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Sammanfattning 
Bakgrund: Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem, år 2017 uppgav 

Världshälsoorganisationen att ungefär 37 miljoner människor världen över lever med Hiv. I 

Sverige lever cirka 6500 människor med Hiv och varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall 

av Hiv i Sverige. Trots god kunskap om Hiv framkommer fortfarande fördomar, rädsla och en 

negativ attityd mot personer med Hiv inom vården. Förståelsen för en individs vardagsliv är 

en viktig grund för sjuksköterskans arbete eftersom förståelsen styr de åtgärder 

sjuksköterskan kan sätta in för att underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. En bättre 

förståelse för en individs vardag kan även förbättra vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten samt kan öka förutsättningen för personens delaktighet i sin egen vård.  

 

Syfte: Att beskriva hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet.  

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 12 kvalitativa artiklar.   

 

Huvudresultat: Resultatet visar att personer med Hiv upplever svårigheter rörande 

medicinering, stigmatisering och diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan 

socialt stöd från familj, vänner, tro och vårdpersonal kan underlätta upplevelsen av hälsa i 

vardagslivet.  

 

Slutsats: Personer med Hiv upplever svårigheter rörande medicinering, stigmatisering och 

diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan socialt stöd från familj, vänner, tro 

och vårdpersonal kan underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. Det är av vikt att förstå 

hur individen upplever sitt vardagsliv och vad som påverkar upplevelsen av vardagslivet, 

detta då vardagslivet måste fungera för att en individ ska känna hälsa.  
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Abstract  
Background: HIV is one of the world's largest public health problems, in 2017 the 

World Health Organization stated that about 37 million people worldwide are living 

with HIV. In Sweden, approximately 6,500 people are living with HIV and every year 

between 400-500 new cases of HIV are reported in Sweden. Despite good knowledge of 

HIV does prejudices, fears and a negative attitude towards people with HIV still exists 

within the healthcare sector. The understanding of an individual's everyday life is an 

important basis for the nurse's work because the understanding controls the actions the 

nurse can insert to ease the experience of health in everyday life. A better understanding 

of an individual's everyday life can also improve the relationship between the nurse and 

the patient and can facilitate the person's participation in their own care. 

 

Purpose: Describe how people with HIV experience health in their everyday life.  

 

Method: A literature review with descriptive design based on 12 qualitative articles.   

 

Findings: The result indicate that people with HIV experience difficulties regarding 

medication, stigmatization and discrimination as obstacles to health in their everyday 

life. While social support from family, friends, faith and healthcare staff can facilitate 

the experience of health in everyday life. 

 

Conclusion: People with HIV experience difficulties regarding medication, 

stigmatization and discrimination as obstacles to health in everyday life while social 

support from family, friends, faith and healthcare staff can facilitate the experience of 

health in everyday life. It is important to understand how the individual experiences his 

everyday life and what influences the experience of everyday life, this because an 

individual’s everyday life has to work in order for them to experience health. 
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Introduktion 
Humant Immunbristsvirus  
Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem och år 2017 uppgav 

Världshälsoorganisationen (WHO) att ungefär 37 miljoner människor världen över lever 

med Hiv. WHO rapporterar att mellan åren 2000–2017 sjönk både antalet 

nydiagnostiserade och dödsfall relaterade till Hiv med nästan 40% (World health 

organization 2018). I Sverige är ungefär 6500 människor diagnostiserade med Hiv och 

varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall av Hiv i Sverige. Hiv står för Humant 

immunbristvirus och isolerades första gången på laboratorium 1983 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Hiv viruset angriper kroppens immunförsvarsceller och 

försvårar immunförsvarets försvar mot infektioner (World health organization 2018). 

Hiv smittar främst via blod, sperma och slidsekret men kan även smitta fostret i 

samband med graviditet, förlossning och amning (Friedmann 2017).  

 

Diagnosen ställs genom att ett blodprov tas, där antikroppar eller antigener som är 

specifika för Hiv påvisas. Några veckor efter smittotillfället kan en primärinfektion 

uppstå och vanliga symtom som kan uppträda är feber, halsont, svullna lymfkörtlar och 

ibland kan utslag förekomma. Den drabbade behöver inte uppvisa symtom vid 

primärinfektionen utan det kan dröja flera år innan symtomen uppkommer. Det finns 

idag inget botemedel mot Hiv men det finns en effektiv antiviral behandling 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Behandlingen mot Hiv består av minst tre olika preparat 

och det är av vikt att personen tar medicinen enligt ordination för att motverka 

resistensutvecklingen. Resistensutvecklingen samt de omfattande biverkningarna gör att 

medicineringen mot Hiv är problematisk (Melhus 2013). Den antivirala behandlingen 

håller infektionen i schakt och Hiv klassificeras därför som en kronisk sjukdom. En 

obehandlad Hiv infektion leder till att infektionen utvecklas till AIDS 

(Folkhälsomyndigheten 2015). AIDS står för Acquired immunodeficiency syndrome 

och är det mest avancerade stadiet av Hiv (World health organization 2018). 

 

Omvårdnad vid Hiv 

Vid omvårdnad av personer med Hiv bör sjuksköterskan lägga särskild tyngd vid att 

tillgodose patientens grundläggande behov med utgångspunkt från patientens 

näringsbehov och psykiska behov (Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen och 
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Stubberud 2011). Patientens näringsbehov är viktigt att bevaka då viktnedgång, nedsatt 

aptit och illamående är vanligt förekommande symtom vid Hiv. Avmagring bör 

sjuksköterskan se som en varningssignal då detta ofta är ett symtom som indikerar att 

sjukdomen har utvecklats till AIDS (Andreassen et al. 2011). Psykisk ohälsa förklarar 

Skärsäter (2014) kan utlösas när en person hamnar i en svår situation orsakad av stress, 

detta bidrar till att personen upplever situationen som icke hanterbar. Faktorer som ökar 

risken för att drabbas av psykisk ohälsa är stress i vardagslivet, ekonomiska svårigheter 

och brist på socialt stöd. Stress kan orsakas av en händelse som drastiskt ändrar en 

persons liv som till exempel arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall (Skärsäter 2014).  

 

Patientens psykiska välmående måste sjuksköterskan följa noggrant. Sjuksköterskan bör 

därför lägga särskild vikt vid att tidigt identifiera om patienten är i behov av psykiskt 

stöd. Förutom att tidigt kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov måste 

sjuksköterskan se till att patienten är välinformerad om sjukdomen och om vad Hiv 

innebär för den smittade (Andreassen et al. 2011). Vidare belyser Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att sjuksköterskan 

har fyra primära ansvarsområden, dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra 

lidande och återställa hälsa. Den vård som sjuksköterskan utför ska utgå ifrån respekt 

för de mänskliga rättigheterna vilket även omfattar kulturella rättigheter, rätten till liv, 

egna val och rätten till att bli bemött med värdighet och respekt. Omvårdnad ska utföras 

respektfullt, oberoende av tro, kön, kulturell bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, 

nationalitet eller sjukdom. Sjuksköterskan hanterar personliga uppgifter konfidentiellt, 

uppvisar ett professionellt förhållningssätt och värderar respektfullhet, trovärdighet, 

medkänsla och integritet i sin yrkesutövning (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

 
Sjuksköterskans perspektiv: att vårda personer med Hiv 
Hiv är en sjukdom som är förknippad med mycket fördomar och skam. Hiv anses därför 

vara en av vår tids mest stigmatiserande sjukdomar och många människor väljer därför 

att inte berätta om sin sjukdom. Inom vården förekommer även rädsla, osäkerhet och 

avståndstagande mot patienter med Hiv. Denna rädsla hos vårdpersonal kan bero på en 

rädsla av att bli smittad men också sjuksköterskans egen okunskap. Vid möte med 

patienter med Hiv bör sjuksköterskorna därför ha reflekterat över sina egna attityder till 

sjukdomen (Andreassen et al. 2011). 
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Röndahl, Innala och Carlsson (2003) har undersökt sjuksköterskors attityder mot 

personer med Hiv och förekomsten av att vilja avstå omvårdnad av personer med Hiv i 

Sverige. Resultat visar att minoriteten av sjuksköterskorna skulle om möjligheten 

erbjöds undvika att vårda personer med Hiv. Teman som kunde identifieras var att 

sjuksköterskorna upplevde en rädsla för kontamination och brist på kunskap gällande 

sjukdomens specifika krav på bemötandet och omvårdnaden. Återkommande teman 

som resulterade i en negativ attityd hos sjuksköterskor vid vård av personer med Hiv 

var bristande kunskap om Hiv/AIDS, rädsla för att bli smittad och motstånd till att vårda 

personer med Hiv (Hassan & Wahsheh 2011; Pickles, King & Belans 2009; Röndahl, 

Innala & Carlsson 2003). Ferreira, Souza, Pôças, Gonçalves och Santos (2014) belyser 

att sjuksköterskorna anser att vårdandet av personer med Hiv ställer ett högre krav på 

sjuksköterskans empatiska förmåga. Brist på empatisk förmåga kan utgöra ett hinder i 

vårdandet då sjuksköterskan har en central roll i patientens sjukdomsprocess (Ferreira et 

al. 2014). Farley et al. (2014) beskriver att sjuksköterskorna inom mödravården har en 

god kunskap om Hiv men ändå framkommer negativa attityder och fördomar mot 

personer med Hiv. Exempelvis så ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att modern 

skulle vara tvingad till att få antiviral behandling för att minimera risken för överföring 

av Hiv till barnet. Minoriteten av sjuksköterskorna ansåg att mödrar med Hiv inte kan 

tillhandahålla sina barn god omvårdnad och endast 53% av sjuksköterskorna ansåg att 

kvinnor med Hiv ska få ha barn (Farley et al. 2014).    

