLK som helhetsbegrepp samt utifrån de tre 

aspekterna: fysiskt, psykiskt och socialt, som tillsammans bildar begreppet HRLK.  

Figur 2. Utfall av dataanalys. 

 

3.1 Behandlingens påverkan på patienternas symtom och HRLK 
Resultatet nedan presenteras utifrån behandlingens påverkan på HLRK som 

helhetsbegrepp och specifikt för den fysiska och den psykiska aspekten.  

 

Under den första tiden av antiviral behandling var det vanligt med en försämring i 

HRLK hos patienterna (Bolge, Mody, Ambeganokar, McDonnell & Zilberberg 2007; 

Crane et. al. 2006; Krause, Butler & May 2013; Mannheimer et. al. 2008). En 

övervägande majoritet av patienterna med antiviral behandling uppgav att de drabbats 
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av minst ett symtom under denna tid (Mannheimer et. al. 2008). De som fått antiviral 

behandling beskrev att de fått mer smärta, sämre fysisk aktivitet och mindre 

rörlighetsförmåga än de som inte fått behandlingen, vilket gav en försämring av den 

fysiska aspekten av HRLK (Krause, Butler & May 2013). Även anemi som biverkning 

av den antivirala behandlingen förekom bland patienterna under den första tiden av 

behandlingen (Bolge et. al. 2007). Dessa biverkningar av behandlingen ledde till att 

patienterna hade sämre HRLK, specifikt gällande de fysiska och psykiska aspekterna 

(Bolge et. al. 2007; Crane et. al. 2006; Krause, Butler & May 2013). En övervägande 

majoritet av patienterna med antiviral behandling uppgav att deras HRLK ökade 

avsevärt efter det första året med antiviral behandling (Mannheimer et. al. 2008). 

       Hur kännbar sjukdomen i allmänhet är, alltså hur pass mycket patienten märker sin 

sjukdom i det vardagliga livet, är starkast associerat med HRLK (Krause, Butler och 

May 2013). En låg CD4-räkning visade sig ha ett samband med sämre fysisk förmåga 

vilket påverkade den fysiska aspekten av HRLK negativt (Kamat, Woods, Cameron, 

Ludicello & The HIV Neurobehavioural Research Program 2016; Douab et al. 2014; 

Crane et al. 2006). Påverkan på HRLK beror på förändringar i organsystem, exempelvis 

systemisk inflammation eller avvikelser i det centrala nervsystemet (Kamat et al. 2016). 

I sin studie menar Douab et al. (2014) att en låg CD4-räkning leder till en försämring 

inom den psykiska aspekten av HRLK. I studien av Frain, Berven, Chan & Tchopp 

(2008) visade resultatet att den psykiska aspekten av HRLK inte har något samband med 

CD4-räkning.   

 

3.2 Patienternas uppfattning om hur sjukvården påverkar deras HRLK 
Resultatet nedan presenterar sjukvårdens påverkan utifrån samtliga aspekter av HRLK, 

den fysiska aspekten, den sociala aspekten och den psykiska aspekten samt av HRLK 

som helhetsbegrepp. 

 

Majoriteten av patienterna med HIV angav att ökad kunskap om sin behandling kan 

leda till en förbättring av de fysiska aspekterna inom HRLK.  Det framkom även att 

patienter med HIV saknar kunskaper om sin behandling samt vilka resurser sjukvården 

kan erbjuda dem (Krause, Butler & May, 2013). Det framgår även att patienter med 

HIV ofta känner misstro gentemot sjukvården, både gällande skyddandet av deras 

integritet samt om de får den bästa möjliga vården, vilket uppges påverka den sociala 

aspekten av HRLK (Krause, Butler & May 2013; Sumari-de Boer, Sprangers, Prins & 

Niuwkerk 2011). Problem eller osäkerheter runt behandlingen visade sig ha en negativ 

påverkan på den psykiska aspekten av HRLK och självkänslan hos individerna (Krause, 
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Butler & May 2013). Dessa faktorer påverkar följsamheten till läkemedelsbehandlingen 

hos en patient med HIV vilket i sin tur leder till fler biverkningar och en försämring 

inom den psykiska och fysiska aspekten av HRLK (Sumari-de Boer et al. 2011).Trots 

detta angav flertalet patienter med HIV att de är nöjda med den vård de har fått samt att 

de har haft tillgång till den hjälp som varit nödvändig för dem (Krause, Butler & May 

2013).  

      Patienter med HIV som besöker sjukvården frekvent, blir inlagda ofta samt 

använder sjukvårdsresurser i stor omfattning har lägre HRLK än patienter som har 

mindre kontakt med sjukvården (Bolge et. al. 2007; Krause, Butler & May 2013). Det 

har även visat sig att individer med HIV som har haft svårigheter att få tillgång till vård 

har en signifikant lägre psykisk hälsa, självskattad hälsa, sämre självkänsla samt mer 

ångest, depression, smärta och rörelsenedsättning, vilket påverkar HRLK negativt 

(Krause, Butler & May 2013). 

 

3.3 Betydelsen av socialt stöd för patienternas HRLK 
Resultatet nedan presenterar det sociala stödet utifrån HRLK som helhet och utifrån de 

tre aspekterna, sociala aspekten, fysiska aspekten samt den psykiska aspekten.  

 

Socialt stöd har ett positivt samband med samtliga aspekter av HRLK, den sociala 

aspekten, den psykiska aspekten och den fysiska aspekten (Bekele et al. 2013; Fumaz et. 

al. 2015; Krause, Butler & May 2013; Webel, Sattar, Schreiner & Phillips 2015). Med 

social samhörighet menar Webel et al. (2015) huruvida patienten i fråga känner 

acceptans av omgivningen och delaktighet i händelser. I deras studie visade det sig 

finnas ett starkt samband mellan social samhörighet och god följsamhet till behandling, 

ett allmänt funktionellt liv och tillfredsställelse gällande HRLK. Svårigheter att berätta 

om sin diagnos för sin familj och närmaste vänner visade sig vara en faktor som var 

associerad med en försämring inom den sociala aspekten av HRLK (Douab et. al. 2014). 

      Krause, Butler och May (2013) och Bekele et. al (2013) kom i sina studier fram till 

att ha vänner och familj som ett nätverk runt omkring sig för att kunna få hjälp och stöd 

är associerat med god HRLK och god självkänsla. De syftade på kvalitén av dessa 

nätverk, alltså huruvida de fanns till som fungerande stöd i vardagen för patienten. 

Enligt Webel et al. (2015) är sociala nätverk ett begrepp som är mer inriktat på 

strukturen av relationerna runt patienten, med fokus på kvantitet och om personerna 

involverade är släkt eller inte. I denna studie togs det alltså inte hänsyn till hur 

nätverkens kvalité är eller hur goda relationerna mellan personerna involverade i 
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nätverken är. Studiens resultat kunde påvisa att det inte finns något samband mellan 

denna typ av nätverk och god HRLK. 

