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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund: HIV (Human Immunodeficiency Virus) är en sjukdom som påverkar 

människors immunförsvar. Ca 30–35 miljoner människor lever med HIV i världen. HIV 

är en sjukdom som påverkar de drabbade både psykiskt och fysiskt.    

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva med HIV med fokus på 

psykiska och fysiska aspekter samt beskriva hur undersökningsgruppen ser ut i de valda 

artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på 10 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Databasen Cinahl användes till litteratursökningen. 

Huvudresultat: Resultatet i denna litteraturstudie visade att människor som lever med 

HIV känner rädsla, depression, oro och stress över att leva med sjukdomen. Känslorna 

kopplas till upplevelser av stigmatisering och diskriminering från vården och samhället. 

Människorna som lever med HIV är ofta rädda för hur de blir bemötta av allmänheten. 

Fysiska symtom som till exempel trötthet påverkar människor som lever med HIV 

negativt, och förmågan att leva ett normalt liv blir förhindrat. I litteraturstudien 

presenteras undersökningsgruppen tydligt utifrån vad författarna till de granskade 

studierna beskrivit. 

Slutsats: HIV-positiva personer kan mötas i alla vårdinsatser. Känslor av bland annat 

skuld och skam förekommer ofta hos personer med HIV. Som sjuksköterska är 

bemötandet av människor med HIV väldigt viktigt.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, Fysiskt, HIV (Human Immunodeficiency Virus), Kvalitativ 

forskning, Psykiskt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract  
 

Background: HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a disease that affect the human 

immune system. Around 30–35 million people are living with HIV in the world. HIV 

affects people, both mentally and physically.  

Aim: To describe adults/adult patients experiences of living with HIV, focusing on 

mental and physical aspects, and to describe how the study group looks in the selected 

studies.  

Method: A descriptive literature study, based on 10 scientific articles with qualitative 

approach. The database that was used to find the articles was Cinahl.  

Main Results: The result of this literature study shows that people living with HIV 

daily feel emotions of fear, depression, anxiety and stress due to living with the disease. 

The emotions connect directly to experiences of stigmatization and discrimination 

within the healthcare and community. People living with HIV are often afraid how other 

people will react their disease. Physical symptoms like fatigue affect their everyday life 

negative, and the ability to live a normal life is prevented. The study group is clearly 

presented based on what the authors of the audited studies describes. 

Conclusion: HIV-positive people can be found in all healthcare facilities. Emotions of 

guilt and shame often occure with people who are living with HIV. As a nurse, the 

attitude towards people with HIV is very important. 

 

Keywords: Physically, HIV (Human Immunodeficiency Virus), Qualitative research, 

Psychological, Experiences 
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1. Introduktion 
 

Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk infektion som orsakar brist i 

immunförsvaret. Viruset angriper flera celler i kroppen och förstör dem. Bl.a. T– 

lymfocyter som spelar en viktig roll i immunförsvaret blir drabbade. HIV virus kan 

påvisas i alla kroppsvätskor och överförs via blod, sexuell kontakt, vävnads – och 

organtransplantationer och från mor till barn under graviditeten. Risken att föra smittan 

vidare är dock störst de första tre månaderna efter smittotillfället och i aidsfasen 

(Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2013). Förvärvat 

immunbristsyndrom (AIDS) utvecklas från HIV och är ett samlingsnamn på en mängd 

olika infektioner och tumörer, som ofta bryter ut när immunförsvaret är nedsatt och 

försvagat (Andreassen et al., 2013). Symtom som kan uppkomma vid HIV-smittan är 

influensaliknande symtom som feber, munsår, muskelsmärtor och svullna lymfkörtlar. 

Personer som bär på HIV kan även drabbas av flera andra symtom till exempel 

viktminskning och herpes (Nwezeh, 2010). 

 

Idag är 30–35 miljoner människor drabbade av HIV i världen, men antalet infekterade 

personer och dödsfall i AIDS har sjunkit under åren (WHO, 2012). I Sverige registreras 

ca 500 nya fall av HIV smitta varje år, ungefär 6500 personer lever med smittan idag 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Trots att det är mer än 30 år sedan HIV viruset 

identifierades finns det fortfarande inget botemedel. Dagens läkemedel är dock mycket 

förbättrade och HIV klassas därför som en kronisk hanterbar sjukdom (WHO, 2012). 

Ökad tillgång till dessa läkemedel i världen har förbättrat prognosen för personer 

infekterade med HIV. Kombinationsbehandling mot HIV har även minskat risken för 

resistens (Josephson et al., 2007).  

 

HIV behandling är mycket effektiv, men också oerhört känslig, För att få den bästa 

effekten av behandlingen måste läkemedel tas regelbundet utan några avbrott. Genom 

utebliven medicinering sätter viruset igång att bilda nya virus, vilket leder till en högre 

mängd virus i kroppen. När detta uppstår kan HIV viruset bli resistent, det vill säga 

motståndskraftigt mot de bromsmediciner som finns att tillgå. Behandling med 

bromsmedicin är även effektivt när HIV har utvecklats till AIDS (Andreassen et al., 

2013). Idag vet vi att det finns bromsmediciner som gör att personer kan leva ett långt 

och relativt normalt liv med HIV (WHO, 2012). 
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Ytterligare faktorer som har en stor betydelse för korrekt medicinering är en tidig 

diagnos av sjukdomen. Detta har stor betydelse både ur behandlingssynpunkt, men även 

när man ser till smittsamheten av sjukdomen. Enligt de rekommendationer som finns 

från socialstyrelsen är det sjukvårdens jobb att erbjuda HIV-testning till allmänheten, 

detta för att upptäcka HIV smitta. (Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

 

1.1 Psykiska aspekter 

Begreppet psykiska aspekter omfattar både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, 

och balansen mellan dessa kan vara hårfin. Stämningar och tankar kan variera beroende 

på tidigare upplevelser, svårigheter och motgångar. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan kan identifiera psykisk ohälsa så att personer kan få adekvat hjälp, 

oavsett vart i vården de befinner sig (Skärsäter, 2009). 

 

1.2 Fysiska aspekter 

Begreppet fysiska aspekter innefattar fysisk hälsa och ohälsa. Vid fysisk hälsa fungerar 

kroppen normalt, det vill säga att både kroppens organ och struktur fungerar som det 

ska. Detta kan påvisas genom en god funktion och normalvärden (Van Dyk et al., 

2015). Fysisk hälsa har stor vikt för att människor ska må bra och kunna uppfylla sina 

mål i livet. När individer tvingas att leva med en kronisk sjukdom innebär det ständig 

närvaro av fysiska och psykiska symtom som påverkar den fysiska hälsan (Ejlertsson & 

Andersson, 2009). 

 

1.3 Upplevelser  

Att uppleva innebär att ha en uppfattning om någonting på ett känslomässigt sätt 

(Nationalencyklopedin, 2016). I studien innebär upplevelser subjektiva känslor om 

saker individer varit med om eller lever med (Mavhandu-Mudzusi & Sandy,2015). 

 

1.4 Omvårdnad 

Omvårdnadens fyra bärande begrepp är människa, hälsa, miljö och vårdande. Alla 

människor har samma rättigheter och alla har rätt till bästa möjliga omvårdnad oavsett 

diagnos (Socialstyrelsen, 2009). Runt om i världen drabbas många personer av HIV. 

Varje HIV-positiv patient är en egen och unik person med specifika upplevelser av sin 

diagnos/sjukdom. Många människor saknar kunskap om att leva med sjukdomen. HIV 

påverkar hela människan. En människa består av kropp, själ och ande, och oavsett som 
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drabbas av HIV så skall sjuksköterskan kunna se patienten som en helhet och behandla 

denne med respekt (Wiklund, 2013). God hälsa innefattar både fysiskt och psykiskt 

välbefinnande (Andreassen et al., 2013). Upplevelsen av hälsa är unik och den påverkar 

patientens välbefinnande. Patienter som har HIV lever med en kronisk sjukdom som 

påverkar deras hälsa (Berntsson, Berg, Brydolf & Hellström, 2007). HIV kan skada en 

människa även psykiskt (Ericson & Ericson, 2009), det gör att människor kan uppleva 

ohälsa även om det inte nödvändigtvis syns utåt (Wiklund, 2013). När de fysiska 

besvären inte är synliga, kan hälsan utåt sett uppfattas bättre än vad den drabbade själv 

egentligen upplever och känner (Antonovsky, 1985). Kunskaper om sin sjukdom och 

om symtomen kan utveckla insikt och förbättra patientens hälsa (Eriksson, Nordström, 

Berglund & Sandström, 2000). De människor som lever med en kronisk sjukdom kan 

behöva stöd från vänner, vårdpersonal och samhället för att uppleva en känsla av 

välbefinnande. Att få stöd från yttre resurser innebär mycket mer än bara ett gott 

välbefinnande. Det innebär även att dessa människor känner en gemenskap och glädje, 

och att de är en del av samhället där de kan känna sig trygga (Berntsson, Berg, Brydolf 

& Hellström, 2007). Miljön ska främja hälsoprocesser och ta hänsyn till patientens 

specifika behov. I en studie som gjordes på patienter som levde med HIV i Vietnam såg 

man tydlig koppling till miljön och sjukdomen. I Vietnam är antalet människor som bär 

på HIV betydlig högre än i många andra länder. Oren miljö och drogmissbruk ökar 

smittspridning (Tran, Ohinmaa, Nguyen, Oosterhoff, Vu, Vu & Larsson, 2012). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Att skapa relationer och möten med patienten skapar trygghet och öppenhet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Delaktighet, tillit och förtroende kan då skapas. 

Sjuksköterskan ska alltid ge god omvårdnad utifrån patientens önskemål och alltid se 

patienten som en egen individ (Socialstyrelsen, 2009). En studie visade att 

sjuksköterskor har tidigare varit ovilliga och rädda för att vårda HIV-smittade patienter. 

Rädslan skapades eftersom det finns många fördomar och rädsla bland allmänheten för 

personer som bär på HIV (Pickles, King & Belan, 2009). För att förbättra omvårdnaden 

ville man då öka kunskapen hos vårdpersonalen om hur HIV smittar (Pickles, King & 

Belan, 2009).  
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1.6 Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar i sin teori att omvårdnad är en konst. 