 

Begreppsdefinition  

Upplevelse 

En upplevelse syftar vanligtvis till något som en individ har varit med om, men 

begreppet omfattar även uppfattningar om något och något som man hört talas om. En 

upplevelse omfattar något som påverkar en individs sätt att känna, tänka eller vara 

(Psykologiguiden 2019).  

 

Vardagsliv  

Enligt Nyström (2014) innebär vardagslivet det vanliga livet, detta omfattas av alla 

dagar som äger rum mellan de dagarna där något utöver det vanliga inträffar. När något 

utöver det vanliga inträffar påverkar denna händelse ofta vardagslivet avsevärt. Detta 

eftersom våra erfarenheter och kunskaper om olika händelser påverkar hur vi lever och 
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förhåller oss. En individ som varit med om ett akut insjuknande eller lever med en 

kronisk sjukdom besitter erfarenheter som kan vara mer eller mindre bearbetade. Dessa 

erfarenheter påverkar individens förmåga att möta svårigheter och möjligheter i 

vardagen. Förståelsen för en individs vardagsliv är en viktig grund för sjuksköterskans 

arbete eftersom förståelsen styr de åtgärder sjuksköterskan kan sätta in för att underlätta 

vardagslivet. En bättre förståelse för en individs vardag menar Nyström (2014) 

förbättrar vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten samt ökar förutsättningen 

för personens delaktighet i sin egen vård. Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att 

under en människas liv genomgår vi många förändringar som påverkar vårt välmående 

under livscykeln. Dessa förändringar kan resultera i att en individs behov av psykiskt, 

fysiskt, socialt och andligt stöd varierar under livscykeln. Större omställningar i livet 

påverkar livscykeln, dessa betydande händelser som kräver en större omställning kan 

vara föräldraskap, sjukdom, relationer och identitetskris (Ternestedt & Norberg 2014). 

 

Hälsa 
Omvårdnadens bärande begrepp omfattar hälsa, människa, miljö och omvårdnad 

(Santamäki Fischer & Dahlqvist 2014). Begreppet hälsa kan beskrivas på olika sätt till 

exempel som ett tillstånd, en process eller ett resultat men även som välbefinnande och 

livskvalitet (Willman 2014). Litteraturen har många definitioner på begreppet hälsa och 

enligt Willman (2014) är det de filosofiska synsätt som används som styr hur begreppet 

hälsa definieras. Det filosofiska synsättet som används styr inte enbart innebörden av 

begreppet hälsa utan även de insatser som ska utföras i hälsofrämjande syfte. 

Litteraturen kan identifiera två huvudsakliga synsätt på begreppet hälsa, det 

biomedicinska perspektivet och det humanistiska perspektivet. Dessa synsätt kan inte 

utesluta varandra utan är lika viktiga för att förstå människans hälsa och ohälsa. Det 

biomedicinska perspektivet ser hälsa som motsatsen till sjukdom och att sjukdom 

uppkommer vid hot mot hälsan. Sjukdomen kommer utifrån och vid reparation av 

kroppen behöver inte individen aktivt närvara. Detta beror på att det biomedicinska 

perspektivet fokuserar på det medicinska och det primära målet är att bota sjukdomen, 

de ser inte kropp och själ som en helhet utan att de är separerade från varandra 

(Willman 2014).  

 

Det humanistiska perspektivet utgår från ett holistiskt synsätt, ser hälsa som en process 

och ser människan som en helhet, uppbyggd av kropp, själ och ande. Hälsa är något mer 
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än enbart frånvaro av sjukdom och utgörs av en process som uppfattas av människan i 

det vardagliga livet. Ett holistiskt synsätt innebär att hälsa definieras av människan som 

helhet vilket omfattas utav hennes upplevelser, välmående, upplevelser av mening och 

känsla av sammanhang (KASAM) (Willman 2014). KASAM består utav tre 

komponenter, dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

syftar till att de upplevelser som en individ upplever känns begripliga. Hanterbarhet 

syftar till att en individ besitter de resurser som krävs för att överkomma händelser och 

svårigheter och kan bestå av både inre och yttre resurser. Meningsfullhet syftar till att 

individen finner betydelse i livet som helhet men även det dagliga livet. Om en individ 

upplever en hög eller låg KASAM avgör dessa tre komponenter och vid en hög 

KASAM upplever individen hälsa (Antonovsky 2005). Det är tydligt att definitionen av 

begreppet hälsa varierar beroende på det filosofiska synsättet (Willman 2014) och att 

hälsa är en komponent inom omvårdnadens bärande begrepp (Santamäki Fischer & 

Dahlqvist 2014). Inom området omvårdnad finns det många omvårdnadsteoretiker 

(Alligood 2014) och samtliga omvårdnadsteoretiker definierar omvårdnadens bärande 

begrepp i sina teorier (Hardin 2014). Definitionerna av de bärande begreppen genererar 

skillnader mellan de olika teoretikerna och deras teorier. Skillnaderna uppkommer för 

att dessa bärande begrepp definieras på en hög filosofisk nivå vilket resulterar i att 

definitionen av de bärande begreppen skiljer sig åt (Hardin 2014). Välomtalade 

omvårdnadsteoretiker är till exempel Florence Nightingale, Jean Watson och Katie 

Eriksson (Alligood 2014).  

 

Teoretisk referensram - Katie Eriksson 
Enligt Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund (2014) har Katie Erikssons 

omvårdnadsteori Caritative caring sin utgångspunkt från caritas, vård gemenskap och 

vårdetik. Eriksson ser skillnad mellan vårdetik och omvårdnadsetik där vårdetik är 

relationen mellan patient och sjuksköterska, medan omvårdnadsetik är hur 

sjuksköterskan hanterar etiska principer och regler som styr hens arbete och beslut. 

Omvårdnadsetik är vad sjuksköterskor gör genom det tillvägagångssätt och de saker 

sjuksköterskor gör för patienten i praktiken. Ett förhållningssätt som bygger på vårdetik 

innebär att sjuksköterskor utan fördomar ser människor med respekt och bekräftar deras 

värdighet. Etiken är alltid som viktigast i relationen och i mötet med andra människor 

och vid mötet ska inga fördomar förekomma, utan människan ska få sin värdighet 
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bekräftad och bli bemött med respekt (Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund 

2014). 

  

Eriksson definierar hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och menar att hälsa är 

ett koncept med helhet och helighet samt att hälsa är att vara hel i kropp, själ och ande. 

Eriksson ser på hälsa som både en rörelse och en sammanställning och människans 

behov och önskningar påverkar rörelsen och den är beroende av väsentlig kraft från 

kropp, själ och ande. Eriksson menar att omsorg inte är en känsla eller ett beteende utan 

det är att finnas där och människans uppdrag är att existera för andra människors skull. 

Eriksson beskriver att människan befinner sig i en kontinuerlig utveckling och en 

central roll i människans kontinuerliga utveckling är lidande. När en patient upplever 

lidande orsakad av vården eller i frånvaro av omtänksamhet är det en kränkning av 

patientens värdighet. Att inte bli tagen seriöst, inte vara välkommen, att bli anklagad 

och att bli utsatt för maktmissbruk är olika sätt att känna lidande relaterat till vården. 

Detta lidande förtydligar Eriksson kan få patienten att känna lidande relaterat till sitt liv 

(Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). 

 
Problemformulering 
Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem med ungefär 37 miljoner 

människor drabbade världen över. Hiv är idag en kronisk sjukdom som innebär livslång 

behandling med antivirala läkemedel. Sjuksköterskors kunskap om Hiv är bristande och 

det framkommer fortfarande fördomar, rädsla och en negativ attityd mot personer med 

Hiv inom vården. Rädslan och fördomarna upplever sjuksköterskor är en begränsning 

vid vårdandet av personer med Hiv. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om 

dessa attityder och fördomar mot personer med Hiv för att kunna individanpassa 

bemötandet och omvårdnaden. Eriksson förtydligar att sjuksköterskan ska möta 

patienten fördomsfritt, respektfullt och med värdighet. Förståelsen för en individs 

vardagsliv är en viktig grund för sjuksköterskans arbete eftersom förståelsen styr de 

åtgärder sjuksköterskan kan sätta in för att underlätta vardagslivet. En bättre förståelse 

för en individs vardag kan bidra till att vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

patienten förbättras samt ökar förutsättningen för personens delaktighet i sin egen vård.  

 

Denna litteraturöversikt är av betydelse för att informera vårdpersonal om att fördomar 

och negativa attityder fortfarande existerar mot personer med Hiv inom vården. Det är 
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av vikt att ta reda på hur personer med Hiv upplever sitt vardagsliv eftersom denna 

förståelse kan förbättra vårdrelationen mellan sjuksköterskan och personer med Hiv. 

Förståelsen för hur en person med Hiv upplever hälsa i vardagslivet underlättar även för 

sjuksköterskan vid planering för de omvårdnadsinsatser som hen kan komma att sätta 

in.  

 
Syfte 
Syftet är att beskriva hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet. 

 

Frågeställningar 
Hur upplever personer med Hiv hälsa i sitt vardagsliv? 