      Med socialt kapital menas alla möjliga sociala resurser och hur de mer eller mindre 

består av personliga relationer. Det finnas ett samband mellan socialt kapital och god 

följsamhet till behandling och tillfredsställande HRLK. Detta samband är dock svagare 

än sambanden som hittades utifrån social samhörighet (Webel et al. 2015).  

      Inom det sociala stödet har en kollektiv återhämtningsförmåga, det vill säga 

förmåga att klara av motgångar, visat sig påverka HRLK positivt hos patienter med HIV 

(Frain et al. 2008). En hög grad av återhämtningsförmåga hos patienter med HIV var 

starkt associerad med god HRLK och mycket livsenergi (Frain et al. 2008; Fumaz et. al. 

2015).  

      Återhämtningsförmågan hos patienter med HIV visade sig vara en faktor som 

påverkar HRLK (Fumaz et al. 2015; Frain et al. 2008). I studien av Fumaz et al. (2015) 

uppskattar 43 procent av deltagarna att deras återhämtningsförmåga är bra, 37,7 procent 

skattar den som måttlig och 19,3 procent skattade sin återhämtningsförmåga som låg. 

Återhämtningsförmågan påverkades av en individs självbild, subjektiva uppfattning om 

sociala relationer, förmåga att se det positiva i olika situationer och psykisk hälsa, vilket 

i sin tur påverkade HRLK. Ålder visade sig vara en faktor som underlättar att bibehålla 

en hög grad av återhämtningsförmåga (Fumaz et al. 2015).  

 

3.4 Den psykiska hälsans påverkan på patienternas HRLK 
Resultatet nedan presenterar den psykiska hälsans påverkan utifrån HRLK som 

helhetsbegrepp samt specifikt utifrån den fysiska och den psykiska aspekten av HRLK. 

 

Depression eller tecken på depression är något som, i varierande utsträckning, 

förekommer bland patienter med HIV och som negativt påverkar HRLK (Bekele et al. 

2013; Crane et. al. 2006; Kamat et al. 2016; Krause, Butler & May 2013; Fang et al. 

2015).  Fang et al. (2015) och Crane et. al. (2006) kom i sina studier fram till att 

majoriteten av patienterna med HIV har drabbats av antingen milda, måttliga eller 

allvarliga symtom av depression. Dock beskriver Fumaz et al. (2015) att majoriteten av 

deltagarna i deras studie endast uppgav milda eller inga symtom alls.  

      En hög virusbelastning är en riskfaktor för att drabbas av depressiva symtom 

(Sumari-de Boer et al. 2011). Även brist på fungerande socialt stöd visade sig kunna 

leda till ökat förekommande av depressiva symtom och sämre HRLK (Bekele et al. 

2013; Douab et. al. 2014). Det framkom även att patienter med fler depressiva symtom 
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även hade lägre grad av socialt stöd, även om patienterna själva uppfattade deras sociala 

stöd som tillräckligt (Bekele et al. 2013. Douab et. al (2014) beskriver även att hög 

ålder är associerat med bättre psykisk aspekt av HRLK och att HRLK hos patienter i 

allmänhet är bättre tiden direkt efter diagnosen. Bekele et. al. (2013) skriver dock att de 

depressiva symtomen minskar ju längre tid efter diagnosen som går.  

      Förutom depression så finns det även ett samband mellan samtliga aspekter av 

HRLK och apati, vilket definieras som en avsaknad av kognitiv, fysisk och 

känslomässig motivation. Apati har en negativ påverkan på både de psykiska och fysiska 

aspekterna av HRLK. Sambandet mellan apati och HRLK är oberoende av rådande 

immunförsvarsfunktion, social situation och psykisk hälsa. Apati kan leda till att 

patienten drar sig undan från sociala sysselsättningar, aktiviteter och relationer, vilket är 

det som i störst utsträckning gör att apatin försämrar HRLK hos patienten (Kamat et al. 

2016). 

       Hos patienter med HIV har optimism, kognitiv uppfattning, osäkerhet och generell 

god psykisk hälsa visat sig påverka HRLK och återhämtningsförmågan (Frain et al. 

2008; Fumaz et al. 2015). Äldre personer med HIV har i större utsträckning en bättre 

HRLK inom den psykiska aspekten gällande negativa känslor (Fumaz et al. 2015). 

Förekomsten av optimism hos individer hade positiva effekter på HRLK (Frain et al. 

2008). Det visade sig även att familjens engagemang och stöd var av stor vikt för HIV-

positiva patienters självkänsla och optimism (Frain et al. 2008; Krause, Butler & May 

2013).  

      Det har även framkommit att patienter med HIV känner en oro över att obehöriga 

ska känna till deras HIV-diagnos samt att detta är associerat med en orolighet över den 

egna hälsan och sämre acceptans av HIV-diagnosen (Fekete, Williams, Skinta & 

Bogusch 2016; Frain et al. 2008). Osäkerheten patienter känner över sin HIV-diagnos 

förbättrades med utbildning om diagnosen, vilket i sin tur förbättrade patienternas 

HRLK (Frain et al. 2008).  

 

3.5 Artiklarnas datainsamlingsmetoder 

 

I föreliggande studie har samtliga artiklar i resultatet använt enkäter som primär 

datainsamlingsmetod. I fem av artiklarna har enkäterna fyllts i genom intervjuer (Bekele 

et al. 2013; Douab et al. 2014; Kamat et al. 2016; Krause, Butler & May 2013; Sumari-

de Boer et al. 2011). I ytterligare fem av artiklarna har deltagarna fyllt i enkäterna 
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manuellt själva (Bolge et al. 2007; Fumaz et al. 2015; Kamat et al. 2016; Pennington 

Grimsley 2006; Sumari-de Boer et al. 2011) och i två av artiklarna har deltagarna fyllt i 

enkäterna på internet (Fekete et al. 2016; Frain et al. 2008). I fyra av artiklarna framgår 

det inte hur enkäterna administrerats (Crane et al. 2006; Fang et al. 2015; Mannheimer 

et al. 2008; Webel et al. 2015). I en av artiklarna har data, utöver enkäter, samlats in 

från deltagarnas medicinska journaler samt genom att deltagarna fått föra dagbok 

(Webel et al. 2015). 

      Sammanlagt har 42 olika enkäter används i de 14 artiklar som inkluderats i resultatet 

i föreliggande litteraturstudie. I en av artiklarna har endast enkäternas titel nämnts och 

ingen mer utförlig beskrivning av enkäterna finns (Bolge et al. 2007). I två av de andra 

artiklarna beskrivs tre respektive en av de använda enkäterna väl medan de övriga två 

respektive fyra enkäter som använts i studierna endast nämns med namn (Bekele et al. 

2013; Kamat et al. 2016). I resterande elva artiklar beskrivs samtliga enkäter som 

använts ingående med bl.a. förklaring till vad enkäten undersöker, hur många frågor den 

innehåller samt hur svaren på frågorna graderas. 