Eriksson anser är att hälsan är något varje människa är och inte har. Enligt hennes teori 

ska målet med vården vara att arbeta för hälsan hos individen. Hon menar även att 

sjuksköterskan ska vara där för patienten och inge hopp och lindra lidandet (Eriksson, 

2002). Erikssons teori baseras på tro, hopp och kärlek. Det har ingen betydelse vilken 

sjukdom eller smitta en person har, alla ska behandlas med samma omsorg. Som 

sjuksköterska ska man alltid vara benägen att hjälpa människor och betjäna i deras 

lidande. Eriksson betonar att alla människor har samma värde och består av det andliga 

därför skall inte sjuksköterska behandla människor olika på grund av en sjukdom 

(Alligood, 2013).  I en studie där sjuksköterskeelever skulle lära sig hur de ska bemöta 

patienter står det att de skall skapa en relation med patienten och se hela patienten samt 

tänka att varje person är en egen individ. Sjuksköterskeelever ska lära sig ifrån 

Erikssons teori att de måste ha mod att möta patienter och hjälpa dem igenom lidandet 

(Sandvik, Eriksson & Hilli, 2014). 

 

1.7 Problemformulering  

Att leva med en kronisk sjukdom som inte kan botas påverkar människors liv på ett eller 

annat sätt (Berntsson et al., 2007). Kunskaper om HIV har ökat och idag vet vi att det 

finns bromsmediciner som gör att personer kan leva ett långt och relativt normalt liv. 

Trots detta så förknippas HIV med skam och skuld. (WHO, 2012). Bland allmänheten, 

samt inom vården förekommer ofta fördomar och rädsla för personer som har HIV 

(Pickles, King & Belan, 2009). Denna litteraturöversikt är av vikt för att ge 

sjuksköterskan och allmänheten en ökad förståelse om hur patienter upplever det är att 

leva med HIV, detta för att minska den skam och skuld som vi vet finns. Sjuksköterskan 

kan ta nytta av föreliggande litteraturstudie för att ge patienter bättre stöd och god 

omvårdnad.  

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva med HIV med fokus på 

psykiska och fysiska aspekter samt beskriva undersökningsgruppen i de valda 

artiklarna. 
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1.9 Frågeställning 

1. Hur beskriver vuxna patienter sina upplevelser av att leva med HIV med fokus 

på psykiska och fysiska aspekter? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

 

 

2. Metod  

 
2.1 Design   

Designen som valdes till arbetet var en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 

2012). 

2.2 Databaser  

Databas som användes för att söka vetenskapliga artiklar var Cinahl. Databasen 

innehåller många omvårdnadstidskrifter och håller fokus på omvårdnadsvetenskapliga 

referenser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

2.3 Sökord, sökstrategi och urval 

Sökord som användes var Human Immunodeficiency Virus, experiences, qualitative 

research och physical. HIV användes som Major Heading i en sökning eftersom det 

resulterade i färre träffar. Major Heading hjälper att avgränsa sökningen till 

vetenskapliga artiklar som handlar om det man söker (Polit & Beck, 2012). Slutligen 

kombinerades sökorden med AND för att begränsa antal träffar och hitta relevanta 

artiklar. Booleska sökoperatörer hjälper till att avgränsa eller expandera sökningen i 

Cinahl (Polit & Beck, 2012). De limits som användes för att avgränsa sökningen 

ytterligare var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska, max 10 år gamla, all 

adults (innefatta personer som var 18 år eller äldre), Linked full text samt Peer 

Reviewed. Peer Review innebär att artiklarna är granskade av andra forskare som är 

experter inom området och att de har godkänd artiklarna innan publicering (Polit & 

Beck, 2012). Sökningarna började brett med enskilda sökord som sedan kombinerades 

för att minska på antal träffar och för att lättare hitta artiklar som svarade på syftet.  

Inklusionskriterier i uppsatsen var att artiklarnas resultat skulle svara på syftet i 

arbetet.  Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats och varit etiskt granskade eller 

godkända. 
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2.4 Urvalsprocessen  

I artikelsökningen med sökordkombinationer hittades 334 artiklar. Artiklarnas titlar 

lästes för att exkludera de som inte var relevanta till arbetets syfte och detta resulterade i 

att 28 tänkbara artiklar återstod. Vid läsning av artiklarnas abstract exkluderades 10 

artiklar då vissa studier hade kvantitativ ansats och i andra studier hade forskarna 

blandat vuxna med minderåringar i sin undersökningsgrupp. De 18 artiklar som återstod 

granskades noga utifrån artiklarnas resultat. Åtta stycken artiklar föll bort då artiklarna 

handlade om personers upplevelser när de fick diagnosen och inte upplevelser av att 

leva med sjukdomen. Tio artiklar som svarade på syftet blev kvar och inkluderades i 

arbetet. I figur 1 syns utfallet av artikelgranskningarna. Se även Tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1. Databassökningar  

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Sökterm Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 10 år, engelska, All 

Adult, Linked full 

text, Peer Review 

2016-09-07 

HIV AND experiences 

AND qualitative 

research  

181 5 

Cinahl 10 år, engelska, All 

Adult, Linked full 

text, Peer Review 

2016-09-07 

 HIV AND physical 

AND experiences 

92 3 

Cinahl 10 år, engelska, All 

Adult, Linked full 

text, Peer Review 

2016-09-07 

HIV AND physical 

AND qualitative 

research  

38 1 

Cinahl 10 år, engelska, All 

Adult, Linked full 

text, Peer Review 

2016-09-07 

Human 

Immunodeficiency 

Virus (Major Heading) 

AND experiences 

23 1 

   334 Totalt: 10 
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334 artiklarnas                                  306 artiklar                               10 artiklar exkl. 

titlar lästes                                         exkluderades,                           hade kvantitativ           

                                                               28 kvar                                    ansats eller fel    

                                                                                                                  ålder. 

 

 

                                       

                                      10 artiklar                                                  8 artiklar exkl.då de                                  

                                     återstod och inkl.                                        ej svarade på syfte 

 

Figur 1. Urvalsprocessen  

 

                                                                                                                 

2.5 Dataanalys  

Artiklarna översattes och granskades noga enskilt av författarna. Enskild läsning kan 

minska subjektiviteten under artikelgranskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). 

När artiklarna granskades första gången använde sig författarna av färgkodning för att 

markera resultatet samt metoden i dem. Sedan lästes och granskades artiklarna noggrant 

en gång till och färgkodning användes igen för att lättare se återkommande teman i 

artiklarna och för att det hjälper att lättare sammanställa innehållet i artiklarna (Polit & 

Beck, 2012). Därefter bestämde författarna vilka underrubriker som skulle finnas i 

resultatet utifrån återkommande teman i de granskade artiklarnas resultat. Det 

metodologiska resultatet togs fram genom att författarna färgkodade artiklarnas 

metoddel med fokus på undersökningsgruppen. En sammanställning av inkluderade 

artiklars resultat samt metodologisk frågeställning redovisas i en tabell i enlighet med 

Polit & Beck (2012). Se Bilaga 1.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden  

De inkluderade artiklarna har blivit etisk godkända eller haft en god etisk karaktär där 

man ser att hänsyn till deltagarna tagits. Att deltagarna har blivit informerade om vad 

studien innebär och att de har samtyckt till detta. Resultatet har presenterats utifrån de 

valda artiklarnas resultat, och ingenting har fallit bort på grund av författarnas egna 

åsikter. Författarna har presenterat artiklar objektiv och ingenting kommer att plagieras 

(Polit & Beck, 2012). 

 

3. Resultat  

Resultatet i denna litteraturstudie är baserad på 10 stycken vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. De källor som användes i resultatet är samtliga markerade med en (*) i 

referenslistan. Artiklarna redovisas noggrant i en tabell (Bilaga 1) där författare, 

publiceringsår, land, databas, titel, syfte, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, etisk granskning, samt huvudresultat presenteras. Artiklarna 

redovisas även i löpande text. Samtliga studier undersökte vuxna människors 

upplevelser av att leva med HIV, med fokus på de fysiska och psykiska aspekterna. De 

psykiska aspekterna presenterades i två huvudrubriker (Psykosocial påverkan samt 

Upplevelse av stigmatisering och diskriminering) med tillhörande subkategorier. Under 

rubriken psykosocial påverkan presenterades subkategorierna tankar och känslor som 

upplevs svåra samt skam-och skuld. Under rubriken upplevelse av stigmatisering 

presenterades subkategorierna stigmatisering och diskriminering i samhället, 

stigmatisering och diskriminering relaterat till familj-och vänner samt stigmatisering 

inom vården. De fysiska aspekterna presenterades i en huvudrubrik (Fysiska 

förändringar) med två stycken subkategorier, dessa presenterades som begränsningar i 

den fysiska aktiviteten relaterat till förlust av energi samt i förändringar av reproduktion 

och sexuella aktiviteter kopplat till HIV. Under rubriken metodologiskt resultat 

redovisades frågeställning nummer två. 

 

3.1 Psykosocial påverkan 

Att vara HIV-positiv innebär stora förändringar i livet. För personer som lever med HIV 

är detta en svår situation (Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, et.al., 2016; Zukoski, 

et.al, 2009; Feigin, et.al, 2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; Masten, 2015; 

Wouters, et.al, 2016; Gallagher, et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). Människor som lever 
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med HIV påverkades inte endast fysiskt, utan påverkades även psykiskt (Peltzer, et.al, 

2015). En del människor upplevde det svårt att behålla en positiv anda och en tro på 

framtiden, vilket även skapade känslor av att vara omotiverad och att känna sig ledsen 

(Zukoski, et.al, 2009). Oro över framtiden och en känsla av att inte kunna förändra sitt 

tillstånd upplevdes även som skrämmande (Kako, et.al, 2016; Feigin, et.al, 2013). De 

psykiska utmaningarna som uppstod när man lever med HIV beskrevs som svåra 

(Masten, 2015 & Gallagher, et.al, 2013). Många personer upplevde dock en glädje och 

lättnad i att idag kunna få bli äldre trots att de lever med HIV (Masten, 2015). 