 

Metod 
Design 
Studiens design är en beskrivande litteraturstudie, denna metod används för att 

sammanfatta aktuell forskning inom ett specifikt område (Polit & Beck 2012). 

  

Sökstrategi    
Vid artikelsökning inför en litteraturstudie beskriver Polit och Beck (2012) att forskaren 

startar processen genom att genomföra sökningar via bibliografiska databaser, detta för 

att dessa databaser innehåller artiklar från tusentals akademiska tidskrifter. Artiklarna i 

dessa databaser är kodade för att underlätta sökningen, artiklarna har till exempel kodats 

efter språk och tidskriftens huvudämne, till exempel medicin eller omvårdnad. Vid 

omvårdnadsforskning förtydligar Polit och Beck (2012) att två elektroniska databaser är 

särskilt användbara, dessa är MEDLINE och Cinahl (Polit & Beck 2012). Tillgång till 

databasen MEDLINE kan ske via olika sökmotorer och en sådan sökmotor är PubMed. 

Vid artikelsökning via PubMed kan forskaren använda sig utav Mesh-termer för att 

inkludera samtliga benämningar för samma begrepp inom en och samma sökning. Detta 

medför att upprepade sökningar inte måste genomföras av samtliga synonymer till ett 

ord utan det sker automatiskt vid en och samma sökning. Cinahls motsvarighet för 

PubMeds MeSH-termer är Cinahl headings (Polit & Beck 2012).  

 

Enligt Polit och Beck (2012) kan sökningar avgränsas eller utvidgas genom att använda 
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de booleanska söktermerna AND, OR och NOT. Det finns många sätt att begränsa en 

sökning på förutom användandet av Mesh-termer, Cinahl headings och booleanska 

söktermer. Sökningen kan även begränsas genom specifika publikationsdatum, val av 

språk och, eller att endast söka på peer reviewed artiklar (Polit & Beck 2012). 

Artikelsökningen till föreliggande litteraturstudie påbörjades i sökmotorn PubMed, 

däremot resulterade dessa sökningar i för få artiklar och därför genomfördes även 

sökningar i databasen Cinahl.  

 
Begränsningar 

Sökningen begränsades i sökmotorn PubMed genom att addera begränsningar, de 

begränsningar som användes var publiceringsdatum 2009-01-01 till 2019-01-05, 

tillgänglig via Högskolan i Gävle och artiklar skrivna på engelska. Den 

sökordskombination som tillämpades via PubMed var HIV infections [MeSH] och 

“Everyday life”. Sökningen begränsades i databasen Cinahl genom att addera 

begränsningar, de begränsningar som användes var peer reviewed, publiceringsdatum 

2014-01-01 till 2019-12-31 eller 2009-01-01 till 2019-12-31 och artiklar skrivna på 

engelska. De sökordskombinationer som tillämpades via databasen Cinahl var (MH 

"HIV Infections"), (MH "Attitude to Life") och (MH "Life Experiences"). De sökord 

som användes i PubMed samt Cinahl kombinerades med den booleanska söktermen 

AND för att avgränsa sökningarna. Se Tabell 1. Tabell för databassökning. De 

sökkombinationer som inte resulterade i relevanta sökträffar har författarna till 

föreliggande litteraturstudie valt att inte redovisa.  

 
Tabell 1. Tabell för databassökning. 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

möjliga 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline 

via 

PubMed 

Publiceringsdatum 2009-

01-05 till 2019-01-05, 

engelska och tillgänglig 

via Högskolan i Gävle. 

Sökdatum: 2019-01-22 

hiv infections 

[MeSH] AND 

“Everyday 

life” 

27 12 5 
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Cinahl Peer Reviewed, engelska 

och Publiceringsdatum 

2009-01-01 till 2019-12-

31. 

Sökdatum: 2019-01-22 

 (MH 

"Attitude to 

Life") AND 

(MH "HIV 

Infections") 

10 5 2 

Cinahl Peer Reviewed, engelska 

och Publiceringsdatum 

2014-01-01 till 2019-12-

31. 

 

Sökdatum: 2019-01-22 

(MH "Life 

Experiences") 

AND (MH 

"HIV 

Infections") 

92 18 5 

   Totalt: 129 

st. 

Totalt: 35 

st.  

Totalt:   

12 st. 

 

Urvalskriterier 
Vilka artiklar som ska inkluderas i litteraturstudien avgör författarna genom att 

formulera urvalskriterier, urvalskriterierna specificeras genom att formulera inklusions- 

och exklusionskriterier (Aveyard 2014). Inklusionskriterierna förtydligar vilka 

egenskaper som studien eller studiens deltagare måste uppfylla för att inkluderas i 

litteraturstudien medan exklusionskriterier förtydligar vilka egenskaper som inte får 

förekomma (Polit & Beck 2012).  

 

Inklusionskriterier  

Artikeln måste svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar, uppfylla IMRAD-

struktur, vara publicerade år 2009 eller senare, artikeln ska innehålla en etisk granskning 

eller vara godkända av en etisk kommitté, artikeln ska utgå från personer med Hiv:s 

perspektiv och artikeln ska ha en kvalitativ ansats. Författarna kommer enbart att 

använda artiklar med en kvalitativ ansats eftersom kvalitativ forskning bygger på 

subjektiva uppfattningar av olika händelser (Polit & Beck 2012). Denna forskning kan 

alltså svara på hur olika individer upplever olika händelser vilket författarna har som 

avsikt att ta reda på med denna litteraturstudie.  

 

Exklusionskriterier 

Artikeln svarar inte på litteraturstudiens syfte och frågeställningar, 
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undersökningsgruppen bestod av personer under 16 år, interventionsstudier, om artikeln 

inte tydligt separerar upplevelserna av personer med Hiv och andra personers 

upplevelser av Hiv, litteraturstudier, om artikeln undersöker vardagslivet vid livets 

slutskede och artiklar som undersökte vardagslivet hos personer med Hiv som har ett 

aktivt drogmissbruk eller arbetar som prostituerad.   

  

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  
Urvalsprocessen startar med att kritiskt granska varje individuell artikel. Den kritiska 

granskningen av artiklarna genomfördes genom att först avgöra om artikeln var relevant 

till litteraturstudiens syfte, om ja inkluderades artikeln och vid nej exkluderades den 

från litteraturstudien. Den kritiska granskningen fortsätter sedan genom att utifrån 

litteraturstudiens specifika inklusionskriterier och exklusionskriterier avgöra om artikeln 

kan inkluderas eller ej (Aveyard 2014). Vidare förklarar Polit och Beck (2012) att det är 

bra att genomföra en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna och för att 

genomföra detta finns olika bedömningsverktyg att använda. 

 

För att bedöma om de 129 artiklarna var relevanta till litteraturstudiens syfte läste de 

båda författarna titel och, eller abstrakt av samtliga artiklar. Av de 129 artiklar som 

söktes fram, exkluderades 94 artiklar för att antingen titel eller abstrakt inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. De kvarvarande 35 artiklarna granskades sedan mot 

litteraturstudiens specifika inklusions- och exklusionskriterier. Av de 35 artiklarna 

exkluderades 23 artiklar, en dubblett, sju kvantitativa artiklar, fyra artiklar då 

undersökningsgruppen bestod av barn, två litteraturstudier, tre då de inte uppfyllde 

IMRAD-struktur, tre artiklar där åtkomst saknades, en interventionsstudie och två då 

etiska överväganden saknades. De kvarvarande 12 artiklarna läste de båda författarna 

individuellt i fulltext och genomförde sedan tillsammans en relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning av de 12 artiklarna enligt granskningsmallen ”Mall för 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning” från kurs 11 i sjuksköterskeprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Totalt inkluderades de 12 artiklarna i litteraturstudien. 

Urvalsprocessen beskrivs schematiskt i Figur 1. PRISMA 2009 flow diagram.     
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Figur 1.  PRISMA 2009 Flow Diagram 

 

Dataanalys 
Dataanalysen av de inkluderade artiklarna startar genom sammanställning av varje 

individuell artikels resultat där litteraturstudiens författare försöker identifiera teman 

(Aveyard 2014). Aveyard (2014) menar att vid sammanställning av resultatet ska inte 

fokus enbart vara på att identifiera likheter mellan artiklarna utan även skillnader. Målet 

med sammanställningen är att utöka de inkluderade artiklarnas befintliga resultat genom 

att tolka och finna nya meningar av redan identifierade teman. Denna analysmetod är en 

process och tar tid eftersom författarna måste läsa artiklarna upprepade gånger samt 

jämföra och tolka resultatet av varje individuell artikel. För att få en tydlig överblick av 

artiklarnas identifierade teman bör litteraturstudiens författare färgkoda artiklarnas 

huvudsakliga resultat. När färgkodningen är färdig bör samtliga teman från samtliga 

artiklar beskrivas schematiskt i en översiktstabell då detta skapar en tydlig överblick 

över artiklarnas likheter och skillnader (Aveyard 2014). De två författarna har 

individuellt läst de 12 artiklarnas resultat upprepade gånger och har individuellt 

färgkodat huvudresultatet av samtliga artiklar. De två författarna jämförde och 

diskuterade sedan varje individuell artikels resultat och kom sedan i samråd överens om 
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artiklarnas huvudsakliga teman. För att få en tydlig överblick över varje individuell 

artikels huvudsakliga innehåll skrev författarna resultatet i både löpande text samt i 

tabellform. För schematisk sammanställning av artiklarnas innehåll se Bilaga 1. Tabell 

2. Metodologiska aspekter av inkluderade artiklar samt Bilaga 2. Tabell 3. 

Resultatsammanställning av inkluderade artiklar.  

