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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV, är ett virus som angriper kroppens 
immunsystem. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, utvecklas från HIV 
efter lång tid utan behandling. I samhället råder det okunskap och rädsla kring 
sjukdomen vilket skapar stigmatisering och diskriminering som dagligen påverkar de 
som lever med HIV/AIDS. Attityden mot HIV-smittade personer är hos många 
negativ. Det finns sjuksköterskor som inte vill behandla HIV-smittade på grund av 
rädsla och okunskap. Att få diagnosen är livsomställande och att handskas med det är 
inte lätt.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att leva med HIV/AIDS i Norden. 

Metod: Litteraturöversikten baserades på sex kvantitativa och sju kvalitativa artiklar 
för att få en fördjupad kunskap och en överblick över kunskapsläget för hur det är att 
leva med HIV/AIDS i Norden. 

Resultat: I resultatet framkommer det tre kategorier som tillsammans ger en 
överblick om hur det är att leva med HIV/AIDS. Dessa kategorier är; anpassning till 
ett nytt liv, hålla hemligt eller komma ut och begränsad sexualitet. Stigmatisering 
påverkade personernas syn på sig själva och deras beslut kring avslöjandet av 
sjukdomen.  

Slutsats: Personer som lever med HIV bemöts ofta med okunskap, fördomar och 
avståndstagande, därför är bemötandet avgörande. Litteraturöversikten bidrar med 
information och kunskap som senare kan användas av vårdpersonal för att få en 
djupare förståelse för personer som lever med HIV. Sjuksköterskan bör ha kunskap 
om HIV/AIDS för att på bästa sätt kunna ge god omvårdnad, då okunnighet och 
fördomar i samhället ansågs vara värre än själva sjukdomen. 
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To live with HIV/AIDS in the Nordic countries 

Summary 
 
Background: Human immunodeficiency virus, HIV, is a virus that attacks the 
immune system of the body. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, develops 
from HIV if it is left untreated. There is a lack of knowledge and fear in the 
community, which creates stigmatization and discrimination towards the disease. 
This is affecting those who are living with it daily. The attitude towards HIV-infected 
individuals is negative. Some nurses are not willing to care for persons with HIV 
because of fear and lack of knowledge. The diagnosis alters the person’s previous life 
and to deal with the disease is not easy. 

Aim: The aim was to describe how it is to live with HIV/AIDS in the Nordic 
countries. 

Method: The literature review was based on six quantitative and seven qualitative 
articles chosen to get a deeper understanding and an overview of knowledge about 
how it is to live with HIV/AIDS in the Nordic countries. 

Result: The analysis resulted in three categories that together formed an overview of 
the life with HIV/AIDS. These categories are; adjusting to a new life, keep secret or 
come out and limited sexuality. Stigmatization affected the individuals’ view of 
themselves and their decisions concerning disclosure. 

Conclusion: People living with HIV are often countered with ignorance, prejudice 
and distance, therefore the encounter is important. The literature review contributes 
with information and knowledge that can be used by health professionals to receive a 
deeper understanding for people living with HIV. Nurses should have knowledge 
about HIV/AIDS to be able to provide good care. Lack of knowledge and prejudices in 
the community was considered worse than the disease itself. 
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Inledning 

“Jag är varken promiskuös eller sprutnarkoman, men jag har HIV. En del av mig 
som jag kallar HIV-Stina. /…/ Till en början hatade jag honom innerligt, men med 
åren har jag accepterat att han finns – vi har lärt oss att leva tillsammans och jag 
har till och med börjat älska honom.” (Lundstedt & Blankens, 2012, s.9) 

Globalt smittas fem personer varje minut av humant immunbrist virus (Ekström, 
Färnert, Thorson, & Alfvén, 2013). I Sverige diagnostiserades den första personen med 
HIV i Stockholm 1982. De första dödsfallen blev endast små notiser i de svenska 
tidningarna. HIV ansågs först inte som något som berörde allmänheten utan 
betraktades främst som ett problem för homosexuella och bisexuella män, sexarbetare 
och narkomaner. När frågan några år senare togs upp av politiker försökte de lösa 
problemet genom att hindra människor från att ha sex, till exempel togs en lag fram 
som förbjöd sexklubbar. Sex beskrevs som farligt, framförallt sex mellan män. I 
vardagligt tal och i tidningar kallades sjukdomen för bögpest eller bögcancer (Forum 
för levande historia, 2015). 