 

3.1.1 Tankar och känslor som upplevs svåra 

Majoriteten av de som lever med HIV upplevde nedstämdhet som yttrade sig i 

depressiva tankar och känslor (Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, et.al., 2016; Zukoski, 

et.al, 2009; Feigin, et.al, 2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; Masten, 2015; 

Wouters, et.al, 2016; Gallagher, et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). Många upplevde att de 

hamnade i en känslomässig chock där frustration, ilska och en rädsla för att dö var 

vanligt förekommande känslor (Feigin, et.al, 2013). Ångest upplevdes som en stor 

rädsla, och rädslan beskrevs öka i takt med förståelsen av vad HIV innebär. Den största 

rädslan låg ofta i att föra HIV-smittan vidare till en annan person, och tanken på att en 

annan människa kan behöva lida skapade ångest och rädsla (Kako, et.al, 2016). Många 

upplevde att de ofta kände sig deprimerade, där inre smärta, sorg, skam, sänkt 

självkänsla och hjälplöshet var dominerande känslor (Feigin, et.al, 2013; Peltzer, et.al, 

2015 & Block, 2009). Att känna sig hjälplös var ofta bundet till frågor som handlade om 

familjen, då detta ofta innebär ett stort ansvarstagande (Block, 2009 & Kako, et.al, 

2016) 

 

I en studie framkom det att känslor som chock och hopplöshet var vanligt, och att en del 

av de som lever med HIV till och med upplevde känslor av att vilja ta sitt liv. 

Självmordstankar upplevdes som vanligast i början när man fått sin diagnos, men för en 

del människor fanns tankarna kvar, tillsammans med den vetskapen om att de alltid 

kommer att få leva med HIV (Kako, et.al, 2013). Några människor upplevde att de fått 

HIV som straff, detta på grund av att de till exempel avstått från en viss religion eller 

tro, eller att de hade varit öppna med sin sexuella läggning (Feigin, et.al, 2013).  I en 

studie från USA beskrevs HIV som ett heltidsjobb, detta då människor som lever med 

HIV ofta påverkades väldigt starkt psykiskt. En av deltagarna beskrev hur mycket kraft 
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och energi det tar att leva med HIV. Att leva med HIV innebär ofta minskad kraft av att 

arbeta, detta grundade sig i att de som lever med sjukdomen ofta tvingades gå ner i 

arbetstid eller helt förlora sina jobb. Många upplevde att det sociala nätverket 

påverkades på grund av detta, och att minskad kraft av att arbeta påverkade människors 

självkänsla och identitet. Upplevelser av förlorad arbetstid beskrevs som tvådelad, där 

ena delen innehöll känslor av välbefinnande och ett lugn, medan den andra delen 

innehöll känslor av sorg inför det som blivit, och en längtan tillbaka till det som fanns 

innan HIV-diagnosen (Masten, 2015). 

3.1.2 Skam- och skuld 

En del personer som lever med HIV upplevde att de inte kände sig normala, och att leva 

med HIV var så långt ifrån normalt som man kan komma (Peltzer, et.al, 2015). Ett 

flertal av de personer som lever med HIV kände att de skäms, och att HIV var ett 

tillstånd som borde hållas i hemlighet (Block, 2009; Zukoski, et.al, 2009; Masten, 

2015). Deltagarna i två studier upplevde HIV som en sjukdom av skam, och att det är en 

sjukdom som ingen vill prata, eller lära sig om (Zukoski, et.al, 2009 & Block, 2009). I 

en studie beskrevs HIV som en typ av förintelse som endast förknippades med dödlig 

utgång. En av deltagarna beskrev hur han kände skuld på grund av att de flesta av hans 

vänner dött i HIV, och för att han får finnas kvar. Ett flertal deltagare i studien beskrev 

hur förlust av vänner lämnat dem kvar i en oändlig sorg och i skuldkänslor för livet 

(Masten, 2015). Att leva med HIV skapade även känslor av skam gentemot sin familj, 

och ofta uppstod denna skam för att man låtit sig smittas av HIV, och för att familjen 

tvingades att leva med det (Zukoski, et.al, 2013). 

 

3.2 Upplevelser av stigmatisering och diskriminering 

Att leva med HIV kan innebära en livslång upplevelse av stigmatisering och 

diskriminering (Kako, et.al, 2016; Peltzer, et.al, 2015; Feigin, et.al, 2013; Zukoski, et.al, 

2009; Hanass-Hancock, et.al, 2014; Masten, 2015 & Block, 2009), vilket bidrog till 

osäkerhet och rädsla hos många av de personer som lever med HIV (Zukoski, et.al, 

2009). Deltagarna i en studie upplevde att HIV ofta förknippades med homosexualitet 

och drogmissbruk (Zukoski, et.al, 2009). Många upplevde att reaktioner från samhället, 

närstående och anhöriga varierade när de berättade att de lever med HIV, och att det 

ständigt fanns känslor av skam bakom sjukdomen. Detta grundade sig i den 

stigmatisering som finns idag (Block, 2009). Att dela med sig av sin diagnos upplevdes 
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därför som påfrestande, och att berätta om sin sjukdom skapade en rädsla för de 

fördomar som fanns. Många valde därför att gå ut med sin HIV-diagnos till en mindre 

grupp människor, medan andra valde att inte berätta alls (Feigin, et.al, 2013; Wouters, 

et.al,2016 & Block, 2009). Att få berätta om sin sjukdom upplevdes för många personer 

som lättande. En del kände att stöd utifrån fick dem att må bättre och att ett yttre stöd 

ofta kunde hjälpa till att minska känslor som rädsla, besvikelse, ensamhet och ilska. 

Många upplevde att stigmatisering gjorde dem rädda, och att de kände sig smutsiga på 

grund av deras HIV-diagnos (Block, 2009). 

3.2.1 Stigmatisering och diskriminering i samhället 

De som lever med HIV upplevde att det finns en negativ syn på HIV ute i samhället 

(Feigin, et.al, 2013). Många av de som lever med sjukdomen upplevde det psykiskt 

påfrestande när samhället såg ner på dem på grund av deras HIV-diagnos, medan andra 

upplevde att de inte lägger någon större vikt vid det, och att tankar från människor i 

samhället ofta fick glida förbi (Block, 2009). I ett flertal studier framkom det att känslor 

av att behöva isolera sig från samhället var vanligt. Många upplevde att vissa människor 

tror att de kan bete sig illa mot dem på grund av deras HIV-diagnos, vilket skapade ett 

behov av att få försvinna bort (Block, 2009; Zukoski, et.al, 2009; Masten, 2015 & 

Gallagher, et.al, 2013). Majoriteten av de som lever med HIV idag upplevde att de inte 

hör hemma i samhället, och att de ofta blir tittade på som om de vore spöken (Block, 

2009). En studie från USA visade att man som HIV-positiv tvingades genomgå stora 

livsförändringar, och att stigmatisering i samhället ofta påverkade dessa 

livsförändringar. En deltagare beskrev att världen krymper när man får HIV, och att de 

blir ensam och isolerad (Masten, 2015). 

3.2.2 Stigmatisering och diskriminering relaterat till familj och vänner 

Stigmatisering och diskriminering upplevdes vara störst från familj och vänner. Detta 

upplevdes främst genom förlust av vänskap, och genom reaktioner från närstående, där 

man som HIV-positiv ofta uppmanades att ta avstånd från umgänge. En del människor 

beskrev hur familj och vänner sätter upp regler för hur den sociala kontakten skall gå till 

(Zukoski, et.al, 2009). När man lever med HIV kunde det upplevas både som svårt och 

skrämmande att skaffa nya bekantskaper (Masten, 2015). Majoriteten av de personer 

som lever med HIV upplevde att andra människor undvek att ta kontakt med dem på 

grund av deras sjukdom, vilket skapade svårigheter i relationer både med vänner, 
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anhöriga, närstående och med partners. Denna relationsproblematik yttrade sig i känslor 

av att behöva vara ensam och att inte vara önskad (Block, 2009 & Zukoski, et.al, 2009). 

För de som lever med HIV upplevdes stöd från familjen och vänner vara viktigt, och 

familjen och vänner beskrevs som ett extra skydd för att slippa stigmatisering och 

diskriminering från samhället (Kako, et.al, 2016).  

3.2.3 Stigmatisering och diskriminering inom vården 

Deltagarna i en studie upplevde att när man lever med HIV är man i behov av att ha en 

ständig kontakt med hälso-och sjukvård och att stigmatisering och diskriminering 

förekom även inom vården (Masten, 2015). Deltagarna i två stycken studier upplevde 

att de var rädda för hälso-och sjukvård på grund av den stigmatisering och 

diskriminering som finns (Peltzer, et.al, 2015 & Zukoski, et.al, 2009). Upplevelser av 

att bli orättvist och respektlöst behandlade förekom. Känslor av att bli diskriminerad 

inom vården berodde till stor del på att vårdgivare betedde sig som om de vore rädda 

(Zukoski, et.al, 2009) Deltagarna i ovanstående studie upplevde det jobbigt när 

vårdgivare i kontakt med HIV-positiva patienter tog på sig skyddskläder. 

Vidare upplevdes det som jobbigt när vårdgivare betedde sig nervöst. Stigmatisering 

inom vården väckte känslor. Känslor som ilska, minskat mod, en stor rädsla och skam 

(Zukoski, et.al, 2009). 

 

3.3 Fysiska förändringar 

HIV är en sjukdom som inte enbart påverkar människors psykiska hälsa, utan som även 

påverkar den fysiska hälsan. I samtliga studier framkom det att HIV påverkar 

människors fysiska hälsa negativt (Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, et.al., 2016; 

Zukoski, et.al, 2009; Feigin, et.al, 2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; Masten, 2015; 

Wouters, et.al, 2016; Gallagher, et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). De vanligaste symtomen 

upplevdes vara illamående (Gallagher, et.al, 2013), minskad rörlighet, smärta i någon 

form, förlust av energi, nedsatt syn, svullnad i någon kroppsdel, försämrad aptit, 

förändringar i metabolismen (Wouters, et.al, 2016 & Hanass-Hancock, et.al, 2014) samt 

förändringar i reproduktionen (Ho, et.al, 2010; Wouters, et.al 2016 & Hanass-Hancock, 

et.al,2014). Smärtan förekom i hela kroppen och upplevdes vara förvärrad efter fysisk 

aktivitet (Hanass-Hancok, et.al, 2014). Förlust av energi yttrade sig ofta i 

koncentrationssvårigheter, minnesbrister, försämrad motorik och trötthet. 