 

Etiska överväganden 
Etiska övervägande kan presenteras i artikeln genom att beskriva om deltagarna lämnat 

informerat samtycke, att deltagandet i studien är frivilligt eller hur data förvaras. 

Oredligheter inom forskning inkluderas även de inom etiska överväganden och omfattar 

fabrikation, förfalskning och plagiat (Polit och Beck 2012). Polit och Beck (2012) 

förtydligar att inte alla artiklar innehåller en etisk granskning men artiklar där forskarna 

angett att studien blivit granskad av en etisk kommitté är det säkert att ett etisk 

övervägande har genomförts. De etiska övervägande som författarna till föreliggande 

litteraturstudie har genomfört är att alla inkluderade artiklar innehåller etiska 

överväganden eller är godkända av en etisk kommitté. Hänsyn har även tagits kring 

redlighet, strävan efter bibehållen objektivitet och noggrannhet vid examensarbetet.  

 

Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie bygger på 12 kvalitativa artiklar och presenteras i 

löpande text samt schematiskt i figur 2. Identifierade teman respektive underrubriker. 

Resultatet består utav totalt två teman samt fyra underrubriker. För 

resultatsammanställning i tabellform se Bilaga 1. Tabell 2. Metodologiska aspekter av 

inkluderade artiklar samt Bilaga 2. Tabell 3. Resultatsammanställning av inkluderade 

artiklar.  

 

  

Omställningar,första,tiden,efter,
att,ha,fått,en,Hiv,diagnos

Rädsla,och,oro,för,psykiska,
och,fysiska,förändringar,

Medicinering,som,hinder,
eller,möjlighet,till,hälsa

Sociala,realtioner,som,stöd,
eller,hinder,för,hälsa

Familj,,vänner,och,tro,som,
stöd,eller,hinder,för,hälsa

Vårdpersonal,som,stöd,eller,
hinder,för,hälsa
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Figur 2. Identifierade teman respektive underrubriker. 

 

Omställningar första tiden efter att ha fått en Hiv diagnos  

Att få diagnosen Hiv kan upplevas som chockerande och traumatiskt vilket kan 

resultera i psykisk ångest som kan orsaka upplevelser av en överväldigande och stressig 

situation med en osäker framtid. Rädsla för symtom, oro för familjen och svårigheter 

med medicineringen var vanligt förekommande upplevelser hos personer med Hiv.  

 

Rädsla och oro för psykiska och fysiska förändringar 

Personer med Hiv beskriver att, att få diagnosen Hiv kan upplevas som chockerande 

och traumatiskt men kan även orsaka psykisk ångest som känslomässig chock, oro, 

hopplöshet, självmordsbenägenhet (Kako, Wendorf, Stevens, Ngui & Otto-Salaj 2016; 

Tsarenko & Polonsky 2011). Den psykiska ångesten kan upplevas som väldigt intensiv i 

perioder detta eftersom att få diagnosen Hiv upplevdes som en överväldigande och 

stressig situation med en osäker framtid. Att få diagnosen Hiv kunde initialt orsaka 

psykisk ohälsa som depression (Kako et al. 2016; Runnels, Parker & Erwin 2018), detta 

beskrev personer med Hiv kunde resultera i suicidtankar eller suicidförsök (Kako et al 

2016). Dessa negativa känslor resulterade i en begränsning i vardagslivet för personer 

med Hiv (Kako et al. 2016; Tsarenko & Polonsky 2011). Personer med Hiv upplevde att 

döden skulle vara en lättnad för att inte behöva stå ut med stigmatisering och 

diskriminering samtidigt som de ville leva för sin familj (Zhou 2010). Ett 

återkommande fenomen efter att ha fått diagnosen var att det ofta ändrade personens 

syn på framtiden. Diagnosen kunde initialt orsaka en uppfattning om en osäker framtid 

(Kako et al. 2016; Tsarenko & Polonsky 2011) eller att det inte längre finns en framtid 

då sjukdomen ibland förknippas med döden (Kako et al. 2016; Zhou 2010). Personer 

med Hiv belyser även att den tidigare inställningen till att Hiv ansågs vara en dödsdom 

har ändrats tack vare den effektiva antivirala behandlingen (Bonnington et al. 2017). 

Personer med Hiv förklarade att deras osäkerhet kring vad framtiden hade att erbjuda 

medförde att de nu kände mindre samhörighet med deras vänner. Personer med Hiv 

menade att deras vänner var friska och kunde planera för framtiden medan de nu var 

sjuka och därför inte kände någon mening med att genomföra planer för framtiden. 

Dessa kontraster resulterade i att personer med Hiv isolerade sig från tidigare 

bekantskaper för att inte behöva bli påmind om detta (Zhou 2010). Att få diagnosen 

medförde en stor förändring i vardagslivet för personer med Hiv då de upplevde 
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symtom som fysisk smärta, psykisk ohälsa och undernäring vilket påverkade deras 

funktion i vardagslivet. En positiv aspekt beskriver personer med Hiv var att diagnosen 

hade bidragit till att de nu fokuserade mer på att leva i nuet än i framtiden i vardagslivet 

(Kako et al. 2016; Zhou 2010) och att det viktigaste nu var att försöka bibehålla hälsan 

samt en positiv inställning (Zhou 2010).�

�

Personer med Hiv beskriver att de lever i en konstant oro över hur familjen men 

framförallt barnen skulle klara sig efter deras död (Kako et al. 2016; Liamputtong & 

Haritavorn 2014; Saleem, Surkan, Kerrigan & Kennedy 2016; Zhou 2010). Personer 

med Hiv ansåg att Hiv var en dödsdom vilket resulterade i denna oro över hur livet 

skulle bli för familjen men framför allt barnen som de lämnar kvar efter döden (Kako et 

al. 2016; Zhou 2010). Att berätta för sina barn om sin Hiv diagnos var något som 

personer med Hiv upplevde som särskilt svårt då de var oroliga att det skulle orsaka 

barnen ångest och lidande av att veta (Liamputtong & Haritavorn 2014). Rädslan över 

att smitta barnet och ens partner eller att graviditeten skulle orsaka en hälsofara för 

kvinnan beskrev personer med Hiv som ett hinder till att skaffa fler barn. Personer med 

Hiv beskrev även en rädsla över att deras egen hälsa skulle utgöra ett hinder för deras 

förmåga att ta hand om eller skaffa fler barn (Saleem et al. 2016). 

 

Medicinering som hinder eller möjlighet till hälsa   

Personer med Hiv upplever att sjukdomen bidrog med svårigheter rörande 

medicineringen, (Matovu, La cour & Hemmingsson 2012; Ngarina, Popenoe, Kilewo, 

Biberfeld & Ekstrom 2013; Slomka, Lim, Gripshover & Daly 2013) biverkningar som 

trötthet, de många sysslor som vardagslivet bestod av och begränsade ekonomiska 

förutsättningar bidrog till att personer med Hiv glömde bort eller helt valde bort att ta 

medicinen (Matovu, La cour & Hemmingsson 2012; Ngarina et al. 2013). Personer med 

Hiv menar att medicineringen påverkar samtliga delar av det vardagliga livet och det 

gäller att lära sig att leva med biverkningarna eftersom medicineringen kommer att vara 

en stor del av sjukdomsförloppet (Slomka et al. 2013). Personer med Hiv beskrev att 

begränsade ekonomiska förutsättningar utgjorde ett hinder till följsamheten av 

medicineringen. Detta eftersom fattigdom bidrog till att personer med Hiv inte hade råd 

med mat och medicineringen skulle tas tillsammans med mat för att minska 

biverkningarna. Om medicinerna inte administrerades tillsammans med mat kunde 

medicinerna orsaka symtom som svaghetskänsla, illamående och ökad hunger (Ngarina 
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et al. 2013). Att sköta medicineringen beskrev personer med Hiv var något som var lågt 

prioriterat i deras vardagsliv, många tog den bara om de inte hade annat för sig 

(Matovu, La cour & Hemmingsson 2012). Personer med Hiv beskriver att de inte tar 

medicineringen enligt ordination (Matovu, La cour & Hemmingsson 2012; Slomka, 

Lim, Gripshover & Daly 2013) men att viktiga resurser för att underlätta följsamheten 

av ordination i vardagslivet var kunskap om Hiv, andligt stöd och stöd från 

vårdpersonal (Kako et al. 2016). Samtidigt beskrev personer med Hiv att stigmatisering 

från sjukvårdspersonal var ett stort hot mot följsamheten av medicineringen 

(Bonnington et al. 2017). Personer med Hiv beskrev att utvecklingen av nya mediciner 

mot Hiv genererade hopp om överlevnad och motiverade dem till att ta sin medicin 

(Slomka et al. 2013). Personer med Hiv beskriver att tillgång till medicin hjälpte dem 

att återfå hälsa och känslan av att vara normal igen (Saleem et al. 2016). Rädslan för att 

andra skulle få reda på deras sjukdom, stigmatisering och diskriminering upplevde 

personer med Hiv som ett hinder i vardagen för att kunna ta sin medicin. Detta gjorde 

att de gömde sin medicin, struntade i att ta den när de var i skolan, på jobbet eller 

umgicks med vänner (Matovu, La cour & Hemmingsson 2012; Ngarina et al. 2013). 