Först 1996 lyckades forskare ta fram en väl fungerande bromsmedicin som förhindrar 
utveckling av AIDS. Medicinerna förändrade sjukdomen från att innebära död till att 
vara något som gick att leva med. Bromsmedicinerna är idag så bra att risken att 
överföra viruset till någon annan är minimal (Forum för levande historia, 2015). 

Idag är attityden mot HIV-smittade personer hos många negativ (Röndahl, Innala & 
Carlsson, 2003). Kunskapen om HIV minskar hos ungdomar (Ekström et al., 2013). 
Sjuksköterskor uttrycker osäkerhet, de har en känsla av att behöva veta mer om 
sjukdomen (Röndahl et al., 2003). Hur påverkar detta personer som lever med HIV i 
Norden? Hur är det att leva med HIV idag? 

 

Bakgrund 

HIV och dess sjukdomsförlopp 

HIV är ett retrovirus. Retrovirus lagras i kroppens arvsmassa vilket gör att en HIV-
infektion inte kan läka ut spontant, den som smittats med HIV bär det för resten av 
livet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Viruset attackerar och förstör tillslut de celler som 
är en del av kroppens immunförsvar som behövs för att bekämpa infektioner (Manhas, 
2014). Förmågan att bilda antikroppar och andra celler till immunförsvaret försvagas 
på sikt, vilket bidrar till ett nedsatt immunförsvar (Ericson & Ericson, 2002). Viruset 
har låg smittsamhet, men under de första veckorna efter smittöverföring är personen 
som mest infektiös (Folkhälsomyndigheten, 2015; World Health Organization [WHO], 
2015). 

HIV smittar genom utbyte av kroppsvätskor från infekterade personer, det vill säga 
genom blod, sperma och vaginala sekretioner (WHO, 2015). HIV kan också överföras 
från mor till barn i både fosterstadiet och vid amning (Moberg, 2000). Personer kan 
inte smittas via vardaglig kontakt med en HIV-positiv person. Det smittar inte genom 
handskakning, kramar, pussar eller genom att dela dryck och mat (WHO, 2015). Enligt 
WHO (2015) finns det flera riskfaktorer för att bli smittad av HIV-viruset:  

 Oskyddat vaginalt eller analt samlag. 

 Könssjukdomar som syfilis, herpes, klamydia eller gonorré. 

 Delning av nålar eller sprutor vid injektioner. 
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 Användning av icke sterila instrument vid piercing eller operation. 

 

HIV är en relativt svåröverförd sjukdom jämfört med andra sjukdomar. HIV-viruset 
överlever inte utanför kroppen, för att HIV ska smitta mellan två personer krävs en hög 
virushalt i kroppen. Risken att HIV överförs vid samlag är låg om den infekterade 
personen har en välfungerande medicinering, eftersom att viruspartiklarna i kroppen 
vid en välfungerande medicinering är få (RFSL, 2015). Det finns i dagsläget inget 
vaccin mot HIV. Det bästa skyddet är att ha säkert sex genom att använda kondom, 
inte dela injektionsverktyg och att undvika direkt kontakt med blod och andra 
kroppsvätskor (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

HIV-viruset orsakar gradvis sjukdom. Den infekterade personen kan känna sig frisk 
och förefalla helt normal under den första tiden som kallas för den asymtomatiska 
perioden. Individen behöver därför inte märka att den blivit smittad (Fan, Conner & 
Villarreal, 2014). Symptomen för viruset varierar beroende på vilket steg personen 
befinner sig i. Under de första veckorna efter smittöverföringen kan individen uppleva 
influensaliknande symptom som feber, huvudvärk och halsont. Sjukdomen försämrar 
immunsystemet mer och mer vilket gör att individen utvecklar fler symptom längre 
fram i sjukdomsförloppet (WHO, 2015). WHO (2005) definierar fyra kliniska steg 
inom HIV. Stegen utvecklades år 1990 som ett system för att kunna bestämma graden 
av HIV-infektionen samt styra det kliniska beslutsfattandet för behandlingen. 

Förvärvat immunbristsyndrom eller Aquired immunodeficiency syndrome förkortat 
AIDS, är det mest avancerade steget av den virala sjukdomen HIV som försvagar 
kroppens förmåga att bekämpa infektioner och cancer. Människor med AIDS är 
mottagliga för olika livshotande infektioner, dessa infektioner kan ofta behandlas. Idag 
finns det inget botemedel för den underliggande sjukdomen HIV (WHO, 1993). I 
genomsnitt utvecklar 90 % av HIV-infekterade individer AIDS efter 10-12 år utan 
behandling (Fan et al., 2014; Moberg, 2000).  