Koncentrationssvårigheter yttrade sig i problem att göra flera saker samtidigt, och en 
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minskad toleransnivå för att bli distraherad (Gallagher, et.al, 2013). I två studier 

beskrevs symtom som synbortfall på ett eller både ögonen (Hanass-Hancock, et.al, 2014 

& Gallagher, et.al, 2013). Deltagarna i ett flertal studier upplevde att de lättare 

drabbades av andra sjukdomar kopplat till sin HIV-diagnos, bland annat diabetes, 

problem med blodfetter, samt hjärt-och kärlsjukdomar (Masten, 2015; Wouters, et.al, 

2016 & Hanass-Hancock, et.al, 2014). Hud och hårförändringar förekom även (Hanass-

Hancock, et.al, 2014). Trots att HIV innebär en mängd fysiska problem kan man som 

HIV-positiv ändå uppleva hälsa. I en studie beskrev en deltagare att det var en hårfin 

balansgång av hälsa och ohälsa när man lever med HIV (Wouters, et.al, 2016). 

3.3.1 Begränsningar i den fysiska aktiviteten relaterat till förlust av energi 

Majoriteten av de människor som lever med HIV upplevde förlust av energi. Detta 

kunde yttra sig som en mängd olika svårigheter (Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, 

et.al., 2016; Zukoski, et.al, 2009; Feigin, et.al, 2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; 

Masten, 2015; Wouters, et.al, 2016; Gallagher, et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). En av 

studierna visade att majoritet av deltagarna upplevde begränsningar i dagliga aktiviteter 

på grund av minskad energi. Detta märktes främst när det kommer till aktiviteter som 

krävde fysisk styrka, till exempel att ta hand om sin personliga hygien eller att ta hand 

om sitt hushåll. Ett flertal deltagare upplevde det svårt att gå och att svårigheterna 

varierade i grad. Några upplevde det problematiskt att ta långa promenader, medan 

andra upplevde problem med att ta sig utanför huset och var därför begränsade till att 

endast kunna röra sig inomhus (Hanass-Hancock, 2014). 

 

Begränsningar i den fysiska aktiviteten skapade stress hos många personer som lever 

med HIV. Stress relaterat till jobb var vanligt (Ho, et.al, 2010; Gallager, et.al, 2013, 

Masten, 2015 & Hanass-Hancock, et.al, 2014). Begränsningar i fysiska aktiviteter 

skapade även problem när det kom till andra huvudsakliga sysselsättningar, till exempel 

möjligheten att kunna utbilda sig (Hanass-Hancock, et.al, 2014). 

 

Begränsningar av fysiska aktiviteter kunde skilja sig åt mellan könen. Kvinnor upplevde 

ofta svårighet i att ta hand om sina barn (Gallager, et.al, 2013 & Hanass-Hancock, et.al, 

2014), medan män upplevde svårigheter i de vardagliga utomhusaktiviteterna, till 

exempel att hålla ordning i trädgården. Både män och kvinnor upplevde svårigheter i 

föräldraskap. Männen då de på grund av sin sjukdom och förlust av energi hade svårt att 
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hålla ordning i hemmet, och på så vis upplevde att de förlorade respekt, och kvinnorna 

då de blev oförmögna att stötta sina barn (Hanass-Hancock, et.al, 2014). 

 

3.3.2 Förändringar i reproduktion och sexuella aktiviteter relaterat till HIV 

Förändringar i reproduktion och sexuella funktioner upplevdes som vanligt, framförallt 

hos männen, men även hos kvinnor (Ho, et.al, 2010; Wouters, et.al, 2016 & Hanass-

Hancock, et.al, 2014). Två studier visade att deltagarna inte kände samma lust för 

sexuella aktiviteter som de hade innan de fick sin HIV-diagnos, detta förknippades med 

förlust av energi. Glädjen och lusten till sexuella aktiviteter beskrevs även minska då 

deltagarna var medvetna om sin HIV-diagnos, och de upplevde det problematiskt och 

jobbigt då de behövde skydda sig för att inte smitta någon annan (Ho, et.al, 2010 & 

Wouters, et.al, 2016). En del män upplevde det svårt att få erektion (Hanass-Hancock, 

et.al, 2014). Kvinnor upplevde ofta barnrelaterade frågor som problematiska och 

sorgliga, då många kände att deras HIV-diagnos satte stopp för att skaffa barn, detta på 

grund av risken för att föra smittan vidare till sitt barn, men även då det på grund av 

diagnosen förekom svårigheter med att skaffa en partner (Wouters, et.al, 2016). 

 

3.4 Metodologiskt resultat 

3.4.1 Undersökningsgrupp 

Författarna valde att granska artiklarnas urvalsgrupp där inklusionskriterier, antal, kön, 

ålder, antal år personer levt med HIV och länder undersöktes. 

Av 10 artiklar hade alla författare angett inklusionskriterier för sina deltagare. Samtliga 

studier hade inklusionskriterier att deltagarna skulle vara HIV- positiva (Block, 2009; 

Feigin et al., 2013; Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 

2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; Kako et al., 2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & 

Teel, 2015; Wouters & De Wet, 2016; Zukoski & Thorburn, 2009). Sju stycken studier 

hade inklusionskriterier att deltagarna skulle vara minst 18 år gamla (Gallagher et al., 

2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; 

Kako et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De Wet, 2016; Zukoski & 

Thorburn, 2009). En studie ville att deltagarna skulle vara i ålder från 50 till 64 år 

(Masten, 2015), och två studier hade inte angett ålder i sina inklusionskriterier (Block, 

2009; Feigin et al., 2013). Fem stycken studier hade inklusionskriterien att deltagarna 

skulle kunna prata engelska (Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon 

& Gibbs, 2015; Kako et al., 2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 2015). Endast 
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en av 10 studier innehöll exklusionskriterier. De exklusionskriterier som fanns var att 

deltagarna inte skulle ha några neurologiska sjukdomar, kognitiv påverkan eller demens 

på grund av HIV sjukdomen (Peltzer, Domian & Teel, 2015). 

 

Alla valda artiklar presenterade antal deltagare i studierna. Medianvärden av antalet 

deltagare var 16. Deltagarantalet varierade från 11 stycken till 54 (Block, 2009; Feigin 

et al., 2013; Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; 

Ho, Twinn & Cheng, 2010; Kako et al., 2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 

2015; Wouters & De Wet, 2016; Zukoski & Thorburn, 2009). I alla studier angav 

författarna åldern på deltagarna. Hur de beskrev åldern varierade mycket. I fyra studier 

beskrev författarna medelvärden på deltagarnas ålder i undersökningsgruppen. 

Medelvärden var 25, 36, 37 och 48 år (Feigin et al., 2013; Ho, Twinn & Cheng, 2010; 

Kako et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015). Fyra andra angav åldern i 

undersökningsgruppen från det lägsta till det högsta. Lägsta åldern var 20 år och högsta 

63 år (Block, 2009; Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 

2015; Wouters & De Wet, 2016). Två andra hade angett åldersintervall i sina studier 

men ingen medelålder på deltagarna (Masten, 2015; Zukoski & Thorburn, 2009). 

Masten (2015) angav att 8 män var i ålder 50–54 år, 4 män: 55–59 år och 2 män 60–64 

år. Zukoski & Thorburn (2009) angav att 3 deltagare var i ålder 18–34 år, 6 deltagare: 

35–49 år och 2 deltagare 50 år eller äldre. 

 

I fem artiklar hade författarna använts sig av både män och kvinnor i sina studier. 

Medianvärden på antalet kvinnor i de studierna var 6 stycken och antalet män 10 

stycken (Block, 2009; Feigin et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 

2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; Zukoski & Thorburn, 2009). Fyra artiklar hade bara 

kvinnor i sin undersökningsgrupp och medianvärden på deltagarantalet var 14 stycken 

(Gallagher et al., 2013; Kako et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De 

Wet, 2016). En studie hade författarna valt enbart män till sin undersökningsgrupp och i 

den studien var deltagarantalet 15 män (Masten, 2015). 

 

I sju av tio studier hade författarna angett antalet år som deltagarna levt med HIV. 

Författarna i sju studier valde att ange åren från kortaste tiden till längsta tiden 

deltagarna levt med HIV. Personer som levt med HIV kortast hade levt med HIV i 2 

månader, de som hade levt med HIV längst hade levt med sjukdomen i 22 år (Block, 
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2009; Feigin et al., 2013; Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & 

Gibbs, 2015; Kako et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De Wet, 

2016). I en studie angav författarna antalet deltagare och hur länge de levt med HIV. Sju 

deltagare hade HIV i 5 år eller fler, sex deltagare hade HIV 10 år eller fler, en deltagare 

hade HIV kortare än 1 år och en deltagare ville inte ange antalet år hon/han levde med 

HIV (Zukoski & Thorburn, 2009). I två stycken artiklar angav inte författarna hur länge 

deltagarna levt med sjukdomen (Ho, Twinn & Cheng, 2010; Masten, 2015). 