      Sumari-de Boer et al. (2011) och Bekele et al. (2013) har båda använt Centers for 

Epidemiologic Studies Depression scale i sina studier. Bekele et al. (2013) har dock 

använt ett reviderat exemplar av samma enkät. Bekele et al. (2013) beskriver i sin studie 

att det reviderade exemplaret är mer relevant för gällande definitioner av allvarlig 

depression. Sumari- de Boer et al. (2011) och Bekele et al. (2013) har även använt 

enkäten Medical Outcomes Study HIV Health survey.   

       Mannheimer et al. (2008), Kamat et al. (2016), Douab et al. (2014) och Bolge et al. 

(2007) har alla använt en variant av Short-Form Health Survey (SF) i sina studier. 

Douab et al. (2014) samt Kamat et al. (2016) har använt den fullständiga enkäten, SF-

36. Douab et al. (2014) har även använt den förkortade versionen, SF-12, vilket även 

Mannheimer et al. (2008) har använt. Bolge et al. (2007) har i sin studie använt SF-8, 

vilket beskrivs som en enkät baserad på SF-36 som används på generella och specifika 

populationer.  

      Enkäten HIV Stigma Scale har använts av Fekete et al. (2016) och Sumari-de Boer 

et al. (2011). Enkäten HIV-AIDS- Targeted Quality of life Instrument har använts i 

studierna av Fekete et al. (2016), Frain et al. (2008) och Webel et al. (2015). Resterande 

artiklar förekommer endast en gång i någon av de 14 artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att under första året av antiviral 

behandling har patienter med HIV lägre HRLK jämfört med innan behandlingsstart. 

Patienterna upplevde mer smärta, sämre fysisk aktivitet och mindre rörlighetsförmåga 

än de som inte fått behandlingen. Det framgår även att patienter med HIV upplever 

förbättrade fysiska aspekter av HRLK som följd av goda kunskaper om sin behandling, 

dock saknar många patienter denna kunskap. Det finns även en misstro hos patienter 

med HIV gentemot sjukvården, dels gällande att få bästa möjliga vård men även att 

många upplever oro över integritetsrelaterade situationer. Osäkerhet runt integriteten 

kan leda till orolighet över den egna hälsan och sämre acceptans av HIV-diagnosen. Att 

besöka sjukvården ofta visade sig ha ett samband med lägre HRLK hos patienter med 

HIV. Socialt stöd hade ett positivt samband med både de psykiska och fysiska 

aspekterna av HRLK. Det var det sociala stödets kvalité som påverkade HRLK positivt 

snarare än nätverkets storlek och utformning. Resultatet visade att depression eller 

tecken på depression var något som, i varierande utsträckning, förekom bland patienter 

med HIV och som negativt påverkade HRLK.  

      Gällande den metodologiska aspekten påvisades det att samtliga artiklar använt sig 

av minst en typ av enkät som datainsamlingsmetod, samt att minst en av enkäterna i 

varje studie berörde och mätte specifikt HRLK. Hälften av artiklarna hade även använt 

HIV-specifika enkäter.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie diskuteras utifrån samma rubriker som återfinns 

i resultatet: behandlingens påverkan på patienternas symtom och HRLK, patienternas 

uppfattning om hur sjukvården påverkar deras HRLK, Betydelsen av socialt stöd för 

patienternas HRLK samt den psykiska hälsans påverkan på patienternas HRLK. 

 

4.2.1 Behandlingens påverkan på patienternas symtom och HRLK 

 

Som resultatet i föreliggande studie visar påverkas HRLK hos patienter med HIV i stor 

grad av antalet symtom och biverkningar från den antivirala behandlingen under det 

första året (Bolge et al. 2007; Crane et. al. 2006; Krause, Butler & May 2013; 

Mannheimer et. al. 2008). I Folkhälsomyndighetens rapport (2016b) visade resultatet att 
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biverkningar av behandlingen försämrade HRLK signifikant hos patienter med HIV och 

påverkan var ännu starkare om patienterna upplevde psykiska biverkningar, exempelvis 

depression och ångest. Under det första året av behandlingen drabbades patienterna i 

snitt av minst 1 symtom (Mannheimer et al. 2008). I en senare studie av Wilson et al. 

(2016) visar resultatet att patienterna under det första året av antiviral behandling 

upplevde en median på tre symtom, dock framgår det inte vilka dessa symtom är. Äldre 

HIV-behandlingar gav fler och mer påtagliga biverkningar, än den senare och mer 

utvecklade behandlingen (Wilson et al. 2016). Behandlingen har med tiden inte bara 

blivit effektivare när det gäller biverkningar, utan även effektivare mot sjukdomen. 

Detta resulterar i att patienter med HIV överlever längre med sjukdomen (Krause, 

Butler & May 2013). Ju längre sjukdomen fortskrider desto sjukare blir patienten och 

desto viktigare blir behandlingen. Patienterna behöver mer och starkare läkemedel 

vilket leder till fler och värre biverkningar samt försämrad HRLK (Krause, Butler & 

May 2013). Detta trots att dagens behandling i snitt ger färre biverkningar än den äldre 

behandlingen (Wilson et al. 2016).  

4.2.2 Patienternas uppfattning om hur sjukvården påverkar deras HRLK 

 

Det framgår att patienter med HIV upplever förbättring av den fysiska aspekten av 

HRLK som följd av goda kunskaper om sin behandling, dock saknar många patienter 

denna kunskap (Krause et al. 2013). Egenvård är en viktig del av behandlingen vid 

kroniska sjukdomar. För att främja patienters egenvård och vilja är patientutbildning 

viktigt (Strömberg 2014). För att god egenvård skall uppnås vill författarna till 

föreliggande litteraturstudie i enlighet med socialstyrelsen (2013) betona 

sjuksköterskans roll i patientens egenvård. Det är sjuksköterskans roll att bedöma 

behovet och möjligheterna, planera utförande och följa upp patientens egenvård. Detta 

för att hjälpa patienterna att återfå så mycket makt över sitt mående som möjligt.  

       En kombination av kunskap om HIV, öppenhet inom vården och accepterande av 

HIV-diagnosen resulterade i större deltagande i den egna vården (Williams, Amico & 

Konkle-Parker 2011). Även kunskaper om olika symtom och biverkningar är av nytta 

för patienten. Genom att ha kunskaper om detta ökar sannolikheten att patienten själv 

tar kontakt med sjukvården i tid och får hjälp med sina problem innan de påverkar deras 

HRLK nämnvärt (Wilson et al. 2016). Många saknade även kunskapen om vilka 

resurser sjukvården har att erbjuda (Krause, Butler & May 2013). Detta är något som 

även Khosla & Zachary (2016) kom fram till i sin studie. I många fall finns det mycket 
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information att hämta på exempelvis internet, ofta så mycket information att det kan bli 

överväldigande. I dessa fall är det viktigt att ge patienterna strategier och verktyg för att 

kunna tillgodose sig informationen (Eriksson & Majanen 2012). Folkhälsomyndigheten 

(2016b) skriver sin rapport att endast 15 procent av deltagarna har varit eller är i kontakt 

med en ideell HIV-organisation. En möjlig förklaring till att så pass få deltagare har 

denna kontakt kan vara informationen från olika hälsoinrättningar. Många patienter 

anser att informationen från hälsoinrättningar är otillräcklig och svårtillgänglig (Khosla 

& Zachary 2016), vilket skulle kunna medföra att få patienter vet att dessa 

organisationer finns. 