 

HIV ur ett globalt perspektiv 

HIV ett av världens största hälsoproblem och än så länge har mer än 34 miljoner 
människor avlidit till följd av sjukdomen. Under 2014 avled 1,2 miljoner människor i 
sviterna av HIV och HIV-relaterade sjukdomar. Det värst drabbade området i världen 
är länderna söder om Saharaöknen i Afrika, 70 % av de nya HIV-infektionerna kommer 
därifrån. Endast 54 % av de individer som lever med HIV vet om sin status (WHO, 
2015). 

I slutet av 2014 var 36,9 miljoner människor infekterade av HIV-viruset världen över 
varav 2 miljoner människor var nyinfekterade (WHO, 2015). AIDS är den 
infektionssjukdom som globalt leder till störst antal dödsfall. Ungefär 1,7 miljoner 
människor avlider årligen i AIDS (Förenta Nationerna [FN], 2014). 

Milleniemål nummer 6 fokuserar på att stoppa spridningen av HIV och AIDS samt 
andra sjukdomar. Ett av delmålen är att spridningen av viruset ska upphöra (FN, 
u.å).  Målet har gett ett betydande resultat då allt färre smittas med HIV (FN, 2014). 
Tillgången till bromsmedicin är god, vilket innebär att allt fler människor lever längre 
med HIV. Medicinerna har minskat antal människor som avlider i AIDS, det är dock 
fortfarande den infektionssjukdom som i världen kräver flest liv (FN, 2015). 
Kunskapen om HIV i världen är låg. En av fem unga kvinnor samt en av tre unga män 
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i mellan- och låginkomstländer saknar kunskap om hur viruset smittar (Ekström et. 
al., 2013). 

 

HIV i Norden 

Norden består av länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island (Manninen, 
2016). 

 
Smittade och nyinsjuknade 

I Norden lever cirka 20300 människor med HIV (Folkhälsomyndigheten, 2015; 
Suominen et al., 2010; Norwegian institute of public health, 2015; Eiersted, 2014).  Av 
den isländska befolkningen är det 0,3 % som infekterats med viruset (Indexmundi, 
2015). Årligen infekteras mellan 400-500 individer i Sverige och i Norge var antalet 
nyinfekterade år 2014 249 personer (Folkhälsomyndigheten, 2015; Norwegian 
institute of public health, 2015). I Finland har över 3300 individer diagnostiserats med 
HIV under de senaste 30 åren (HIV-tukikeskus, u.å.).  Av de fall som årligen 
rapporteras i Sverige infekterades ungefär hälften innan de emigrerade till Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 
Vad säger lagarna? 

Länderna i norden har olika lagar kring smittskydd. Enligt den svenska 
smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska alla personer medverka till att förhindra 
spridning av smittsamma sjukdomar genom försiktighetsåtgärder och 
uppmärksamhet. Personer som misstänker att de smittats eller vet att de har en 
smittsam sjukdom är skyldiga att vidta åtgärder som skyddar andra mot smittrisk. 
Finns det en risk för smittoöverföring är personen skyldig att informera om smittan till 
andra individer som denne kommer i kontakt med. Att testa sig för HIV ska vara både 
kostnadsfritt och anonymt. Anonymiteten gäller fram till ett positivt resultat visas. 
Läkare har som plikt att anmäla vid misstanke eller konstaterande om allmänfarlig 
sjukdom till folkhälsomyndigheten. Den smittade personen är skyldig att lämna 
upplysningar så att personer som kan ha smittats kan underrättas och söka vård.   

Enligt gällande lagar i Norge är det ett brott att utsätta en annan person för risk att 
smittas, om den infekterade personen i fråga känner till sin smitta. Straffet för detta är 
upp till sex års fängelse. Smittskyddslagen ger HIV-positiva både rättigheter och 
skyldigheter. Utöver gratis sjuk- och tandvård är HIV-positiva personer berättigade 
stöd för att förhindra att viruset sprids. Bland annat genom god tillgång av kondomer 
och rena nålar (Hivnorge, 2015). 

Danmarks strafflag säger att varje person som på ett vårdslöst sätt utsätter en annan 
persons liv för överhängande fara kan dömas till fängelse i högst fyra år. Straffet 
tillämpas även för personer som utsätter en annan person för risk att smittas med en 
dödlig eller obotlig sjukdom (Criminalisation of HIV transmission in Europé, u.å.). 
Lagen gäller också de som exponerar andra för risk att smittas med HIV-virus oavsett 
om infektion uppstår eller inte (Hognerud, 2012). 