 

Geografiskt sätt var fem av studierna utförda i USA (Block, 2009; Gallagher et al., 

2013; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Zukoski & Thorburn, 2009). Två 

studier genomfördes i Sydafrika (Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; 

Wouters & De Wet, 2016) och en i Östafrika (Kako et al., 2016). En studie gjordes i 

Israel (Feigin et al., 2013) och en i Kina (Ho, Twinn & Cheng, 2010). 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva 

med HIV med fokus på de psykiska och fysiska aspekterna samt beskriva hur 

undersökningsgruppen ser ut i de valda artiklarna. I resultatet framkom det att 

människor som lever med HIV genomgick stora livsförändringar, både psykiskt och 

fysiskt. Majoriteten av de som lever med HIV handskades med svåra tankar och 

känslor, där frustration, ilska, rädsla, inre smärta, sorg, sänkt självkänsla, hjälplöshet 

samt skam-och skuld var dominerande känslor. HIV upplevdes som en skamfylld 

sjukdom som borde hållas i hemlighet. Många av de som idag lever med sjukdomen 

höll sin diagnos i hemlighet, detta för att det ofta förekom en rädsla för vad andra 

människor skall tycka. Att leva med HIV kan innebära en ständig upplevelse av 

stigmatisering och diskriminering.  Upplevelse av stigmatisering och diskriminering 

väckte starka känslor, och för många av de som lever med HIV skapade detta ett behov 

av att få isolera sig och försvinna bort. De mest förekommande symtomen var minskad 

rörlighet, smärta, förlust av energi, svullnad i någon kroppsdel, försämrad aptit, 

störningar i metabolismen samt förändringar i reproduktionen. Aktiviteter som krävde 

fysisk styrka upplevdes som svåra, vilket skapade stora begräsningar. I litteraturstudien 

presenterades undersökningsgruppen i de valda artiklarna. Författarna till de 
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inkluderade studierna hade tydligt beskrivit undersökningsgruppen med bland annat 

inklusionskriterier, antal deltagare, ålder, kön och hur länge deltagarna levt med HIV.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Psykiska aspekter 

Att leva ett liv med HIV innebär stora livsförändringar, vilket anses vara en svår 

situation (Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, et.al., 2016; Zukoski, et.al, 2009; Feigin, 

et.al, 2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; Masten, 2015; Wouters, et.al, 2016; 

Gallagher, et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). Nedstämdhet yttrade sig ofta i svåra tankar, 

där en rädsla för att dö och oro inför framtiden var dominerande känslor (Feigin, et.al, 

2013). I litteraturstudiens resultat framkom det att känslor av skam-och skuld, sänkt 

självkänsla, hjälplöshet och en inre sorg var vanligt (Feigin, et.al,2013; Peltzer, et.al, 

2015 & Block, 2009), detta kunde även liknas med det hur människor med andra 

kroniska sjukdomar kunde känna. Rydholm-Hedman (2009) menade att när man lever 

med en kronisk sjukdom kan man drabbas av en kronisk sorg, vilket ofta beskrevs som 

förlust av hopp, kontroll över kroppen, integritet samt av identitet. Författarna till 

föreliggande studie upplevde det viktigt att man som vårdpersonal hade ett 

professionellt bemötande gentemot personer som lever med HIV, och att det var av stor 

vikt att man fanns tillgänglig för patienten och kunde hjälpa denne att hantera svåra 

situationer som kunde uppstå, detta stärks av Svensk sjuksköterskeförening (2012) och 

Katie Eriksson i sin omvårdnadsteori. Svensk sjuksköterskeförening (2012) betonade 

vikten av att omvårdnad skall bedrivas på personnivå, och att personen som är i behov 

av omvårdnad kan behöva stöd, guidning och aktiv hjälp med något, och att detta skall 

utgå från ett gott bemötande. Erikssons omvårdnadsteori bygger på tro, hopp och kärlek. 

Hon menar att sjuksköterskan är ett viktigt redskap för patienten, och att man som 

sjuksköterska skall finnas där för patienten, detta för att inge hopp och lindra lidande 

(Eriksson, 2002). Vidare menar hon att alla människor, oavsett sjukdom eller 

livssituation skall behandlas med samma respekt och omsorg, och att man som 

sjuksköterska alltid skall vara behjälplig i människors lidande (Alligood, 2013).  

 

Föreliggande litteraturstudies resultat speglade ett stort behov av omsorg. En studie 

Peltzer et.al, (2013) visade att människor som lever med HIV inte kände sig normala. 

Flera andra studier (Block, 2009; Zukoski, et.al, 2009 & Masten, 2015) visade att 
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majoriteten av de som lever med sjukdomen kände att de skämdes, och att HIV var ett 

tillstånd som borde hållas i hemlighet. Litteraturstudiens författare anser att sjukvården 

har en viktig och betydande roll i att kunna förbättra och förändra dessa känslor hos de 

personer som lever med sjukdomen idag. Det anses vara på sin plats att personalen inom 

vården skapar sig kunskap om HIV, och börjar öppna upp ögonen inför det sårbara 

tillstånd många människor faktiskt lever i. Detta kan stärkas genom vad som står i 

Svensk sjuksköterskeförening (2012), där det står att omvårdnad innebär att ha kunskap 

om vad vårdaren bäst kan göra för att värna en människas sårbarhet med sikte på en 

framtid. God omsorg från sjuksköterskan är viktigt. Sjuksköterskan ska alltid se hela 

patienten oavsett diagnos och visa respekt (Wiklund, 2013). Det gör att personer kan 

uppleva välbefinnande och känna sig mer omhändertagna (Berntsson, Berg, Brydolf & 

Hällström, 2009).  

 

Flera studier (Kako, et.al, 2016; Peltzer, et.al, 2013; Feigin, et.al, 2013; Zukoski, et.al, 

2009; Hanass-Hancock, et.al, 2014; Masten, 2015 & Block, 2009) visade att man som 

HIV-positiv kunde tvingas genomgå en livslång upplevelse mot stigmatisering och 

diskriminering. Det upplevdes som psykiskt påfrestande när människor i samhället såg 

ner på de som har HIV (Block, 2009).  En studie av Masten, (2015) visade att man som 

HIV-positiv kunde tvingas leva i en allt mer krympande värld, detta stämde överens 

med det som Gagnon (2015) lyfter fram i sin studie. Gagnon (2015) beskrev att 

människor som lever med HIV härdade ut stigmatisering och diskriminering, och att de 

ofta blev annorlunda behandlade, att de kände sig svaga, ensamma och som om de vore 

fången i sin egen kropp. Stigmatisering och diskriminering förekom överallt, både i 

samhället, inom hälso-och sjukvård (Peltzer, et.al, 2015 & Zukoski, et.al, 2009), samt i 

relation till familj-och vänner (Zukoski, et.al, 2009). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att stigmatisering inom hälso-och sjukvård ofta beror på okunskap, 

men även på grund av bristande relationer. En fungerande relation mellan vårdtagare 

och vårdare är en förutsättning för en god och trygg omvårdnad. Relationen påverkas 

bland annat av vårdtagarens hälsotillstånd, samt av vårdarens kompetens (Kihlgren, 

Engström & Johansson, 2009). Litteraturstudiens författare anser att en förstörd relation 

mellan vårdtagare och vårdgivare kan skapa en rädsla och en ökad sårbarhet, vilket kan 

påverka ett fortsatt vårdande och på så vis även bidra till en ökning av den psykiska 

ohälsa som finns kopplat till HIV. Svensk sjuksköterskeförening (2012) säger att 

människans sårbarhet utmanas i svåra situationer, detta i samband ohälsa.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att jämföra det framskridna 

resultatet med resultatet från annan forskning. Den studie som använts som jämförelse 

är gjord i Sverige, och har använt sig av yngre deltagare. Deltagarna i den jämförande 

studien är mellan 15–21 år och de alla lever med HIV (Rydström, Tingberg, Navér & 

Eriksson, 2013). Studiens resultat visade att personer som lever i Sverige upplevde 

samma känslor av stigmatisering och diskriminering inom samhället som människor i 

övriga länder gjorde (Rydström, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013; Kako, et.al., 2016; 

Zukoski, et.al, 2009; Feigin, et.al, 2013; Block, 2009; Gallagher, et.al, 2013; Masten, 

2015). Deltagarna i den jämförande studien upplevde också att de ibland fick isolera sig 

eller inte ville berätta om sin sjukdom. Vidare kände deltagarna att det var lättare att 

leva med en mörk hemlighet som deras sjukdom innebär än att möta samhällets 

okunnighet och fördomar (Rydström, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013). Det som 

dock visade på stora skillnader gentemot de artiklar som författarna granskat till 

föreliggande litteraturstudie var bemötandet ifrån vården. Deltagarna i den jämförande 

studien upplevade att de var ganska nöjda över den vård de fick i Sverige. De kände att 

vårdpersonalen hade hög kunskap i det dem gjorde och att de behandlade HIV-positiva 

personer med samma värdighet och respekt som övriga patienter, vilket uppskattades av 

de som lever med sjukdomen (Rydström, Tingberg, Navér & Eriksson, 2013). 

Författarna kunde även tyda psykosociala skillnader i den jämförande studien och i de 

studier som granskats till föreliggande litteraturstudie. I den jämförande studien sågs en 

mer positiv inställning till att leva med HIV, och deltagarna uttryckte även en mer 

positiv inställning till vården och framtiden (Rydström, Tingberg, Navér & Eriksson, 

2013). Jämförelsen av studierna påvisar att skillnader i var forskning genomförs rent 

geografiskt kan vara av betydelse utifrån det resultat man som författare kan påvisa. 

 

4.2.2 Fysiska aspekter 

Samtliga studier som är inkluderade i litteraturstudiens resultat visade att HIV påverkar 

människan fysiskt, och att sjukdomen påverkar den fysiska hälsan på ett negativt sätt 

(Hanass-Hancock, et.al 2014; Kako, et.al., 2016; Zukoski, et.al, 2009; Feigin, et.al, 

2013; Block, 2009; Peltzer, et.al, 2015; Masten, 2015; Wouters, et.al, 2016; Gallagher, 

et.al, 2013 & Ho, et.al, 2010). Två stycken studier (Wouters, et.al, 2016 & Hanass-

Hancock, et.al, 2014) visade att de mest förekommande symtom som drabbar en HIV-

positiv människa var minskad rörlighet, smärta, förlust av energi, nedsatt syn, svullnad i 
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någon kroppsdel, försämrad aptit och förändringar i metabolismen. I samtliga studier 

framkom det att förlust av energi yttrar sig i en mängd olika svårigheter. I en av 

studierna (Hanass-Hancock, et.al, 2014) framkom det att förlust av energi ofta 

upplevdes när det kom till aktiviteter som krävde fysisk styrka. Författarna till 

föreliggande studie kan i likhet med Rydholm-Hedman (2009) koppla fysisk aktivitet 

till en god hälsa, där man minskar risken för följdsjukdomar av den sjukdom man redan 

har. Rydholm-Hedman (2009) menar att kroppen behöver utsättas för rörelse för att 

fungera bra, och att fysisk rörelse har positiva effekter på människans styrka och 

aktivitetsnivå. I föreliggande litteraturstudies resultat såg man även att förlust av energi 

kan yttra sig på andra sätt än förlust av fysisk styrka och aktivitet. En studie (Gallagher, 

et.al, 2013) visade att även koncentrationssvårigheter förekom och att tröttheten även 

påverkade funktioner som minne och balans. I olikhet med (Gallagher, et.al, 2013) 

studie beskrev Rydholm-Hedman (2009) att trötthet är en restprodukt från förlust av 

fysisk aktivitet, och att minne, motorik och balans grundar sig i god rörlighet. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kan se ett samband mellan det som 

Gallagher, et.al, (2009) och det som Rydholm-Hedman (2009) säger, och anser att 

energi hör ihop med en lagom dos av vardaglig aktivitet. 