      Det framkom i föreliggande studie att det finns en misstro hos patienter med HIV 

gentemot sjukvården, dels gällande att få bästa möjliga vård samt upplever många oro 

över integritetsrelaterade situationer (Krause, Butler & May 2013; Sumari-de Boer et al. 

2011).  Det framkom i studien av Williams, Amico & Konkle-Parker (2011) att misstro 

gentemot sjukvården påverkar patienternas följsamhet och vilja att söka vård, oavsett 

om de var symtomfria eller inte. I Folkhälsomyndighetens rapport (2016b) framgår det 

dock att en majoritet av patienterna hade fullt förtroende för sjukvården. Osäkerhet runt 

integriteten kan leda till orolighet över den egna hälsan och sämre acceptans av HIV-

diagnosen (Krause, Butler & May 2013; Sumari-de Boer et al. 2011) Detta är något som 

Folkhälsomyndigheten (2016b) tar upp i sin studie, där de kom fram till att en stor 

majoritet av patienterna med HIV upplever en rädsla över att själva berätta om sin 

diagnos, vilket kan tänkas skapa problemen när det gäller integriteten inom sjukvården. 

Det framkom även att mer än hälften av patienterna var oroliga över samhällets och 

sjukvårdens attityder och åsikter mot patienter med HIV. Resultatet påvisade att dessa 

upplevelser leder till en lägre uppskattad HRLK, vilket även överensstämmer med 

resultatet i föreliggande litteraturstudie. 

 

4.2.3 Betydelsen av socialt stöd för patienternas HRLK 

 

Socialt stöd hade ett positivt samband med både de psykiska och fysiska aspekterna av 

HRLK (Bekele et al. 2013; Fumaz et. al. 2015; Krause, Butler & May 2013; Webel et 

al. 2015). Även Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2014) anser att goda sociala relationer 

är en viktig aspekt för patienters mående. I Folkhälsomyndighetens studie (2016b) 

angav 17 procent att de inte hade berättat för någon i sin omgivning om sin HIV-

diagnos och därmed inte hade något socialt stöd utanför vården. Vilket ytterligare 
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betonar vikten av sjukvården som ett tillgängligt och fungerande stöd. Vid dessa 

situationer har kuratorer en viktig roll, bland annat att erbjuda psykosocialt stöd vid kris 

eller att erbjuda stöd vid svåra sociala problem. Även vid smittspårning vid eventuell 

HIV-diagnos kan kuratorer vara till hjälp (Folkhälsomyndigheten 2016b). Det är vanligt 

att beskedet om HIV-diagnosen utvecklar en chockreaktion hos patienten (Ericsson & 

Ericsson 2009). Folkhälsomyndighetens studie (2016b) visar även att 40 procent av 

deltagarna var nöjda med det sociala stöd de hade i form av vänner och familj. Detta är 

dock både på gott och ont. Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2014) beskriver att många 

tvingas ge upp sin integritet för att få ett fungerande socialt nätverk, vilket kan påverka 

patientens HRLK negativt. I Folkhälsomyndighetens studie (2016b) beskrivs det att runt 

30 procent av patienterna upplever att de, på grund av sin HIV-infektion, förlorat vänner 

eller att människor tagit avstånd till dem. I sin studie kommer Williams, Amico & 

Konkle-Parker (2011) fram till att stöd från familj, vänner och vårdpersonal hade en 

negativ påverkan på patienter med HIV:s motivation att söka vård. Detta kan kopplas 

ihop med föreliggande studie där resultatet påvisar att de patienter som besöker 

sjukvården ofta har lägre HRLK än de som är i kontakt med sjukvården mer sällan 

(Bolge et. al. 2007; Krause, Butler & May 2013). I studien av Williams, Amico & 

Konkle-Parker (2011) framkom det att patienter med HIV ifrågasätter nyttan med att 

söka och besöka vården om de i nuläget mår bra. Vilket kan förklara varför patienter 

som ofta besöker sjukvården i regel har lägre HRLK (Bolge et. al. 2007; Krause, Butler 

& May 2013). Eftersom ett välfungerande socialt stöd bidrar, som tidigare nämnt, till 

högre grad av HRLK, känner dessa patienter troligtvis inte samma behov av att söka 

vård som de patienter som saknar denna typ av stöd. Vilket eventuellt även förklarar att 

de som ofta besöker vården upplever lägre grad av HRLK då de kanske inte har ett lika 

fungerande socialt nätverk. 

 

4.2.4 Den psykiska hälsans påverkan på patienternas HRLK 

 

Resultatet visade att depression eller tecken på depression var något som, i varierande 

utsträckning, förekom bland patienter med HIV och som negativt påverkade HRLK 

(Bekele et al. 2013; Crane et. al. 2006; Kamat, et al 2016; Krause, Butler & May 2013; 

Fang et al. 2015). Detta är något som Ericsson & Ericsson (2009) instämmer med, de 

beskriver även att känslor som maktlöshet ökar bland de HIV-drabbade. Detta är något 

som påverkar HRLK negativt (Folkhälsomyndigheten 2016b). I en studie av Bengtson 
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et al. (2015) påvisades att en förbättring när det gäller depression leder till att den 

psykiska aspekten av HRLK förbättras. Förbättringar inom den fysiska aspekten av 

HRLK var associerat med en liten men märkbar förbättring av depression hos 

deltagarna. 

 

4.2.5 Teoretisk referensram 

Som tidigare nämnt i föreliggande litteraturstudie ingår det tre olika aspekter i HRLK, 

dessa är en psykisk, en social och en fysisk aspekt (Lorentsen & Grov 2011). I teorin 

“The theory of illness trajectory” beskriver Carolyn L. Wiener och Marylin J. Dodd hur 

livet är centrerat till kroppen och hur en störning, i form av en kronisk sjukdom, kan 

påverka flera aspekter i livet (Penrod, Kitko & McGhan 2014). Resultatet i föreliggande 

studie påvisade att patienterna med HIV upplever att sjukdomen påverkar samtliga 

aspekter av HRLK. Depression, (Bekele et al. 2013; Crane et. al. 2006; Kamat et al. 

2016; Krause, Butler & May 2013; Fang et al. 2015), fysiska symtom (Mannheimer et. 

al. 2008) och integritetsproblem (Krause, Butler & May 2013; Sumari-de Boer et al. 

2011) är några av de problem som berör samtliga aspekter av HRLK och som många 

med HIV drabbas av. I teorin beskriver Carolyn L. Wiener och Marylin J. Dodd hur 

sjukdomar på ett komplext vis påverkar de tidigare nämnda aspekterna och hur särskild 

hänsyn bör tas gentemot hur sjukdomen påverkar flera aspekter av den drabbades liv. 