Finlands strafflag gäller dem som överför HIV samt de som utsätter andra för risk att 
infekteras. Det finns däremot ingen specifik paragraf i strafflagen angående HIV. 
Islands strafflag har inte heller någon specifik paragraf om HIV. Det har inte 
förekommit några kriminella fall på Island där en person medvetet har överfört eller 
utsatt en annan person för risk att infekteras med HIV (Hognerud, 2012). 
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Ungdomars kunskaper om HIV 

Kunskapen om HIV minskar hos ungdomar samtidigt som deras riskbeteende ökar. Av 
ungdomarna säger 57 % att det inte finns någon risk att drabbas av HIV (Ekström et 
al., 2013). Lewin och Sundet (1992) beskriver i sin studie att ungdomar är mer 
bekymrade över att få oönskade graviditeter än att bli smittade av olika sexuellt 
överförbara sjukdomar som HIV. 66 % av ungdomarna är rädda att smittas med HIV 
om de vistas tillsammans med personer som har AIDS. 75 % kände större sympati för 
de individer som smittats via blodtransfusion än för de som smittats via intravenöst 
narkotikamissbruk (Muinonen, Suominen, Välimäki, Lohrmann & Peate, 2002). Utav 
den danska populationen som är över 16 år har mer än en fjärdedel någon gång testat 
sig för HIV (Lemcke, Kjøller, Ekholm, Smith, 2007). 

 
Vård och behandling 

Även om HIV i dagsläget, med rätt medicinering inte är en livshotande sjukdom finns 
det många som lever med sjukdomen. Attityden mot HIV-smittade personer är hos 
många negativ. Det finns sjuksköterskor som inte vill behandla HIV-smittade på grund 
av rädsla och okunskap (Röndahl et al., 2003). Personer som var villiga att vårda en 
person med HIV hade större kunskap än de som inte ville vårda en HIV-infekterad 
person. Sambandet mellan viljan att vårda en person med HIV/AIDS och kunskap var 
signifikant (Muinonen et al., 2002).  

Röndahl et al. (2003) visade i en studie att 36 % av sjuksköterskor och undersköterskor 
hade avstått från att vårda HIV-infekterade individer om den möjligheten funnits. Av 
sjuksköterske- och undersköterskestudenter var det 26 % som hade avstått från att 
vårda en HIV-positiv person. Överlag har sjukvårdspersonalen uttryckt en empatisk 
attityd gentemot HIV-infekterade patienter och rädslan för att själv smittas med HIV 
är liten. För majoriteten var rädslan den största anledningen till att inte vilja ta hand 
om HIV-infekterade patienter, men inte nödvändigtvis rädslan för att bli smittad. Flera 
sjuksköterskor och studenter uttryckte också att osäkerhet var en bidragande faktor, 
en känsla av att behöva veta mer (Röndahl et al., 2003). 

 

Hopp och coping 

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en livsomställning för individen. Det är en 
individuell upplevelse för den drabbade (Nordby, 2004). Detta hänger samman med 
begreppet coping. Coping definieras som en individs ständigt föränderliga kognitiva 
och beteendemässiga insatser för att hantera specifika yttre och/eller inre krav som 
anses som ansträngande eller överskrider individens egna resurser (Folkman, Lazarus, 
Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986). Det hänvisar till tankar och beteenden som 
används för att hantera kraven under stressande situationer (Folkman, 2010). 

Hopp definieras som en längtan efter förbättring och som ett positivt målrelaterat och 
motiverat tillstånd (Folkman, 2010). Hopp är ofta kopplat till en persons andlighet och 
är känt som en viktig del av livet. Hopp anses vara en effektiv copingstrategi i 
hanteringen av en allvarlig sjukdom (Smith, 2014). Att ha hopp är att skaffa sig en tro 
på den egna förmågan av att ha en viss kontroll över situationen. I de situationer som 
hopp behövs som mest är det sannolikt att det finns en låg frekvens av hopp, eller inget 
hopp alls. Ett återuppväckande av hopp i intensiva och stressfulla situationer beror 
delvis på kognitiva coping processer. Individens egen kapacitet att upprätthålla coping 
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i krävande situationer över tid beror delvis på att hoppet finns kvar i förhållande till 
det önskade resultatet (Folkman, 2010). 