Förmågan att hantera svårigheten med att ta medicinen ansåg personer med Hiv var 

viktigt för att kunna hantera att leva med Hiv och känna att de har kontroll över 

sjukdomen (Slomka et al. 2013). Personer med Hiv beskrev att, för att känna kontroll 

över sjukdomen bör fokus ligga på hur personer med Hiv återfår känslan av hälsa och 

inte själva sjukdomen och särskilt viktiga resurser för att uppnå hälsa är tillgång till 

medicinering, information och socialt stöd (Tsarenko & Polonsky 2011). 

 

Sociala relationer som stöd eller hinder för hälsa  
Socialt stöd upplever personer med Hiv är viktigt för att kunna få ihop vardagslivet med 

Hiv men kan samtidigt utgöra ett hinder relaterat till upplevelser av stigmatisering. 

Socialt stöd kan personer med Hiv hämta från familj, vänner, tro, andlighet, 

vårdpersonal och från andra med diagnosen Hiv.  

 

Familj, vänner och tro som stöd eller hinder för hälsa    

Stöd från familj, vänner och tro upplevde personer med Hiv hade en stor betydelse och 

var oerhört viktigt för att kunna hantera de psykiska och fysiska svårigheterna som 

diagnosen kunde orsaka (Kako et al. 2016; Runnels, Parker & Erwin 2018; Slomka et 

al. 2013). Många beskrev det som en lättnad att berätta om sin Hiv diagnos till sin 
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familj och/eller vänner för att kunna få hjälp med sin hälsa och livssituation istället för 

att hålla det hemligt (Liamputtong & Haritavorn 2014). Att berätta om sin Hiv diagnos 

beskrev personer med Hiv kunde resultera i olika reaktioner från anhöriga, vissa fick bra 

stöd och hjälp från de anhöriga (Kako et al. 2016; Liamputtong & Haritavorn 2014; 

Saleem et al. 2016; Tsarenko & Polonsky 2011) medan andra blev avvisade eller utsatta 

för diskriminering (Liamputtong & Haritavorn 2014; Saleem et al. 2016; Slomka et al. 

2013; Tsarenko & Polonsky 2011). Vid förlust av eller frånvaro av familj och vänner 

kunde nya vänskaper utvecklas inom stödgrupper, stödgrupper kunde erbjuda personer 

med Hiv hjälp med att hantera att leva med och att öka kunskapen om Hiv (Kako et al. 

2016; Tsarenko & Polonsky 2011). Stödgrupper kunde även erbjuda hjälp i hur personer 

med Hiv skulle hantera hur de såg på sin identitet samt hur andra såg på deras identitet 

genom att öka kunskapen om Hiv och hur en kan hantera att leva med Hiv (Tsarenko & 

Polonsky 2011). Däremot beskrev personer med Hiv att stigmatisering från samhället 

utgjorde ett hinder för personer med Hiv att söka sig till stödgrupper och stödgrupper 

behövde nödvändigtvis inte tillföra något positivt (Tsarenko & Polonsky 2011). 

Personer med Hiv beskrev att en viktig egenskap hos stödgrupper var att de som 

medverkade i dessa hade en positiv inställning i vardagslivet detta för att kunna utgöra 

ett bra stöd för andra (Runnels, Parker & Erwin 2018). 

 

Rädsla för stigmatisering, diskriminering och att bli avvisad eller utfryst från sin familj 

är orsaker till att personer med Hiv valde att inte berätta för sin familj om sin sjukdom 

(Liamputtong & Haritavorn 2014; Slomka et al. 2013). Rädslan för stigmatisering 

gjorde att personer med Hiv såg sjukdomen som en hemlig sjukdom (Ngarina et al. 

2013). De som hade berättat för sin familj, hade övervägt beslutet noggrant och var 

noggranna med vem eller vilka de berättade för (Liamputtong & Haritavorn 2014). De 

som inte hade berättat för sin familj om sin sjukdom upplevde att det var svårt att gå på 

sina bokade tider på kliniken för att de var rädda för att deras familj skulle få reda på 

deras Hiv status (Bonnington et al. 2017). Personer med Hiv upplever att allmänhetens 

syn på Hiv är att det är en skamfull och syndfull sjukdom, vissa ansåg även att få 

sjukdomen var ett straff från Gud (Ngarina et al. 2013). Däremot upplevde äldre 

personer som hade haft Hiv länge att de inte blev lika påverkade av stigmatiseringen 

längre (Bonnington et al. 2017). 

 



 

17 
 

Tro, hopp, andlighet och en relation till Gud upplevde personer med Hiv var bra coping 

strategier för att överkomma eventuella fysiska och emotionella hinder som Hiv kan 

orsaka (Kako et al. 2016; Runnels, Parker & Erwin 2018; Slomka et al. 2013; Zhou 

2010). Att läsa Bibeln, be till Gud eller att ha en relation till Gud upplevde personer 

med Hiv bidrog till att de kunde hantera sin Hiv diagnos och gav dem styrka att fortsätta 

leva sitt liv (Kako et al. 2016; Runnels, Parker & Erwin 2018). En relation till Gud eller 

en tro på en högre makt menade personer med Hiv hade en stor inverkan på deras liv, de 

menade att andligt stöd var en bra copingstrategi för att kunna hantera stigmatisering 

och diskriminering (Kako et al. 2016). Förutom en tro till en högre makt som Gud 

beskrev personer med Hiv att stöd genom tro kunde upplevas genom enbart böner eller 

att läsa Bibeln. Förutom tro som copingstrategi kunde tro generera hopp men även 

vägledning när livet känns svårt (Runnels, Parker & Erwin 2018; Slomka et al. 2013). 

Utan hopp och hopp för framtiden beskrev personer med Hiv, att leva med Hiv snabbt 

kan upplevas som ett liv utan mening med en dödsdom (Zhou 2010). 

 

Vårdpersonal som stöd eller hinder för hälsa 

Stöd från vårdpersonal upplevde personer med Hiv hjälpte dem med emotionella 

förändringar (Kako et al. 2016) och hjälpte dem att känna sig mer motiverade (Kako et 

al. 2016; Slomka et al. 2013). En empatisk förmåga och att bli behandlad som något 

mer än enbart en person med Hiv, ansåg personer med Hiv var viktiga egenskaper hos 

sjukvårdspersonal för att de skulle kunna släppa sina egna aggressioner kring 

sjukdomen (Greene, Ion, Kwaramba, Smith & Loutfy 2016; Slomka et al. 2013). 

Tillgång till psykolog och en god relation med sjukvården beskrev personer med Hiv 

var viktiga resurser för att känna kontroll och kunna hantera att leva med Hiv (Slomka 

et al. 2013). Att få hjälp av vården för att kunna ta kontroll över sin egen hälsa beskrev 

personer med Hiv var viktigt för att kunna hantera att leva med Hiv. Personer med Hiv 

beskrev att få hjälp med att uppnå en hälsosam livsstil, kunskap om egenvård och att 

öka sin egen kunskap om Hiv var viktigt för att känna kontroll över sjukdomen (Slomka 

et al. 2013). För att livet skulle kännas hanterbart beskrev personer med Hiv att de 

måste känna att de har kontroll över sjukdomen, detta för att de inte skulle identifiera 

sig som sjukdomen utan som en person med Hiv (Tsarenko & Polonsky 2011). 

 

Personer med Hiv beskriver att stigmatisering oavsett vart den kommer ifrån är 

smärtsamt men stigmatisering från sjukvårdspersonal är den mest smärtsamma, detta 
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eftersom sjukvårdspersonal borde veta bättre och ha god kunskap inom området. 

Personer med Hiv beskrev att sjukvårdspersonal kunde bli upprörda och behandlade 

dem illa om de inte berättade om sin Hiv diagnos direkt när de kom till kliniken, även 

om de sökte sjukvård för en anhörig (Valencia-Garcia, Rao, Strick & Simoni 2017). 

Personer med Hiv beskrev olika upplevelser av stigmatisering från vårdpersonal till 

exempel att de kunde vara först på plats men blir omhändertagna sist, att personalen 

vägrar att ge dem vård, att de blir isolerade från andra patienter i ett separat väntrum, att 

vårdpersonal är rädda för att röra vid dem och att de blir tillsagda att inte komma 

tillbaka till kliniken eller sjukhuset (Bonnington et al. 2017; Greene et al. 2016; 

Valencia-Garcia et al. 2017). 

 

På kliniker och sjukhus i mindre städer upplevde personer med Hiv att det fanns brister i 

hur vårdpersonal behandlar information kring deras Hiv diagnos, vilket resulterade i att 

deras integritet och konfidentialitet inte respekterades (Bonnington et al. 2017; Greene 

et al. 2016). Personer med Hiv upplever rädsla för att bli diskriminerad av andra genom 

att vårdpersonal bryter mot sekretessen. Detta resulterade i att personer med Hiv åkte till 

andra eller större städer för att söka vård eller vidtog egna åtgärder för att säkerhetsställa 

sin integritet och konfidentialitet (Bonnington et al. 2017; Greene et al. 2016). Personer 

med Hiv beskrev även att stigmatisering och ett dåligt bemötande från vårdpersonal 

bidrog till att de sökte hjälp på sjukhus längre bort trots de ökade kostnaderna och den 

ökade restiden (Saleem et al. 2016). Personer med Hiv beskriver att de upplevt 

situationer där sjukvårdspersonal uttryckt att kvinnor med Hiv inte ska få skaffa barn 

och att skaffa barn när man har Hiv anses vara ansvarslöst. Denna attityd resulterade i 

att personer med Hiv upplevde stigmatisering även innan graviditet (Greene et al. 2016). 