Detta är något som stärks av Willman (2014) som anser att människan ska ses utifrån ett 

helhetsperspektiv och att hälsan är relaterad till hela människan. I omvårdnaden av 

HIV-positiva patienter är detta något som sjuksköterskan bör ta i akt, extra viktigt är det 

eftersom HIV är en sjukdom som påverkar flera aspekter av en människas mående. 

Ericson och Ericson (2009) skriver att HIV-positiva patienter ska mötas med empati och 

förståelse, vilket kan kopplas till behovet av att ta hänsyn till hela människans hälsa. 

Detta är något som författarna till föreliggande litteraturstudie är eniga med, med tanke 

på hur HIV orsakar patienterna både fysisk och psykisk ohälsa, är det av största vikt för 

sjuksköterskan att se mer än enbart det fysiskt sjuka.  

4.2.6 Datainsamlingsmetod 

Samtliga artiklar i föreliggande studies resultat har använt olika typer enkäter som 

primär datainsamlingsmetod. Enkäter är designade för att erhålla information rörande 

förekomst, utbredning och inbördes förhållanden av fenomen inom en population (Polit 

och Beck 2012). 
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       Alla artiklarna innehåller specifika enkäter som berör och mäter HRLK. Att mäta 

HRLK är komplicerat och tidskrävande vilket skulle kunna förklara varför samtliga 

studier har valt flera olika enkäter som datainsamlingsmetod (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, SBU 2012). Hälften av artiklarna har även använt 

HIV-specifika enkäter (Bekele et al. 2013; Bolge et al. 2007; Fang et al. 2015; Fekete et 

al. 2016; Frain et al. 2016; Sumari-de Boer et al. 2011; Webel et al. 2015). Enkäter som 

är anpassade efter en viss sjukdom eller tillstånd är känsligare än mer allmänna enkäter. 

De ger en tydligare bild av sjukdomen och kan fånga upp flera viktiga funktioner. Dock 

är det möjligt att biverkningar och andra relevanta symtom från andra organsystem 

missas (SBU 2012). Detta kan vara en förklaring till varför artiklarna som trots att de 

har HIV-specifika enkäter även kompletterar datainsamlingen med andra icke HIV-

specifika enkäter.      

      I fem av artiklarna har enkäterna fyllts i genom intervjuer (Bekele et al. 2013; 

Douab et al. 2014; Kamat et al. 2016; Krause, Butler & May 2013; Sumari-de Boer et 

al. 2011). Detta anses vara den bästa metoden för datainsamling av enkäter på grund av 

kvalitén på informationen, dock är det tidskrävande (Polit & Beck 2012). I ytterligare 

fem av artiklarna har deltagarna fyllt i enkäterna manuellt själva (Bolge et al. 2007; 

Fumaz et al. 2015; Kamat et al. 2016; Pennington Grimsley 2006; Sumari-de Boer et al. 

2011). Vid självadministrerade enkäter bör forskaren vara medveten om att läs- och 

skrivkunskaper kan variera inom populationen samt att frågorna ska vara tydliga och 

enkelt formulerade (Polit & Beck 2012). I två av artiklarna har deltagarna fyllt i 

enkäterna på internet (Fekete et al. 2016; Frain et al. 2008) och i fyra av artiklarna 

framgår det inte hur enkäterna administrerats (Crane et al. 2006; Fang et al. 2015; 

Mannheimer et al. 2008; Webel et al. 2015). I en av artiklarna har data, utöver enkäter, 

samlats in från deltagarnas medicinska journaler samt genom att deltagarna fått föra 

dagbok (Webel et al. 2015). Dagböcker som datainsamlingsmetod kan användas för att 

få en ingående beskrivning av deltagarnas erfarenheter. Detta kräver dock att samtliga 

deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att på ett tydligt sätt, utan risk för 

feltolkningar, kan uttrycka sig i skrift (Polit & Beck 2012).  

      Cronbach´s alpha är den huvudsakliga variabeln för att bedöma reliabiliteten för en 

viss enkät. Cronbach´s alpha mäter den interna variationen av svaren på frågorna i 

enkäten. Värdena på Cronbach´s alpha kan variera mellan 0.00 och 1.00, där 0.00 

motsvarar dålig intern samstämmighet och 1.00 innebär hög intern samstämmighet. Ju 

högre värde på koefficienten desto stabilare är mätmetoden. Ett värde över 0.80 anses 
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som bra (Polit & Beck 2012). Av de 42 olika enkäterna som använts i de 14 artiklarna i 

resultatet var Cronbach´s alpha beräknat för 33 av enkäterna. För de resterande 9 

enkäterna finns inget reliabilitetstest beskrivet. Detta kan ses som en svaghet, dels för de 

individuella artiklarna men även för föreliggandelitteraturstudie vars resultat grundats 

på dessa artiklar. Av de 33 enkäter med beräknat Cronbach´s alpha har 21 ett värde över 

0.80, vilket kan ses som en styrka.  

 

4.3 Metoddiskussion 
 

En beskrivande litteraturstudie är en sammanfattning av gemensamma områden bland 

olika personer, grupper och/eller förhållanden med syfte att uppnå en bred kunskap om 

en viss situation (Polit & Beck 2012). Detta anser författarna överensstämmer med 

föreliggande litteraturstudies syfte. 

      De databaser som användes var Medline via sökmotorn PubMed samt Cinahl, vilka 

är de två i synnerhet mest användbara elektroniska databaserna för 

omvårdnadsforskning. PubMed innehåller artiklar inom områdena medicin, omvårdnad 

och hälsa medan Cinahl innehåller artiklar rörande omvårdnad och hälsa. I sökmotorn 

PubMed användes kontrollerade sökord, MeSH-termer, vilket delar in artiklar utifrån 

innehåll. I Cinahl användes motsvarande Cinahl Headings vilket fungerar på ett 

liknande sätt som MeSH-termer. I många fall, dock inte alltid, stämmer MeSH-termerna 

överens med Cinahl Headings. I föreliggande studie genomfördes en systematisk 

sökning, vilket innebär att sökningarna i de olika databaserna utfördes på samma sätt. I 

sökstrategin har MeSH-termer och Cinahl Headings med samma innebörd prioriterats 

över att ha exakt lika sökord, i fritext, i båda databaserna. Detta grundas i att genom 

fritextsökning sker sökningen endast på använda ord i artikeln medan med MeSH-

termer och Cinahl Headings sker sökningen grundad på huvudinnehåll (Polit & Beck 

2012). I arbetet ansågs MeSH-termen HIV motsvara HIV- infected patients i Cinahl 

Headings.  