 

Tre stycken studier (Ho, et.al, 2010; Wouters, et.al, 2016 & Hanass-Hancock, et.al, 

2014) visade att de som lever med HIV upplevde förändringar i reproduktion och 

sexuella funktioner. Glädjen beskrevs minska då HIV är en smittsam sjukdom. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg att man som vårdgivare kan påverka 

patienters upplevelser av sexuell hälsa, detta genom en god kunskap, samt genom att 

belysa viktig information om vad HIV relaterat till sexuella aktiviteter innebär. Detta 

kan stärkas av det som Hulter (2009) sa. Hulter (2009) menade att många patienter inom 

hälso-och sjukvård upplevde svårigheter gällande sin sexualitet, och att det på grund av 

detta är angeläget för vårdpersonal att beakta sexuella aspekter i mötet med patienterna. 

I en studie (Wouters, et.al, 2016) framkom det att kvinnor som lever med HIV upplevde 

barnrelaterade frågor som problematiska och att dess HIV-diagnos satte stopp för att 

skaffa barn. I enlighet med tidigare forskning så kan man se att ett av hoten för 

fortplantning idag är Sexueally transmitted diseases (STD), och att de mest kända STD-

sjukdomarna är HIV-infektion och AIDS (Hulter, 2009). 
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Flera studier (Masten, 2015; Wouters, et.al, 2016 & Hanass-Hancock, et.al, 2014) 

visade att människor som lever med HIV även upplevade att de lättare drabbas av andra 

sjukdomar, till exempel diabetes, problem med blodfetter samt hjärt-och kärlsjukdomar. 

Detta kan stärkas genom en helt ny forskning som visade att personer som lever med 

HIV lever allt längre idag, detta på grund av den förbättrade medicinska möjligheten 

som finns. I och med att de som lever med HIV blir äldre påverkas de även av 

hälsotillstånd som hör till det normala åldrandet, däribland hjärt-och kärlsjukdomar. 

Bland personer som lever med HIV är hjärt-och kärlsjukdomar den ledande 

dödsorsaken (Cournoyer, Garms, Thiessen, Bowers, Johnson & Relf, 2016). 

 

I enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskrev Wouters, et.al, (2016) att 

man kan leva ett gott liv med HIV, och att HIV är en ständig balansgång av hälsa och 

ohälsa. Svensk sjuksköterskeförening (2012) uppger att hälsa och ohälsa utgör 

varandras motsatser, och att människan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Hälsa 

ses som en helhet av en människas upplevelser och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det 

vilar ett stort ansvar inom hälso-och sjukvård för att bibehålla människors hälsa. Det 

anses som viktigt att bedriva en god omvårdnad där man behandlar vårdtagare med 

respekt. 

 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

Till denna litteraturstudie valdes 10 artiklar ut till resultatet. I alla artiklar hade 

författarna noga beskrivit undersökningsgruppen (Block, 2009; Feigin et al., 2013; 

Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; Ho, Twinn & 

Cheng, 2010; Kako et al., 2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters 

& De Wet, 2016; Zukoski & Thorburn, 2009). Kvalitativa studiers trovärdighet och 

överbarhet ökar när undersökningsgruppen är väl beskriven (Polit & Beck, 2012). I 

artiklarna valde alla författarna att ha inklusionskriterier och i en artikel även 

exklusionskriterier. Målet med inklusions och exklusionskriterier är att säkerställa sin 

undersökningsgrupp så författarna får svar på sitt syfte. Studien som hade inklusions 

och exklusionskriterier anses dock ha högre trovärdighet (Polit & Beck, 2012). 

 

Medianvärden av antalet deltagare var 16 stycken och detta anses rimligt då i kvalitativa 

studien är färre antal en fördel. Färre deltagare i en kvalitativ studie kan ge ingående 
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berättelser av deras upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). Deltagarantalet skall 

beskrivas i studien så läsaren får en klarare bild av populationen som deltagit i studien 

(Polit & Beck, 2012). Alla författare hade beskrivit ålder hos sina deltagare. Vissa hade 

beskrivit åldern mera ingående, medan andra hade angett högsta och lägsta åldern eller 

enbart medianvärden på deltagarnas ålder (Block, 2009; Feigin et al., 2013; Gallagher et 

al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; 

Kako et al., 2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De Wet, 

2016; Zukoski & Thorburn, 2009). Åldersspannet i artiklar som valdes till studien var 

mycket bred, det ökade studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). 

 

HIV är lika vanligt hos män som hos kvinnor (Josephson et al., 2007). I fem studier 

hade författarna valt att intervjua män och kvinnor (Block, 2009; Feigin et al., 2013; 

Hanass-Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; Zukoski 

& Thorburn, 2009). Det stärker studiens resultat och studien känns mer trovärdig då 

både män och kvinnors upplevelser beskrivs (Polit & Beck, 2012). Fyra studier hade 

bara kvinnor som sina deltagare och en studie enbart män (Gallagher et al., 2013; Kako 

et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De Wet, 2016; Masten, 2015). 

Dessa studier anser då ha lägre trovärdighet då författarna fokuserar på enbart en 

specifik grupp (Polit & Beck, 2012). 

 

Åtta författare valde att beskriva hur länge personer i deras studier hade levt med HIV 

(Block, 2009; Feigin et al., 2013; Gallagher et al., 2013; Hanass-Hancock, Myezwa, 

Nixon & Gibbs, 2015; Kako et al., 2016; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De 

Wet, 2016; Zukoski & Thorburn, 2009). Att flera studier valde att beskriva antal år 

personer levt med HIV ser författarna som en styrka då som läsare ökade det förståelse 

för hur de människorna upplevde sjukdomen. 

 

Artiklar som denna litteraturstudie bygger på har enligt författarna en dålig geografisk 

spridning. Hälften av studierna genomfördes i USA, tre i Afrikas södra och östra del, en 

i Kina och en i Israel (Block, 2009; Feigin et al., 2013; Gallagher et al., 2013; Hanass-

Hancock, Myezwa, Nixon & Gibbs, 2015; Ho, Twinn & Cheng, 2010; Kako et al., 

2016; Masten, 2015; Peltzer, Domian & Teel, 2015; Wouters & De Wet, 2016; Zukoski 

& Thorburn, 2009). Litteraturstudien hade varit starkare och mer trovärdig om studier 

från Europa också inkluderades. Trots att HIV är en sjukdom som förekommer i hela 
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världen så är sjukdomen något vanligare i Afrika och USA (WHO,2012). Om fler 

studier inom Europa/Skandinavien hade inkluderats skulle det kunna påverka resultatet. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till studien valde att skriva en litteraturstudie för att få en överblick över 

människors upplevelser av att leva med HIV. En beskrivande design med kvalitativ 

ansats valdes då intervjuer är det bästa sättet att beskriva människornas upplevelser 

(Polit & Beck, 2012). 

För att söka vetenskapliga artiklar till studien gjordes sökningar i databasen Cinahl. 

Databasen Cinahl är mera baserad på omvårdnadsvetenskapliga referenser än t.ex. 

PubMed. Författarna kunde använda Major Heading och booleska sökoperatörer AND 

för att avgränsa sökningen som författarna kände behov av då HIV är ett brett ämne i 

hela världen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Även om enbart en databas kan 

anses som en svaghet då vissa artiklar kunde gått förlorad hittade författarna tillräckligt 

med artiklar till litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). 

 

Sökorden som användes var centrala till studiens syfte och frågeställning. Vid vissa 

sökningar använde författarna fritext som då inkluderar sökordet i alla artiklar som 

kommit upp, det ansågs inte som en svaghet då innehållsrika artiklar hittades till studien 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid andra sökningarna användes även Major 

Heading och booleska sökoperatörer som anses som en styrka för att få fram artiklar 

som är relevanta till studien (Polit & Beck). Sökningarna begränsades bland annat med 

att artiklarna skulle vara 10 år gamla och det anses som en styrka och en svaghet då 

studien bygger på nyare forskning men författarna kunde gå minste om andra artiklar 

som kunde passat till studien. Det som även var en av begränsningar i sökningen var att 

artiklarna enbart skulle vara på engelska som även det kunde medföra att författarna 

kunde ha förlorat information (Polit & Beck, 2012). Samtidigt måste författarna 

begränsa antalet för att hitta relevanta artiklar. Författarna valde även att artiklarnas 

deltagare skulle vara vuxna för att begränsa antalet artiklar och studiens resultat. Det 

anses inte som en svaghet då författarna hittade flera relevanta artiklar där enbart vuxna 

inkluderades. 

 

Författarna valde att ha inklusionskriterier i studien då det kan stärka arbetet. Det som 

valdes som ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle svara på syftet, ha kvalitativ 
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ansats samt vara etisk granskade eller godkända, detta därför att ämnet HIV kan vara 

känsligt för många deltagare att prata om. Detta ses som en styrka i en litteraturstudie 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). 

 

Dataanalysen genomfördes först genom att författarna valde att läsa artiklarna på varsitt 

håll. Det gör att författarna kan få en lättare uppfattning om vad artiklarna handlar om 

och kan inte påverka varandras tolkning av artiklarna (Polit & Beck, 2012). Författarnas 

använde sig av färgkodning för att lättare få fram artiklarnas resultat som svarade på 

studien syfte. Artiklarna var på engelska som kan ses som en begränsning då författarna 

var tvungna att översätta dem till svenska och feltolkningar kan då uppstå. De möjliga 

feltolkningarna kan vara en svaghet i litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). Två 

författare har dock läst och översatt artiklarna i studien och det kan minska risken för 

feltolkningar och öka studiens trovärdighet. Dataanalysen är dock väl beskriven, de 

inkluderade artiklarna är även beskriva i en tabell (Bilaga 1) vilket ökar dess 

trovärdighet. 