Upplevelser av stigmatisering från sjukvårdspersonal gjorde att personer med Hiv ansåg 

att vårdpersonal behöver mer information och utbildning om Hiv (Valencia-Garcia et al. 

2017).�

 
Diskussion  
Huvudresultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med Hiv upplever hälsa i 

vardagslivet. Resultatet visar att få diagnosen Hiv kan upplevas som traumatiskt och 

kan orsaka psykisk ångest som känslomässig chock, oro och hopplöshet. Att få 

diagnosen Hiv upplevdes som en överväldigande och stressig situation med en osäker 
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framtid. Dessa negativa känslor resulterade i en begränsning i vardagslivet för personer 

med Hiv. Svårigheter rörande medicineringen och upplevelser av stigmatisering och 

diskriminering beskrev personer med Hiv var upplevelser som hade en negativ påverkan 

på hälsan och vardagslivet. Tillgång till socialt stöd upplever personer med Hiv är 

viktigt för att kunna få ihop vardagslivet. Socialt stöd beskriver personer med Hiv att de 

kan få från familj, vänner, tro, andlighet, vårdpersonal och från andra som har 

diagnosen Hiv.  

 

Resultatdiskussion  

Att få diagnosen Hiv upplevdes som traumatiskt, kunde orsaka psykisk ångest samt 

kunde upplevas som en överväldigande och stressig situation. Dessa negativa reaktioner 

och känslor resulterade i en begränsning i vardagslivet för personer med Hiv (Tsarenko 

& Polonsky 2011; Kako et al. 2016). Dessa begränsningar orsakades framförallt av om 

personer med Hiv upplever symtom som fysisk smärta och psykiska påfrestningar 

(Kako et al. 2016; Zhou 2010). Vidare belyser George, Bergin, Clarke, Courtney och 

Codd (2016) att personer med Hiv beskriver att faktorer som påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet negativt är psykisk ohälsa och en låg allmän hälsouppfattning. Personer med 

Hiv skattade sin hälsorelaterade livskvalitet högre om de inte upplevde symtom från 

Hiv och inte var drabbade av några komplikationer (George et al. 2016). Skärsäter 

(2014) beskriver att när en person hamnar i en svår situation orsakad av stress kan detta 

resultera i psykisk ohälsa och stress i vardagslivet är en riskfaktor som ökar risken att 

drabbas av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor bör lägga särskild vikt vid att tidigt 

identifiera om patienten är i behov av psykiskt stöd för att undvika att de drabbas av 

psykisk ohälsa (Skärsäter 2014). Vid omvårdnad av personer med Hiv bör 

sjuksköterskan lägga särskild tyngd vid att tillgodose patientens grundläggande behov 

med utgångspunkt från patientens psykiska behov (Andreassen et al. 2011). För 

personer med Hiv är psykisk ohälsa det största hotet mot hälsan och tecken på psykisk 

ohälsa är något som sjuksköterskan ska vara särskilt observant på. Orsaken till psykisk 

ohälsa kan skilja sig åt artiklarna emellan men tydligt är att det påverkar upplevelsen av 

hälsan och därmed funktionen i vardagslivet negativt. Detta belyser även Erikson i sin 

teori då hon beskriver att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att vara hel i kropp, 

själ och ande (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). Hälsa är alltså något 

en individ upplever när helheten är i harmoni, alltså harmoni i både kropp, själ och 
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ande. Detta medför alltså att vid närvaro av psykisk ohälsa är harmonin bruten och 

individen upplever frånvaro av hälsa.   

 

Biverkningar som trötthet, rädsla för att andra ska få reda på deras Hiv status och rädsla 

för stigmatisering och diskriminering var svårigheter som bidrog till att personer med 

Hiv glömde bort eller helt valde bort att ta medicinen (Matovu, La cour & 

Hemmingsson 2012; Ngarina et al. 2013). Personer med Hiv beskriver att det 

förekommer att de inte tar medicinen enligt ordination (Matovu, La cour & 

Hemmingsson 2012; Ngarina et al. 2013). Resistensutvecklingen samt de omfattande 

biverkningarna gör att medicineringen mot Hiv är problematisk (Melhus 2013). De 

omfattande biverkningarna beskrev Arnold et al. (2017) bidrog till en dålig följsamhet 

av ordination hos personer med Hiv. Detta resulterade i att personer med Hiv upplevde 

att medicineringen försämrade deras hälsa relaterat till biverkningar och därmed 

påverkade deras funktion i vardagslivet negativt (Arnold et al. 2017). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie upplever att personer med Hiv:s upplevelser av svårighet 

gällande medicinering i vardagslivet oavsett orsak grundar sig i en dålig följsamhet av 

ordination. Genom att personer med Hiv upplever svårigheter med att ta sin medicin 

enligt ordination riskerar de att försämra sin hälsa, resistensutveckling och att 

sjukdomen utvecklas till AIDS. Den dåliga följsamheten av ordinationen skulle kunna 

vara ett resultat av dålig information gällande vikten av att ta medicineringen enligt 

ordinationen. Att se till att patienten är välinformerad om sjukdomen och vad 

sjukdomen innebär för den smittade belyser Andreassen et al. (2011) är en viktig uppgift 

för sjuksköterskan. Samtidigt visar tidigare forskning att sjuksköterskor själva anser att 

de inte har tillräcklig kunskap om Hiv (Pickles, King & Belans 2009; Röndahl, Innala & 

Carlsson 2003; Hassan & Wahsheh 2011). Det är därför av stor vikt att den 

sjuksköterska som ger patienten information om Hiv besitter en god kunskap om 

sjukdomen och ger information med ett fördomsfritt och respektfullt bemötande. Om 

fördomar förekommer vid mötet med andra människor menar Eriksson att vårt 

förhållningssätt inte bygger på vårdetik och det är etiken som utgör grunden vid möte 

med andra människor. Etiken förekommer i både mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten men även i hur sjuksköterskan hanterar etiska principer i hens arbete och 

beslut (Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund 2014). Det är därför av vikt för 

oss som sjuksköterskor att ha etiken i åtanke vid mötet med personer med Hiv. Detta 
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eftersom hur sjuksköterskan lämnar informationen angående sjukdomen och vikten av 

att ta medicinen kan påverka deras hälsa. 

 

Stöd från familj, vänner och stödgrupper upplevde personer med Hiv hade en stor 

betydelse och var oerhört viktigt för att kunna hantera de psykiska och fysiska 

svårigheterna som diagnosen kunde orsaka (Kako et al. 2016; Runnels, Parker & Erwin 

2018; Slomka et al. 2013). Antonovsky (2005) beskriver att upplevelser av hanterbarhet 

syftar till att en individ besitter de resurser som krävs för att överkomma händelser och 

svårigheter och kan bestå av både inre och yttre resurser. De yttre resurserna omfattar 

personer som individen själv litar på och som hen kan räkna med, detta kan vara en 

partner, en vän, Gud eller en läkare (Antonovsky 2005). Katie Eriksson ser hälsa som en 

rörelse där människans behov styr uppfattningen av hälsa och för att kunna påverka 

rörelsen och därmed hälsan hämtar människan kraft från kropp, själ och ande 

(Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund 2014). Skärsäter (2014) belyser att 

faktorer som ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa kan vara brist på socialt stöd. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är tydligt att tillgång till socialt 

stöd är en viktig resurs för att hantera svårigheter när en person drabbas av sjukdom. 

Vid Hiv verkar denna tillgång vara avgörande för att uppleva hälsa, utan det sociala 

stödet ökar chansen för att personer med Hiv ska drabbas av psykisk ohälsa. Det är 

därför av vikt att vid arbete med personer med Hiv säkerställa att ett befintligt socialt 

nätverk finns eller att vid brist på sociala relationer säkerställa en god vårdrelation. 

Eriksson förtydligar att omsorg inte alltid behöver innebära att aktivt göra något utan att 

det kan vara att endast finnas där (Lindström, Lindholm Nyström och Zetterlund 2014). 

Att omsorg kan vara att endast finnas där anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie är viktigt för sjuksköterskor att ha i åtanke då viljan att vilja göra mer för 

patienten kan äventyra personer med Hiv:s delaktighet i sin egen vård. Samtidigt 

beskriver Nyström (2014) att förståelsen för en individs vardagsliv kan stärka 

vårdrelationen och öka förutsättningen för individens delaktighet i sin egen vård.  

 

Inom vården förekommer rädsla, osäkerhet och avståndstagande mot patienter med Hiv. 

Denna rädsla hos vårdpersonal kan bero på en rädsla av att bli smittad men också 

sjuksköterskans egen okunskap (Andreassen et al. 2011). Tidigare forskning visar att 

negativa attityder mot personer med Hiv från sjuksköterskor grundar sig i bristande 

kunskap om Hiv, rädsla för att bli smittad och motstånd till att vårda personer med Hiv 
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(Pickles, King & Belans 2009; Röndahl, Innala & Carlsson 2003; Hassan & Wahsheh 

2011). Personerna med Hiv hade olika upplevelser av stigma från vårdpersonal (Greene 

et al. 2016; Valencia-Garcia et al. 2017; Bonnington et al. 2017) och dessa upplevelser 

av stigmatisering från sjukvårdspersonal gjorde att personer med Hiv ansåg att 

vårdpersonal behöver mer information och utbildning om Hiv (Valencia-Garcia et al. 