       Författarna till föreliggande litteraturstudie valde även att utföra en bred sökning på 

begreppet livskvalité då det tidigt i sökningsprocessen framkom att HRLK definieras 

och benämns olika inom litteraturen. I vissa av de funna artiklarna undersöktes samtliga 

aspekter av HRLK, det vill säga den psykiska, den sociala och den fysiska aspekten, 

utan att artiklarna benämnde begreppet HRLK. I andra artiklar användes begreppet 

HRLK utan att samtliga aspekter undersöktes, dessa artiklar användes in föreliggande 

studie föra att belysa de enskilda aspekterna av HRLK, inte HRLK som helhetsbegrepp. 
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Dock använde majoriteten av de inkluderade artiklarna samma definition av HRLK som 

i föreliggande litteraturstudie. Den breda sökningen genomfördes för att inte gå miste 

om studier som undersöker någon eller några av aspekterna av HRLK utan att benämna 

dessa som HRLK. Eftersom definitionen av HRLK skiljer sig valde författarna att göra 

sökningen bred och sedan manuellt välja ut de artiklar som passade in på föreliggande 

studies definition av HRLK och där med svarade på syftet. Detta kan ses som en styrka i 

studien då den breda sökningen inte exkluderade artiklar som lämpade sig för 

föreliggande litteraturstudie men som inte benämner de tre aspekterna som HRLK.   

      Genom att använda begränsningar för sökningarna som genomfördes kan 

sökresultatet smalnas av och bli mer hanterbart (Polit & Beck 2012). Begränsningarna 

som användes var Adult 19+ och publikationsdatum för max 10 år sedan. Att begränsa 

publikationsdatum ses som en styrka då detta exkluderar artiklar vars resultat inte längre 

är aktuellt. En svaghet med samma begränsning kan dock vara att artiklar som 

publicerats för mer än 10 år sedan vars resultat fortfarande är relevant, exkluderas från 

studien. Begränsningen Adult 19+ ansåg författarna svarade på studiens syfte då 

författarna inte avsåg att undersöka minderåriga. Begränsningen Högskolan i Gävle i 

PubMed samt begränsningen Linked full text i Cinahl användes för att endast få fram 

artiklar som författarna verkligen hade tillgång till, detta för att underlätta 

urvalsprocessen. Detta kan dock ses som en svaghet i studien, då artiklar i tidskrifter 

som Högskolan i Gävle inte prenumererar på eller som finns inte tillgängliga gratis ej 

framkom i sökningarna. På detta vis kan artiklar som varit aktuella för föreliggande 

studie missats, vilket kan ses som en svaghet.  

      Ett urvalskriterium som användes i föreliggande studie var att samtliga artiklar 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Dock var samtliga utvalda artiklar i 

arbetet skrivna på engelska. Detta kan ses som en svaghet då relevanta studier skrivna 

på andra språk valdes bort. Ytterligare ett urvalskriterium var att samtliga studier skulle 

utvärdera HRLK hos patienter med HIV. Denna nivå av livskvalité valdes då författarna 

ansåg att det var den mest relaterbara till området omvårdnad samt att det är inom 

HRLK sjuksköterskan i sin profession kan påverka och hjälpa patienten. För att 

begränsa antalet artiklar till ett mer hanterbart antal togs beslutet att endast inkludera 

artiklar vars studier utfördes i länder som kan efterlikna Sverige i förhållande till 

levnadsstandard och sjukvård. Detta gjordes för att få ett mer applicerbart resultat till 

sjukvården i Sverige. Detta inklusionskriterium kan även ha varit en svaghet med 

föreliggande studie. Genom att endast inkludera artiklar från Nordamerika och Europa 
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kan relevanta artiklar från länder i andra världsdelar med överförbar levnadsstandard 

och sjukvård uteslutits. När det gäller exklusionen av studier som utvärderar specifika 

behandlingar har författarna försökt undvika att få en allt för medicinsk vinkel på 

studien. De artiklar som använts i studien och som berör behandlingen av HIV tar 

endast upp antiviral behandling generellt, inte effekten av en viss typ av antiviral 

behandling. Detta tas med i studien eftersom behandlingen, trots sin medicinska vinkel, 

ändå påverkar stora delar av området omvårdnad i detta sammanhang. 

 

 

4.4 Kliniska implikationer 
 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie kan bidra med en ökad förståelse och en 

tydligare inblick i hur det är att leva med HIV för vårdpersonal. Denna kunskap kan 

hjälpa vårdpersonalen att förbereda sig inför mötet med en HIV-drabbad patient och 

betonar vikten av att visa förståelse och empati. Det ger även möjligheten att ge en så 

individanpassad omvårdnad som möjligt med mål att förbättra eller bibehålla patientens 

HRLK. Med en ökad förståelse för patientens hälsa får vårdpersonalen en bättre 

möjlighet att hjälpa patienten. Resultatet ger även sjuksköterskan möjlighet att hjälpa de 

patienter vars HRLK redan är påverkat men även att förebygga påverkan på 

nydiagnostiserade patienters HRLK. Sjuksköterskan får kunskaper om hur det är möjligt 

att hjälpa patienten i sin psykiska aspekt, men även vetskapen om att andra 

yrkeskategorier inom sjukvården kan vara fördelaktigt att involvera. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Författarna till föreliggande studie vill belysa vikten av denna typ av studie för att 

utveckla kunskaperna så att god omvårdnad för patienter med HIV kan erbjudas. I takt 

med att vården och samhället utvecklas bör liknande studier genomföras då 

förutsättningarna för patienter med HIV kan se annorlunda ut. Med tanke på att det i 

dagsläget inte existerar något botemedel mot HIV, är detta ett område där mycket 

forskning sker. Det är därför viktigt att parallellt med framställning och forskning om 

nya behandlingsmetoder upprepa denna typ av studier för att få en inblick i hur 

patienterna mår och påverkas av behandlingen.  

       Baserat på föreliggande litteraturstudies resultat kan med fördel framtida forskning 

fokusera på tydligare orsaker till depression då det tydligt framgår att patienter med 

HIV drabbas men det saknas en tydlig förklaring till varför. Författarna anser att det 
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lämpligen kan utföras studier med kvalitativ ansats kring detta ämne, för att komplettera 

de kvantitativa artiklar som redan existerar om ämnet. 

      Artiklarna vars resultat föreliggande studie baserats på har genomförts främst i 

Nordamerika, med en majoritet av studier från USA. Några av artiklarna har även utfört 

studier i Europa. Fortsatt forskning kan med fördel utföras i andra länder för att skapa 

en bredare förståelse för hur variationer i HRLK hos patienter med HIV ser ut länderna 

emellan.   

 

4.6 Slutsats 
 

HIV påverkar samtliga aspekter av HRLK hos de drabbade patienterna. Det var symtom 

av sjukdomen, biverkningar av behandlingen, depression och osäkerhet runt diagnosen 

som negativt påverkade HRLK. Ett gott socialt stöd från familj och vänner, men även 

från sjukvården var något som påverkade HRLK positivt. Även kunskaper kring 

sjukdom och behandling bidrog till förbättrad HRLK.  