 

4.5 Kliniska implikationer i omvårdnaden 

Föreliggande litteraturstudie är betydande för allmänheten och sjukvårdspersonalen då 

författarna vill öka förståelse för hur HIV-positiva personer upplever det att leva med 

sjukdomen. Personer med HIV kan mötas i alla typer av vårdinsatser och med 

sjukdomen följer känslor av skuld och skam som gör att sjuksköterskan har en 

avgörande roll i möten med de personerna. Det är viktigt att som sjuksköterska ha ett 

empatiskt bemötande och bygga upp en relation med HIV-positiva personer för att 

skapa trygghet och tillit. I litteraturstudien framkommer att människor som lever med 

HIV upplever stigmatisering och diskriminering från vården och samhället. Därför skall 

denna litteraturstudie öka förståelsen hur det är att leva med HIV. Sjuksköterskorna kan 

enligt författarna använda sig av litteraturstudien för att på så sätt öka sina kunskaper 

om hur personer med HIV bör bemötas. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att författarna har arbetat med resultatet i litteraturstudien anser författarna att mer 

forskning kring HIV definitiv behövs. Författarna till litteraturstudien anser att även om 

mycket forskning finns om HIV är det internationell forskning. Det saknas mer 

forskning som är baserad på personer som lever med HIV i Europa, Skandinavien eller 
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Sverige. Det finns lite forskning på unga personers upplevelser av att leva med HIV i 

Europa dock få studier på äldre personer. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att man genomför intervjustudier där äldre personer från Europa, Skandinavien 

samt Sverige får berätta om sina upplevelser av att leva med HIV. Studierna som 

författarna granskade beskrev mycket negativitet med hur personer upplevde att det var 

att leva med HIV, detta kan också bero på att studierna genomfördes i andra länder som 

t.ex. Afrika. Skillnader i hur samhället och sjukvården är uppbyggd i de andra länderna 

än i till exempel Sverige skulle kunna påvisa andra upplevelser av att leva med HIV. 

Författarna har även upplevt att trots att studierna inte varit äldre än tio år har många 

påvisat stigmatisering från vården. Att ta fram vidare forskning inom det ämnet skulle 

kunna hjälpa vårdpersonalen att få mer kunskap om hur HIV-positiva patienter känner 

och lära sig ifrån detta.  

 

4.7 Slutsats  

Människor upplever det svårt att leva med HIV och att detta påverkar människors 

psykiska och fysiska hälsa negativt. De som lever med HIV upplever bland annat rädsla, 

nedstämdhet, trötthet och stress. Känslor av skam och skuld förekommer som gör att 

sjuksköterskor har en viktig roll i hur de bemöter HIV-positiva personer. Eftersom 

personer som lever med HIV kan mötas i alla vårdinsatser ger litteraturstudien ökad 

kunskap om hur dem bör bemötas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

5. Referenser 
 

 

Alligood, M, R. (2013).Theory of Caritative Caring. M, R. Alligood. (red.). Nursing 

Theorists and thier work.Eeight edition. Unted States of America. ss. 174-179.  

 

Andreassen, G. T., Fjellet, A. L., Haegeland, A., Wilhelmsen, I -L. & Stubberud, D-G. 

(2013). Omvårdnad vid infektionssjukdomar. I Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, 

R. (red.) Klinisk omvårdnad del 1. 2. uppl. Liber AB, ss. 90-93. 

 

Antonovsky, A.(1985). Health, Stress and Coping. San Fransico & London: Jossey-

Bass. Inc., publisher:1-255 

 

Berntsson, L, Berg, M, Brydolf, M, & Hellström, A 2007, 'Adolescents' experiences of 

well-being when living with a long-term illness or disability', Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 21, 4, ss. 419-425, CINAHL, EBSCOhost, viewed 15 October 2016. 

 

*Block, R 2009, 'Is it just me? Experiences of HIV-related stigma', Journal Of 

HIV/AIDS & Social Services, 8, 1, ss. 1-19, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 

September 2016. 

 

Cournoyer, JM 2016, 'Cardiovascular Disease and HIV: Pathophysiology, Treatment 

Considerations, and Nursing Implications', Critical Care Nurse, 36, 5, ss. 37-47, 

CINAHL, EBSCOhost, viewed 10 October 2016. 

 

Ejlertsson, G., & Andersson, I. (2009). Folkhälsa – några begreppsdefinitioner. I. 

Andersson & G. Ejlertsson (red.). Folkhälsa som tvärvetenskap: möte mellan ämnen. 

Lund: Studentlitteratur. ss. 16–31. 

 

Ericson, W & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi, infektioner, immunologi, 

vårdhygien. Stockholm: Liber AB.  

 



 

27 

 

Eriksson, L, Nordström, G, Berglund, T, & Sandström, E 2000, 'The health-related 

quality of life in a Swedish sample of HIV-infected persons', Journal Of Advanced 

Nursing, 32, 5, ss. 1213-1223, CINAHL, EBSCOhost, viewed 15 October 2016. 

 

Eriksson K (2002). Vårdandets ide. Stockholm: Liber AB 

 

*Feigin, R, Sapir, Y, Patinkin, N, & Turner, D 2013, 'Breaking Through the Silence: 

The Experience of Living With HIV-Positive Serostatus, and Its Implications on 

Disclosure', Social Work In Health Care, 52, 9, ss. 826-845, CINAHL, EBSCOhost, 

viewed 22 September 2016. 

 

Folkhälsomyndigheten (2015a). Sjukdomsinformation om hivinfektion. Hämtad den 14 

april 2016 från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-

sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ 

 

Folkhälsomyndigheten (2015b) Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion 

- en sammanfattning och praktiska råd. ss. 4–15 

 

Gagnon, M 2015, 'Re-thinking HIV-Related Stigma in Health Care Settings: A 

Qualitative Study', JANAC: Journal Of The Association Of Nurses In AIDS Care, 26, 6, 

ss. 703-719, CINAHL, EBSCOhost, viewed 10 October 2016. 

 

*Gallagher, S, Biro, S, Creamer, E, Della Rossa, E, Collins, E, Rourke, S, & Nixon, S 

2013, ''It's a Hidden Issue': Exploring the experiences of women with HIV-associated 

neurocognitive challenges using a disability framework', Disability & Rehabilitation, 

35, 1, ss. 36-46, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

*Hanass-Hancock, J, Myezwa, H, Nixon, S, & Gibbs, A 2015, ‘“When I was no longer 

able to see and walk, that is when I was affected most” : experiences of disability in 

people living with HIV in South Africa', Disability & Rehabilitation, 37, 22, ss. 2051-

2060, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/


 

28 

 

Henricson, M & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. M., Henricson (red.). 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur AB. ss. 129-137. 

 

*Ho, C, Twinn, S, & Cheng, K 2010, 'Quality of life constructs of Chinese people living 

with HIV/AIDS', Psychology, Health & Medicine, 15, 2, ss. 210-219, CINAHL, 

EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

Hulter., B. (2009). Sexualitet. A-K., Edberg & H., Wijk (red.). Omvårdnadens grunder 

– Hälsa och ohälsa. Kristianstad: Studentlitteratur AB, ss. 677–709. 

 

Josephson, F, Albert, J, Flamholc, L, Gisslén, M, Karlström, O, Lindgren, S, Navér, L, 

Sandström, E, Svedhem-Johansson, V, Svennerholm, B, & Sönnerborg, A 2007, 

'Antiretroviral treatment of HIV infection: Swedish recommendations 2007', 

Scandinavian Journal Of Infectious Diseases, 39, 6/7, ss. 486–507, CINAHL, 

EBSCOhost, viewed 15 October 2016. 

 

*Kako, P, Wendorf, A, Stevens, P, Ngui, E, & Otto-Salaj, L 2016, 'Contending with 

Psychological Distress in Contexts with Limited Mental Health Resources: HIV-

Positive Kenyan Women's Experiences', Issues In Mental Health Nursing, 37, 1, ss. 2-9, 

CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

Kihlgren, M., Engström, B., & Johansson, G. (2011). Sjuksköterskan med uppdrag att 

leda. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

*Masten, J 2015, '“A Shrinking Kind of Life”: Gay Men’s Experience of Aging With 

HIV', Journal Of Gerontological Social Work, 58, 4, ss. 319-337, CINAHL, 

EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

Mavhandu-Mudzusi, A, & Sandy, P 2015, 'The experiences of HIV-serodiscordant 

couples in Soweto, South Africa', International Nursing Review, 62, 2, ss. 196-202, 

CINAHL, EBSCOhost, viewed 3 October 2016. 

 



 

29 

 

Nationalencyklopedin. Uppleva. Hämtad 4 oktober, 2016, från Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/sve/uppleva 

 

Nwezeh, C 2010, 'Students' knowledge and information needs on HIV/AIDS in Nigeria', 

Journal Of Hospital Librarianship, 10, 2, ss. 152-164, CINAHL, EBSCOhost, viewed 3 

October 2016. 

 

*Peltzer, J, Domian, E, & Teel, C 2015, 'Living in the Everydayness of HIV Infection: 

Experiences of Young African-American Women', MEDSURG Nursing, 24, 2, ss. 111-

118, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 2016. 

 

Pickles D, King L, Belan, I (2009) Attitudes of nursing students towards caring for 

people with HIV/AIDS: thematic literature review. Journal of Advanced Nursing 

vol.65:11, ss. 2262–2273. CINAHL, EBSCOhost, viewed 3 October 2016. 

 

Polit, D. & Beck, C, T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkens 

 

Rydholm Hedman., A-M. (2009). Aktivitet, rörelse och rörlighet. A-K., Edberg & H., 

Wijk (red.). Omvårdnadens grunder- Hälsa och ohälsa. Kristianstad: Studentlitteratur 

AB, ss. 386-415. 

 

Rydström, L, Ygge, B, Tingberg, B, Navèr, L, & Eriksson, L 2013, 'Experiences of 

young adults growing up with innate or early acquired HIV infection - a qualitative 

study', Journal Of Advanced Nursing, 69, 6, ss. 1357-1365, CINAHL, EBSCOhost, 

viewed 15 October 2016. 

 

Sandvik, A, Eriksson, K, & Hilli, Y 2014, 'Becoming a caring nurse -- A Nordic study 

on students' learning and development in clinical education', Nurse Education In 

Practice, 14, 3, ss. 286-292, CINAHL, EBSCOhost, viewed 3 October 2016. 

 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I Edberg, A. & Wijk, H. (red) Omvårdnadens 

grunder - hälsa och ohälsa. Kristianstad: Studentlitteratur AB, ss. 711-746 

 



 

30 

 

Socialstyrelsen (2009) Jämlikhet och jämställdhet. Hämtad 15 april 2016 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhetochjamstalldhet/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2012). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening.  