2017). Zeluf-Andersson et al. (2018) menar att stigmatisering kan orsaka en negativ 

självbild hos personer med Hiv vilket resulterar i en försämrad känsla av livskvalité. 

Upplevelser av stigmatisering kan utgöra ett hinder i vardagslivet för personer med Hiv 

särskilt gällande sociala relationer (Zeluf-Andersson et al. 2018). Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska omvårdnad utföras respektfullt och oberoende av 

sjukdom. Svensk sjuksköterskeförening (2017) förtydligar i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor att den vård som sjuksköterskan utför ska utgå ifrån respekt för de 

mänskliga rättigheterna. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

upplevelser av stigmatisering från vårdpersonal kan resultera i att personer med Hiv inte 

litar på sjukvården och därför avstår från att uppsöka vård. Detta kan resultera i att 

personer med Hiv utsätter sin hälsa för en risk om de som ett resultat av stigmatisering 

inom vården väljer att inte uppsöka sjukvården för till exempel hälsokontroller. Därför 

är det av vikt att vårdpersonal bemöter personer med Hiv med respekt och fördomsfritt 

så att de känner sig välkomna. Detta etiska förhållningssätt menar Eriksson är viktigt i 

mötet med andra människor och att vid mötet ska inga fördomar förekomma, utan 

människan ska få sin värdighet bekräftad och bli bemött med respekt. Eriksson menar 

även att inte känna sig välkommen är ett sätt att känna lidande relaterat till vården. Detta 

lidande kan resultera i att personen inte bara känner ett lidande inom vården, utan att 

lidandet påverkar individens liv (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). 

Att uppleva stigmatisering från sjukvården kan orsaka ett lidande för personer med Hiv 

och detta lidande kan även upplevas i vardagslivet och alltså inte enbart inom 

vårdmiljön. 

 

Viktigt att poängtera är att inte enbart negativa upplevelser från vårdpersonal kunde 

identifieras även om majoriteten av upplevelserna som belystes var negativa. Personer 

med Hiv beskrev att stöd från vårdpersonal upplevde personerna med Hiv hjälpte dem 

med emotionella förändringar (Kako et al. 2016) och hjälpte dem att känna sig mer 

motiverade (Kako et al. 2016; Slomka et al. 2013). En empatisk förmåga och att bli 

behandlad som något mer än enbart en person med Hiv, ansåg personer med Hiv var 
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viktiga egenskaper hos sjukvårdspersonal för att de skulle kunna släppa sina egna 

aggressioner kring sjukdomen (Slomka et al. 2013; Greene et al. 2016). Viktiga 

egenskaper hos sjukvårdspersonalen beskriver personer med Hiv var att de var 

förstående, fördomsfria, visade en empatisk förmåga och visade sympati (Greene et al 

2016). Dessa viktiga egenskaper hos sjukvårdspersonal enligt personer med Hiv belyser 

även svensk sjuksköterskeförening i ICN:s etiska kod, däremot är det synd att personer 

med Hiv inte alltid upplever detta bemötande vid mötet med vården. 

 

Metoddiskussion  

Vid omvårdnadsforskning är två elektroniska databaser särskilt användbara, dessa är 

MEDLINE och Cinahl. Tillgång till databasen MEDLINE kan ske via olika sökmotorer, 

en sådan sökmotor är PubMed. Vid artikelsökning via dessa databaser kan forskare 

använda sig utav Mesh-termer respektive Cinahl headings då detta medför att upprepade 

sökningar inte måste genomföras av samtliga synonymer utav ett ord, utan det sker vid 

en och samma sökning (Polit & Beck 2012). Författarna till denna litteraturstudie anser 

att användningen av dessa databaser är en styrka i arbetet. Detta eftersom Polit och 

Beck (2012) förtydligar att användningen av dessa databaser är högst relevanta vid 

omvårdnadsforskning. Användningen av Mesh-termer och Cinahl headings anser 

författarna i denna litteraturstudie står för både en svaghet och en styrka. En styrka 

eftersom de används men samtidigt en svaghet eftersom söktermen “everyday life” inte 

är en Mesh-term eller Cinahl heading, detta gör att denna sökning med denna sökterm 

kan utesluta relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte. Det är att föredra att i största 

möjliga mån använda sig av Mesh-termer eller Cinahl headings.  

 

Vidare förklarar Polit och Beck (2012) att litteraturstudie ska omfattas av aktuell 

forskning och inkluderade artiklar bör därför inte vara äldre än 15 år för att möta detta 

kriterium. Författarna anser att valet av att endast inkludera artiklar publicerade 2009 

eller tidigare möter kriteriet att denna litteraturstudie omfattas av aktuell forskning 

vilket utgör en styrka.  

 

När forskare inkluderar artiklar skrivna på ett annat språk än forskarnas eget modersmål 

menar Polit och Beck (2012) att översättningen utgör en svaghet hos litteraturstudien. 

De båda författarna har svenska som modersmål och mycket goda kunskaper i engelska. 

Författarna har avgränsat språket som artiklarna är skriven på till engelska detta 
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eftersom det vid artikelsökningen inte kunde identifieras relevanta artiklar skrivna på 

svenska. För att motverka feltolkning har båda författarna läst samtliga artiklar, vid 

osäkerhet av innebörd har författarna diskuterat översättningen tillsammans. Vid 

översättning av enstaka ord användes NE:s stora engelska ordbok för att försöka 

minimera felöversättning.  

 

Kvalitativ forskning syftar till att förstå mänskliga upplevelser och bidrar till mer 

utförlig och beskrivande information om dessa subjektiva erfarenheter än kvantitativ 

forskning. Viktigt att ha i åtanke är att subjektiviteten inom den kvalitativa forskningen 

medför vissa begränsningar. De subjektiva upplevelserna och de ibland små 

undersökningsgrupperna resulterar i att generaliserbarheten inom kvalitativ forskning 

ibland ifrågasätts (Polit & Beck 2012). Polit & Beck (2012) förtydligar samtidigt att 

små undersökningsgrupper inte nödvändigtvis behöver innebära att generaliserbarheten 

av resultatet blir lidande, då en studie baserad på få deltagare kan bidra med mycket 

innehållsrik information som kan resultera i ett mycket omfattande resultat. Detta 

eftersom kvalitativa forskare inkluderar deltagare som upplevt det specifika fenomenet 

som skall studeras och inte inkluderar deltagare för att resultatet ska resultera i en 

generaliserbarhet (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

att valet att enbart inkludera kvalitativa studier utgör en styrka. Detta eftersom kvalitativ 

forskning bidrar till en mer beskrivande och detaljerad information av subjektiva 

upplevelser. Författarna till denna litteraturstudie har inkluderat en artikel som består av 

endast sex deltagare, men anser att eftersom resultatet i denna artikel stärks av andra 

inkluderade artiklar och eftersom innehållet är relevant till litteraturstudiens syfte så 

utgör inkluderingen av denna artikel ändå en styrka i litteraturstudien.  

 

Polit och Beck (2012) beskriver att det är bra att genomföra en kvalitetsgranskning av 

de inkluderade artiklarna och för att genomföra detta finns olika bedömningsverktyg att 

använda. Den granskningsmall som användes för kvalitetsgranskning i föreliggande 

litteraturstudie var ”Mall för relevansbedömning och kvalitetsgranskning” från kurs 11 

i sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle. Användningen utav denna 

granskningsmall anser författarna vara en styrka eftersom den bidrog med att se styrkor 

och, eller svagheter hos de inkluderade och exkluderade artiklarna. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie upptäckte vid kvalitetsgranskningen att syftet och 

innehållet i artikeln av Saleem et al. (2016) upplevdes som fristående från resterande 
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artiklar. Däremot tar andra inkluderade artiklar upp samma innehåll samt så stöttar 

denna artikel upp andra artiklars resultat och författarna valde därför att inkludera denna 

artikel ändå.  

 

Vid dataanalys av de inkluderade artiklarna menar Aveyard (2014) att vid 

sammanställning av resultatet bör författarna läsa artiklarna upprepade gånger och vid 

granskning av artiklarnas resultat ska fokus vara på att identifiera både likheter och 

skillnader hos artiklarna (Aveyard 2014). En styrka hos föreliggande litteraturstudie 

anser författarna vara att de individuellt läst de 12 artiklarna upprepade gånger och 

sedan har de gemensamt diskuterat innehållet. När innehållet i artiklarna lästs upprepade 

gånger kan detta resultera i att författarna finner ny information och ser redan 

identifierad information på ett nytt vis vilket utgör en styrka. I föreliggande 

litteraturstudie har flest likheter identifierats detta kan anses som en svaghet men även 

en styrka. En styrka eftersom många artiklar belyser samma saker men på olika sätt 

vilket kan göra att resultatet kan vara mer generaliserbart. En svaghet eftersom Aveyard 

(2014) tydligt beskriver att fokus ska vara på att identifiera både likheter och 

skillnader.   