      Dessa kunskaper är av vikt för vårdpersonal att besitta för att få ökad förståelse för 

patienterna och därmed kunna erbjuda den bästa möjliga, individanpassade, vården för 

patienter med HIV. 
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Författare,  

årtal, land 

Titel Design/ 

ansats 

Urvalsmetod Undersöknings-grupp 

(Antal, kön, ålder) 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys 

Bekele, Rourke, 

Tucker, Greene, 

Sobota, 

Koornstra, 

Monette, Rueda, 

Bacon, Watson, 

Hwang, Dunn, 

Guenter & The 

Positive Spaces 

Healthy Places 

Team 

 

2012  

Canada 

Direct and indirect 

effects of perceived 

social support on health-

related quality of life in 

persons living with 

HIV/AIDS 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 602 (454 män, 148 

kvinnor), Medelålder: 

43.1 år. 

Intervjuer, Enkät Beskrivande 

statistik, 

Pearson 

korrelations-

analys 

Bolge, Mody, 

Ambegaonkar, 

McDonnell & 

Zilberber 

 

2007 

USA 

The impact of anemia on 

quality of life and 

healthcare resource 

utilization in patients 

with HIV/AIDS 

receiving antiretro- 

viral therapy 

 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 2044 (1573 män, 471 

kvinnor) Medelålder 

43.44 år 

Enkät ANOVA 

Crane, Van 

Rompaey, 

Dillingham, 

Herman, Diehr 

& Kitahata 

 

A Single-Item Measure 

of Health-Related 

Quality of Life for HIV-

Infected Patients in 

Routine Clinical Care 

 

Tvärsnittsstudie Bekvämlighetsurval 269 (245 män, 24 

kvinnor)  

Medelålder 37 år. 

Enkät ANOVA, 

Turkey post hoc 

test 
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2006 

USA 

 Douaba, 

Marcellina, 

Vilotitcha, 

Protopopescua, 

Préaua, Suzan-

Montia, Sagaon-

Teyssiera, Lerte, 

Carrieria, Dray-

Spirae, Spirea & 

the ANRS-

VESPA2 Study 

Group 

 

2014 

Frankrike 

Health-related quality of 

life of people living with 

HIV followed up in 

hospitals in France: 

comparing trends and 

correlates between 2003 

and 2011 (ANRS-

VESPA and VESPA2 

national surveys) 

Longitudinell, 

kvantitativ 

ansats 

Ändamålsenligturval 2267 (1639 män, 628 

kvinnor) 

Medelålder framgår inte  

Enkäter ANOVA, 

Heckman 

regression 

models 

Fang, Vincent, . 

Calabrese, 

Heckman, 

Sikkema, 

Humphries & 

Hansen 

 

2015 

USA 

 

Resilience, stress, and 

life quality in older adults 

living with HIV/AIDS 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ 

ansats 

Randomiserat urval 299 (202 män, 97 

kvinnor) Medelålder 

55,0 år 

Enkät SEM 
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Fekete, 

Williams, Skinta 

& Bogusch 

 

2016 

USA 

Gender differences in 

disclosure concerns and 

HIV-related quality of 

life 

Tvärsnittsstudie Randomiserat urval 140 (102 män, 38 

kvinnor) 

Medelålder: 42,77 år. 

Enkät Beskrivande 

statistik, x2, 

t-test 

Frain, Berven, 

Chan, Tschopp 

 

2008 

USA 

 

 

Family Resiliency, 

Uncertainty, Optimism, 

and the Quality of Life of 

Individuals With 

HIV/AIDS 

Tvärsnittsstudie Bekvämlighetsurval 125 (110 män, 15 

kvinnor)  

medelålder: framgår ej 

(mellan 21-50 år) 

 

Enkät 

 

Pearsons 

korrelations-

analys 

Fumaz, 

Ayestaran, 

Perez-Alvarez, 

MuñozMoreno, 

Moltó, Ferrer & 

Clotet 

 

 

2015 

Spanien 

 

Resilience ageing, and 

quality of life in long-

term diagnosed HIV-

infected patients 

Tvärsnittsstudie,  

Kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 151 (87 män, 64 

kvinnor) Medelålder: 

50 år 

Enkät Kolmogorov–

Smirnov test 
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Kamat, Woods, 

Cameron, 

Ludicello & 

The HIV 

Neurobehavioral 

Research 

Program 

(HNRP) Group 

  

2016 

USA 

Apathy is associated with 

lower mental and 

physical quality of life in 

persons infected with 

HIV. 

Tvärsnitts- 

Studie,  

kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 

 

80 (71 män, 9 kvinnor) 

medelålder 46,2 

Enkät Pearsons 

korrelations-

analys 

Krause, Butler 

& May 

 

2013 

USA 

Associations between 

factors affecting access 

to care and health-related 

quality of life: Results of 

a statewide HIV/AIDS 

cross-sectional study 

Tvärsnittsstudie Randomiserat urval 220 (ingen ytterligare 

information framgår) 

Enkät/intervju MANOVA 
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Mannheimer, 

Wold, Gardner, 

Telzak, Huppler 

Hullsiek, 

Chesney, Wu, 

MacArthur, 

Matts & 

Friedland 

 

2008 

USA 

Mild-to-Moderate 

Symptoms during the 

First Year of Antiretro-

viral Therapy Worsen 

Quality of Life in HIV-

Infected Individuals 

Longitudinell 

design, 

kvantitativ 

ansats 

Randomiserat urval 1397 (1110 män, 287 

kvinnor) Medelålder: 

38.3 år 

Enkät Grund-läggande 

beskrivande 

statistik, x2 

Pennington 

Grimsley 

 

2006 

USA 

Spirituality and quality of 

life in HIV-positive 

persons 

Tvärsnittsstudie Bekvämlighetsurval 101 (50 män, 51 

kvinnor) 

Medelålder: 41 år 

Enkät Korrelations-

analys, t-test 
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Sumari-de Boer, 

Sprangers, Prins 

& Nieuwkerk 

 

2011 

Nederländerna 

HIV Stigma and 

Depressive Symptoms 

are Related to Adherence 

and Virological 

Responce to 

Antiretroviral Tretment 

Among Immigrant and 

Indigenous HIV Infected 

Patients 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 201 (156 män 45 

kvinnor) 

Medelålder: 43,4 år 

Enkät, Intervju T-test, x2 

Webel, Sattar, 

Schreiner & 

Phillips 

 

2015 

Canada 

Social resources, health 

promotion behavior, and 

quality of life in adults 

living with HIV 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ 

ansats 

Bekvämlighetsurval 102 (54 män, 48 

kvinnor) Medelålder: 

48 

Enkät Grundläggande 

beskrivande 

ststistik, 

Spearman 

korrelationsanal

ys 
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Författare Syfte Resultat 

Bekele, Rourke, Tucker, Greene, Sobota, 

Koornstra, Monette, Rueda, Bacon, Watson, 

Hwang, Dunn, Guenter & The Positive 

Spaces Healthy Places Team 

 

Att undersöka huruvida socialt stöd bidrar till 

fysisk och psykisk HRLK. 