 

Tran, B, Ohinmaa, A, Nguyen, L, Oosterhoff, P, Vu, P, Vu, T, & Larsson, M 2012, 

'Gender differences in quality of life outcomes of HIV/AIDS treatment in the latent 

feminization of HIV epidemics in Vietnam', AIDS Care, 24, 10, ss. 1187-1196, 

CINAHL, EBSCOhost, viewed 15 October 2016. 

 

Van Dyk, K, Golub, S, Porter, J, Robin, K, Kowalczyk, W, Tomassilli, J, Ly, J, & Foldi, 

N 2015, 'The effects of age and physical health on processing speed in HIV', AIDS 

Care, 27, 10, ss. 1326-1331, CINAHL, EBSCOhost, viewed 3 October 2016. 

 

Wiklund, L.(2013). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Bokförlaget Natur och Kultur: 

Stockholm.  

 

Willman, A., Stoltz, P & Bahtsevani, C (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Studentlitteratur AB. Lund.  

 

World Health Organization (2012). Frequently asked questions on HIV and AIDS. 

Hämtad den 14 april 2016 från: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205125/1/B4923.pdf?ua=1 

 

*Wouters, E, & De Wet, K 2016, 'Women's experience of HIV as a chronic illness in 

South Africa: hard-earned lives, biographical disruption and moral career', Sociology Of 

Health & Illness, 38, 4, ss. 521-542, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 

2016. 

 

*Zukoski, A, & Thorburn, S 2009, 'Experiences of stigma and discrimination among 

adults living with HIV in a low HIV-prevalence context: a qualitative analysis', AIDS 

Patient Care & Stds, 23, 4, ss. 267-276, CINAHL, EBSCOhost, viewed 22 September 

2016.

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhetochjamstalldhet/
http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhetochjamstalldhet/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205125/1/B4923.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205125/1/B4923.pdf?ua=1


 

 

 

Bilaga 1.  

 

Författare 

Publiceringsår 

Land 

Databas 

Titel Syfte Design Urvalsmetod Undersöknings- 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Huvudresultat Etisk 

granskad 

Block, R., 2009.  

USA 

Cinahl 

 

Is It Just Me? 

Experiences of 

HIV – related 

stigma  

Att 

utforska 

HIV-

relaterad 

stigma som 

upplevs av 

Hiv-

positiva 

vuxna 

genom en 

framväxan

de process, 

med 

hänsyn till 

motstånds-

kraften. 

En 

beskriva-

nde 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Bekvämlighets-

urval. Vissa 

personer 

rekryterades och 

alla var frivilliga 

deltagare som 

valdes genom 

snöbollsamling.  

Inklusion: att 

deltagare hade 

diagnosen HIV. 

Exklusion: anges ej 

Antal: 26 deltagare 

Kön: 5 kvinnor och 

21 män 

Ålder: 27–63 år,  

Antal år med HIV: 2 

månader till 22 år. 

Semistrukterade 

intervjuguide som 

innehåller 7 frågor 

Tematisk analys 

av data. 

I resultatet 

framkommer det att 

deltagarna kände 

skuld och skam 

över sin sjukdom, 

det framkommer 

även hur svårt det 

var för dem att 

”komma ut” och 

hur diskriminerade 

och annorlunda 

behandlad de kände 

sig. Deltagarna 

beskriver även 

mycket om deras 

depression och 

upplevelser av 

stigmatisering från 

andra människor. 

ja 

Feigin, R, Sapir, Y, 

Patinkin, N, & 

Turner, D 2013. 

Israel 

Cinahl 

Breaking Through 

The Silence: The 

Experience of 

Living With Hiv-

positive 

Serostatus, and Its 

Implications on 

Disclosure  

Att avslöja 

meningsfu-

lla element 

som 

beskriver 

upplevel-

ser av att 

leva med 

HIV 

En 

beskrian-

de design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Strategiskt 

urval. 

Rekryterades av 

socialarbetare 

på Kubler AIDS 

Center.  

Inklusion: människor 

som har HIV diagnos 

de senaste 4 år. 

Exklusion: anges ej 

Antal: 13 deltagare 

Kön: 3 kvinnor och 

10 män 

Ålder: 

medelvärde=36 år 

Semistrukterade 

djupgående intervjuer 

Induktiv 

innehållsanalys 

I resultatet 

framkommer det att 

personer kan känna 

en lättnad av att få 

HIV diagnos och att 

det yttre stödet kan 

bidra till att känslor 

av rädsla, ensamhet, 

ilska kan minska. 

Vissa deltagare 

ja 



 

 

 

Antal år med HIV: 
2 månader till 4 år 

(medelvärde= 24 

mån.) 

upplevde att det var 

lättare att hålla det 

hemligt för att 

slippa känna skam 

och smärta. 

Gallagher, S, Biro, S, 

Creamer, E, Della 

Rossa, E, Collins, E, 

Rourke, S, & Nixon, 

S 2013 

Toronto, USA 

Cinahl 

 

”It’s a Hidden 

Issue’: Exploring 

the experiences of 

women with HIV-

associated 

neurocognitive 

challenges using a 

disability 

framework” 

Att 

undersöka 

kvinnors 

erfarenhet- 

er som 

lever med 

HIV- med 

neurologi- 

ska 

utmaningar 

En 

beskriva-

nde 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Bekvämlighets-

urval, 

rekryterades 

från en Medical 

Center i Toronto 

Inklusion: Hiv-

positiva kvinnor, 

minst 18 år, talade 

engelska 

Exklusion: anges ej 

Antal: 16 deltagare 

Kön: kvinnor 

Ålder: 30–62 år 

Antal år med HIV: 

7–24 år 

 

Semistrukterade 

djupgående intervjuer  

Fenomenologisk 

analys 

Resultatet i studien 

beskriver 

kvinnornas fysiska 

begränsningar de 

upplever samband 

med HIV. De 

fysiska 

förändringarna som 

dem beskriver är 

bland annat 

synförändringar, 

minnesförlust, 

trötthet. Dessa 

fysiska förändringar 

orsakar även mera 

stress hos 

deltagarna. 

ja 

Hanass-Hancock, J, 

Myezwa, H, Nixon, 

S, & Gibbs, A 2015 

Sydafrika 

Cinahl 

 

”When I was no 

longer able to see 

and walk, that is 

when I was 

affected most”: 

experiences of 

disability in 

people living with 

HIV in South 

Africa 

Att 

utforska 

erfarenhet- 

er av 

vuxna som 

lever med 

HIV när 

det gäller 

funktionsn

edsättning, 

aktivitets- 

begränsni- 

En 

beskriva-

nde 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Bekvämlighets- 

urval, 

rekryterades 

från sjukhuset 

ARV klinik  

Inklusion: personer 

med HIV, över 18 år, 

pratar engelska eller 

isiZulu. 

Exklusion: anges ej 

Antal: 19 deltagare 

Kön: 9 män och 10 

kvinnor 

Ålder: 20–54 år 

Antal år med HIV: 
8 månader till 10 år.  

Semistrukterade 

djupgående intervjuer 

kvalitativ analys 

metod – 

tolkande analys 

Resultatet 

presenterar 

deltagarnas 

upplevelser av 

fysiska 

begränsningar som 

män med HIV 

upplever, 

deltagarna har 

svårare att klara av 

vardagliga 

aktiviteter, män har 

svårare att få 

erektion och 

ja 



 

 

 

ngar och 

restriktion-

er att delta.  

fungera normalt i 

samhället. 

Deltagarna 
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I resultatet beskrivs 
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upplever mycket 

oro känslor för både 
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studien 
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ja 
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Antal: 15 deltagare 
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Ålder: 8 män = 50–
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strategisk 
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I resultatet 
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hur det är att åldras 

med HIV. Med HIV 
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de har större risk att 

drabbas av andra 
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grund av sämre 
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upplevde 

skuldkänslor av att 

leva med HIV. 
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Peltzer, J, Domian, E, 
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Everydayness of 
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med 

kvalitativ 
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Strategiskt 
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tar hans om 
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minst 18 till 35 år, 

afroamerikanska, har 

HIV, talar och läser 
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HIV. 
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Semistrukturerad 

intervjuguide 

Fenomenologisk 

analys 

I denna studie 

beskrivs kvinnornas 

upplevelser av att 

leva med HIV, 
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Kvinnorna 
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när man lever med 
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stigmatisering från 

vården 

Wouters, E, & De 

Wet, K 2016 

Sydafrika 

Cinahl  

Women’s 

experiences of 
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biographical 
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den 

levande 

verklighete

n i ett 

HIV- 

positiv 

kvinnors 

liv samt 

inskrivning 

i ACT-

program 

och HIV 

som ett 

kroniskt 

tillstånd  

Beskriva

-nde 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Strategiskt 
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från en 
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Inklusion: kvinnor 

med hiv, minst 18 år 

Exklusion: anges ej 

Antal: 12 deltagare 
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8–13 år 

 

Djupundersökande 

intervjuer  

Tematisk analys 

av data 

I resultatet i denna 

studie upplever 

kvinnorna sexuella 
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fick HIV, många 

oroar sig för 

barnfrågor och om 

de kommer kunna 

skaffa barn någon 

gång. I detta 
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även vissa deltagare 

att man kan uppleva 

hälsa trots att man 

har HIV, att HIV är 

en balans mellan 
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ja 
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Stigma and 
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hur 
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Inklusion: att ha 

HIV, minst 18 år 

Exklusion: anges ej 

Antal: 16 deltagare 

Kön: 9 män och 7 

kvinnor 
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18–34 år, 6 deltagare 

35-49 år och 7 

Intervjuguide med 

öppna frågor  

Innehållsanalys  I denna studie 

upplever deltagarna 
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stigmatisering från 

vården och 

samhället. 

Deltagarna 

beskriver att de 

upplever skam och 

ja 



 

 

 

upplever 

stigma och 

diskriminie

-ring i 

dagliga 

livet.  

deltagare 50 år eller 

mer. 

Antal år med HIV: 

7 deltagare 5 år eller 

fler 

6 deltagare 10 år eller 

fler 

2 deltagare mindre än 

1 år och 1 deltagare 

ville inte svara. 

 

skuldkänslor över 

deras sjukdom och 

isolerar sig ofta. 

Känslor av 

ensamhet och rädsla 

framkommer  

 

 

 