 

För att få en tydlig överblick över informationen i litteraturstudien förtydligar Polit och 

Beck (2014) att tabeller med fördel skall användas. Antalet tabeller, dess utformning 

samt tabellernas specifika innehåll kan variera litteraturstudier emellan (Polit & Beck 

2014). Vidare belyser Polit och Beck (2014) att två tabeller är särskilt användbara, en 

metodologisk tabell och en resultattabell. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att användandet av tabeller utgör en styrka i litteraturstudien särskilt eftersom 

litteraturstudien har tabeller för metodologiska aspekter samt för översikt av resultatet.   

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  
Omvårdnadsforskningens främsta uppgift att generera ny evidensbaserad kunskap till 

sjuksköterskeprofessionen. Kunskapen ska vara användbar inom det praktiska arbetet 

men även utveckla sjuksköterskeutbildningen (Polit & Beck 2012). Polit och Beck 

(2012) menar att fokus bör ligga på forskning inom den kliniska omvårdnaden då denna 

forskning vägleder sjuksköterskan i det praktiska arbetet och grundar sig i att utveckla 

hälsan till det bättre hos vårdtagaren. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att 

personer med Hiv upplever svårigheter rörande medicinering, stigmatisering och 
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diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan socialt stöd från familj, 

vänner, tro och vårdpersonal kan underlätta vardagslivet med Hiv. �

�

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att litteraturstudiens resultat kan 

användas som grund för grundutbildade sjuksköterskor i att förstå vikten av ett 

fungerande vardagsliv och hur individens funktion i vardagslivet påverkar upplevelsen 

av hälsa. Förståelsen för hur personer med Hiv upplever hälsa i sitt vardagsliv är 

betydelsefullt att förstå för sjuksköterskor eftersom denna förståelse ökar 

förutsättningen till en individanpassad omvårdnad. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förekomst av stigmatisering och diskriminering mot personer med Hiv från 

vårdpersonal och allmänheten är något som resultatet av föreliggande litteraturstudie 

visar fortfarande existerar. Även om personer med Hiv uppvisar en god kunskap om 

Hiv finns det fortfarande en tydlig kunskapsbrist hos allmänheten. Denna kunskapsbrist 

belyser även tidigare forskning då den visar att sjuksköterskor själva anser att deras 

kunskap om Hiv är otillräcklig. Fördomar och stigmatisering från vårdpersonal och 

allmänheten är ett stort hinder för hälsan i vardagslivet hos personer med Hiv. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att fortsatt forskning bör 

fokusera på att identifiera orsaken till kunskapsbristen hos framförallt vårdpersonal.   

 
Slutsats  
Personer med Hiv upplever svårigheter rörande medicinering, stigmatisering och 

diskriminering som hinder till hälsa i vardagslivet medan socialt stöd från familj, 

vänner, tro och vårdpersonal kan underlätta upplevelsen av hälsa i vardagslivet. 

Förståelsen för hur personer med Hiv upplever hälsa i sitt vardagsliv är betydelsefullt att 

förstå för sjuksköterskor eftersom denna förståelse ökar förutsättningen till en 

individanpassad omvårdnad. 
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landsbygd i en sydlig 
stadsdel. Fokus av författarna 
till aktuell studie är andligt 
stöd.  

En positiv inställningen i vardagslivet beskrivs som en viktig egenskap för att kunna utgöra ett stöd för andra. För att 
kunna hantera diagnosen Hiv läste vissa kvinnor Bibeln, andra bad och vissa beskrev en relation till Gud. Deras tro 
var något som genererade hopp men även vägledning när livet känns svårt. Socialt stöd fann personer med Hiv hos 
familj, vänner, präster men också genom att bara närvara i kyrkan.  
 
 

Saleem, H., 
Surkan, P., 
Kerrigan, D. & 

Syftet med studien är att 
beskriva erfarenheter av 
graviditet och att ha barn 
efter att ha fått en Hiv 

Majoriteten av deltagarna beskrev att de förmodligen inte ville ha fler barn på grund av rädslan för att barnet skulle 
bli smittat. Föräldrarna beskrev även en rädsla över att deras egen hälsa skulle utgöra ett hinder för deras förmåga att 
ta hand om ett barn eller att graviditeten skulle försämra kvinnans egen hälsa. När deltagarna skulle berätta om sin 



 
 

 

Kennedy, C. 
(2016). 

diagnos hos kvinnor och män 
som lever med Hiv i Iringa, 
Tanzania.   

Hiv status för sin respektive eller sin familj kunde responsen variera mycket, vissa bemöttes av acceptans medan 
andras familjer inte kunde acceptera diagnosen.   

Slomka, J., Lim, 
J.-W., Gripshover, 
B. & Daly, B. 
(2013).  

Studien syfte var att få fram 
kända och okända positiva 
egenskaper och coping 
resurser hos långsiktiga 
överlevare av HIV. 
Forskningsfrågan frågade 
vad som har hjälpt HIV-
överlevare att hantera 
utmaningarna med att leva 
långsiktigt med HIV. 

Förmågan att hantera svårigheten med att ta medicinen, utveckla en god psykologkontakt och relation med 
sjukvården och att ta kontroll över sin egen hälsa var viktiga aspekter enligt studiens deltagare för att i vardagen 
kunna hantera att leva med Hiv. Att berätta om sin diagnos för andra var något som varierade mycket mellan 
deltagarna, detta då många var rädd för att bli utfryst. Majoriteterna av deltagarna beskrev att hopp, tro och andlighet 
var bra copingmekanismer för att överkomma eventuella fysiska och emotionella hinder som Hiv kan bidra till. 
Socialt stöd från familj, vänner och sjukvården är oerhört viktigt för att kunna hantera att leva med Hiv. Minoriteten 
blev avvisad från sin familj när de berättade om sin Hiv diagnos. Majoriteten av deltagarna beskrev att relationen till 
vårdpersonalen är lika viktigt som medicinen eftersom en god vårdrelation kunde minimera biverkningar, öka 
motivationen till att ta läkemedel. Viktiga egenskaper hos vårdpersonal enligt personer med Hiv var att de skulle ha 
god kunskap om sjukdomen, ha en empatisk förmåga och visa att de brydde sig.   

Tsarenko, Y. & 
Polonsky, M. 
(2011). 

Syftet med studien är att 
bidra till vår förståelse av hur 
känslan av ägarskap formar 
identitet, särskilt i ett distinkt 
sammanhang till HIV-
sjukdom.  

Deltagarna i studien upplevde att det var chockerande och traumatiskt att få reda på Hiv-diagnosen. Samtidigt som 
det var en stressfylld situation. De fick olika respons när de berättade om sin diagnos till sin familj, vissa fick bra stöd 
från familjen medan vissa blev utslängda. Förutom stöd från familj kunde stöd hämtas från stödorganisationer, där de 
fick till exempel hjälp med att hantera att leva med och att öka kunskapen om Hiv. Däremot beskrev vissa deltagare 
att stödorganisationerna inte alltid tillför något positivt. För att livet ska kännas hanterbart måste individen känna att 
hen har kontroll över sjukdomen, detta för att inte identifiera sig som sjukdomen utan som en person med Hiv.  

Valencia-Garcia, 
D., Rao, D., 
Strick, L. & 
Simon, J. (2017). 

Syftet med undersökningen 
var att undersöka kvinnors 
upplevelser av Hiv-relaterad 
stigma inom sjukvården i 
Lima, Peru.  
 

Deltagarna beskrev att stigmatisering oavsett vart den kommer ifrån är smärtsamt men stigmatisering från 
sjukvårdspersonal är den smärtsammaste, detta då sjukvårdspersonal borde veta bättre. Deltagarna beskrev olika 
upplevelser av stigmatisering från vårdpersonal till exempel att de kan vara först på plats men blir alltid 
omhändertagna sist, personalen vägrar att ge dem vård, isolerad från andra i ett separat väntrum och att personel var 
rädd för att röra deltagaren. Deltagarna framförde att de upplever att det finns ett tydligt behov av utbildning om Hiv 
hos sjuksköterskor. Deltagarna beskriver även att de blir illa behandlade om de inte omedelbart berättar om sin Hiv 
diagnos även om de söker sjukvård för en anhörig.  

 Zhou, Yanqiu. 
(2010).  

Studiens främsta syfte är att 
förstå kinesiska Hiv-
infekterade individers 
erfarenheter av att leva med 
denna sjukdom ur deras eget 
perspektiv. 

Många deltagare i studien uppgav att, efter de fått reda på Hiv-diagnosen, hade de förlorat sin framtidssyn. Deltagare 
kände att döden skulle vara en lättnad detta för att inte behöva stå ut med stigmatisering och diskriminering samtidigt 
som de ville leva för sin familj. Ett återkommande fenomen hos deltagarna var att efter de fått diagnosen förändrades 
deras syn på framtiden, efter diagnosen fokuserade de mer på att leva i nuet än i framtiden i deras vardagsliv. 
Majoriteten av deltagarna använde sig även utav tro som en copingstrategi för att överkomma vad de beskrev som 
deras “dödsdom”. Majoriteten av personerna med Hiv ansåg att Hiv var en dödsdom vilket resulterade i att de levde 
med en konstant oro över hur livet skulle bli för familjen men framför allt barnen som de lämnar kvar efter att de 
dött. Utan hopp och hopp för framtiden beskrev personer med Hiv, att leva med Hiv snabbt kan upplevas som ett liv 
utan mening med en dödsdom. Personer med Hiv förklarade att deras osäkerhet kring vad framtiden hade att erbjuda 
medförde att de nu kände mindre samhörighet med deras vänner.  



 
 

 

 