Tydliga samband mellan socialt stöd och HRLK, 

både för psykiska och fysiska aspekter. Störst 

effekt hade socialt stöd på depressiva symtom.  

Bolge, Mody, Ambegaonkar, McDonnell & 

Zilberber 

 

  

Att förstå hur anemi påverkar HRLK och 

resursutnyttjande av sjukvården hos patienter med 

HIV/AIDS 

En fjärdedel av deltagarna i studien uppgav att 

de hade anemi. Resultatet visar att patienter med 

HIV som uppger att de även lider av anemi har 

en lägre HRLK samt utnyttjar mer 

sjukvårdsresurser än patienter med HIV som inte 

har anemi. 

Crane, Van Rompaey, Dillingham, Herman, 

Diehr & Kitahata 

 

Att undersöka validitet och genomförbarhet hos 

EVGGFP -instrumentet av att bedöma HRLK hos 

patienter med HIV inom den kliniska vården.  

 

Deltagare i studien som angav 5 eller fler 

symtom uppgav att det hade en allvarlig negativ 

effekt på deras aktivitetsnivå. Måttlig/allvarlig 

fatigue och/eller depression rapporterades hos 60 

procent av deltagarna. I studien framkom även 

att längre HRLK har ett samband med lägre 

CD4-räkning och antalet symtom. 

Douaba, Marcellina, Vilotitcha, 

Protopopescua, Préaua, Suzan-Montia, 

Sagaon-Teyssiera, Lerte, Carrieria, Dray-

Spirae, Spirea & the ANRS-VESPA2 Study 

Group 

 

Att undersöka korrelationer av HRLK hos vuxna 

patienter med HIV genom att analysera enkäterna 

ANRS-VESPA (2003) och VESPA2 (2011). 

Nivåerna av HRLK förändrades mellan 2003 och 

2011. En minskning inom den fysiska aspekten 

av HRLK och en förbättring inom den mentala 

aspekten av HRLK observerades hos 

undersökningsgruppen.  

 

Fang, Vincent, Calabrese, Heckman, 

Sikkema, Humphries & Hansen 

Att undersöka återhämtningsförmågans effekt på 

förhållandet mellan livet, stress och HRLK 

Äldre patienter med bra återhämtningsförmåga 

hade avsevärt mycket bättre fysiskt, emotionellt 

och funktionellt välmående. En bra 

återhämtningsförmåga kan även leda till färre 

negativa effekter av livsstress på HRLK. 

Bilaga 2 
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Fekete, Williams, Skinta & Bogusch Att undersöka sambandet mellan HRLKoch oro 

för att andra människor ska reagera negativt på en 

individs HIV status. 

Om individer kändes mycket oro över negativa 

reaktioner från omgivningen rörande deras HIV 

var det associerat med mer oro över sin hälsa för 

kvinnor med HIV. Kvinnor rapporterade dock 

högre livstillfredsställelse än män. 

Frain, Berven, Chan, Tschopp 

 

Att bidra till förståelsen av HRLK som den 

upplevs av ett samhällsförankrat, icke-kliniskt 

urval av individer med HIV/AIDS genom att 

använda teorin om familjens 

återhämtningsförmåga och kognitiva 

värderingskoncept av osäkerhet och optimism. 

Det finns ett samband mellan HRLK och 

kognitiv uppfattning, familj variabler samt 

sjukdomsutveckling. I studien framgår inget 

samband mellan HRLK och CD4-räkning.  

 

Fumaz, Ayestaran, Perez-Alvarez, 

MuñozMoreno, Moltó, Ferrer & Clotet 

Att undersöka återhämtningsförmåga, 

uppfattningen av att åldras, copingstrategier, 

HRLK och emotionell status hos en grupp 

individer som levt med HIV länge.  

I studien framkom att patienterna hade en god 

HRLK. Vilket stämmer överens med tidigare 

studier där äldre individer som lever med HIV 

har högre HRLK än yngre personer med HIV 

inom dimensionerna negativa känslor, social 

samhörighet samt miljömässiga och spirituella 

aspekter. Detta tyder på att personer som åldras 

med HIV kan uppleva en bra HRLK. 

Kamat, Woods, Cameron, Ludicello & 

The HIV Neurobehavioral Research 

Program (HNRP) Group 

 

Att undersöka sambandet mellan apati och den 

fysiska samt mentala aspekten av HRLK. 

Det finns en hög förekomst av apati bland 

patienter med HIV, vilket påverkar HRLK 

negativt. Detta har en inverkan på personernas 

psykiska och fysiska välbefinnande.  

 

Krause, Butler & May 

 

Att beskriva sambandet mellan tillgång till 

sjukvård och HRLK hos personer som lever med 

HIV/AIDS i Mississippi genom att utföra en 

regionsomfattande enkät. 

I studien rapporterade deltagarna sämst inom 

dimensionen fysisk hälsa medan dimensionen 

självkänsla var högst. Aspekten socialt stöd 

visade sig vara viktigt den sociala hälsan hos 

individer med HIV samt deras självkänsla. 
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Antiviral medicinering hade i studien en negativ 

koppling till smärta och nedsatt rörelseförmåga. 

Mannheimer, Wold, Gardner, Telzak, 

Huppler Hullsiek, Chesney, Wu, MacArthur, 

Matts & Friedland 

 

Att undersöka frekvensen och intensiteten av HIV 

symtom under det första året av behandling, samt 

hu de påverkar HRLK. 

Antalet symtom hos en individ med HIV har en 

signifikant, negativ, påverkan på patient-

rapporterad HRLK.  

 

Pennington Grimsley Att undersöka om spiritualitet påverkar HRLK hos 

personer som har en obotlig sjukdom eller 

infektion, såsom HIV.   

Ålder har en negativ men signifikante påverkan 

på fysiska aspekter av HRLK medan ålder har en 

positiv korrelation med psykiskt välmående. 

Studien visar även att deltagare i studien med en 

lägre utbildningsnivå uppger en lägre HRLK. 

Det framkommer ingen skillnad mellan män och 

kvinnors HRLK. 

 

Sumari-de Boer, Sprangers, Prins & 

Nieuwkerk 

Att jämföra följsamheten till behandling och dess 

effekter mellan infödd befolkning och 

immigranter. Samt att se om möjliga skillnader 

var relaterade till HIV-stigma, HRLK, depression 

och tro på medicineringen.  

Studien kom fram till immigranter upplever 

sämre HRLK, högre grad av depression, 

personligt stigma och oro för vad andra ska 

tycka.  

Webel, Sattar, Schreiner & Phillips 

 

Att beskriva samband mellan social samhörighet, 

socialt nätverk, socialt kapital och 

hälsobefrämjande beteenden, följsamhet till HIV-

medicinering, fysisk aktivitet och HRLK hos 

personer som lever med HIV. 

I studien framkom ett starkt positivt samband 

mellan HRLK och social samhörighet. Det 

framkom även ett relativt starkt samband mellan 

HRLK och socialt kapital. Dock framgår inget 

samband mellan HRLK och socialt nätverk. 

 