Beroendeförhållandet mellan coping och hopp kan utspelas på många sätt och kan 
illustreras i fall av sjukdom. Det är svårt, om inte omöjligt, att ha det ena och inte det 
andra. Hopp ger balans mot ångest i perioder av osäkerhet och att hoppas agerar som 
en känslofokuserad copingstrategi. Detta kan ha en lugnande effekt hos personen. 
Eftersom hopp inte alltid finns hos individen spelar coping en avgörande roll i att 
främja hopp när välmåendet hotas. Hopp kan i sin tur bibehålla coping när individen 
går vidare med att ta itu med de krav som den nya verkligheten kräver (Folkman, 
2010). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur det är att leva med HIV/AIDS i Norden. 

  

Metod 

Design 

För att få en överblick av kunskapsläget och i nästa skede en fördjupad kunskap om 
hur det är att leva med HIV/AIDS gjordes en litteraturöversikt. Genom att göra en 
litteraturöversikt skapades en övergripande översikt av kunskapsläget inom det 
specifika omvårdnadsområdet (Segesten, 2012). 

 

Urval och datainsamling 

Urvalet bestod av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Urvalet av 
artiklar gjordes utifrån inklusions- och exklusionskriterier (Henricson & Mårtensson, 
2012). Inklusionskriterierna var personer i alla åldrar och kön som lever med 
HIV/AIDS i Norden. Arbetet avgränsades till hur det är att leva med HIV/AIDS i de 
nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Avgränsningar i 
litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska samt vara 
Peer Reviewed. Eftersom tidigare forskning på området var knapp har utbudet av 
artiklar i sökningarna inte varit så stort. Sökningar efter material gjordes därför utan 
årskriterier, vilket innebar att några funna artiklar var äldre än tio år.  På grund av att 
det inte fanns så många artiklar inom området användes både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar för att få en så stor förståelse som möjligt för hur det är att leva 
med HIV/AIDS i Norden. Ytterligare avgränsningar i litteraturöversikten var att 
exkludera artiklar som beskrev medicinernas verkan eller hur vårdens behandlade 
människor med HIV/AIDS.  

Eftersökningen av relevanta artiklar genomfördes i de databaser som var tillgängliga 
elektroniskt vid Högskolan i Jönköping. De databaser som användes vid 
litteratursökningen var CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Litterature), Medline och PsycINFO. Genom sökningar i de tre databaserna 
genomfördes datainsamlingen. Databaserna innehöll tillsammans material inom 
omvårdnad, medicin, beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). Det 
genomfördes även en manuell sökning där referenslistor granskades efter ytterligare 
relevant information.  

Utifrån rekommendation av Högskolan i Jönköpings bibliotek användes TI (title), AB 
(abstract) och MH (subject) under sökningar i Medline och TI (title), AB (abstract) och 
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SU (subject) i databasen PsycINFO. Detta gjordes för att exkludera Nordiska författare 
som skrivit artiklar gällande andra delar av världen än de Nordiska länderna. Under 
sökningen användes sökorden HIV, HIV/AIDS, human immunodeficiency virus, 
acquired immunodeficiency syndrome, northern Europe, Scandinavia*, Nordic, 
Finland, Finnish, Swed*, Norway, Norwegian, Denmark, Danish, Iceland*, 
experience*, qualit*, self esteem, confidence, well being, QOL, life quality, quality of 
life, live with, living with, sex*, cop* och disclosure (se bilaga 1). För att få med ordets 
alla varianter användes funktionen trunkering (*) som möjliggjorde sökträffar på de 
dokument som innehöll sökordets alla böjningar (Östlundh, 2012).  I sökningen 
användes också booleska söktermer vilket innefattar begreppen AND, OR och NOT. 
Syftet med användandet av booleska söktermer var att utöka eller begränsa träffarna i 
sökningen, att fånga upp relevanta begrepp samt gallra bort de begrepp som inte var 
relevanta för syftet (Backman, 2008).    

I sökningarna lästes samtliga titlar. Därefter lästes abstrakten till varje artikel som 
föreföll relevant för litteraturöversiktens syfte. De artiklar som stämde överens med 
uppsatsens syfte sparades. Originalartiklar togs fram och granskades (Dahlborg-
Lyckhage, 2012). Granskningen av artiklar kallas kvalitetssäkring och var den process 
som säkerhetsställde att materialet som skapades var av god kvalitet. Det som säkrades 
under arbetet var den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricson, 2012). För att 
kvalitetssäkra de artiklar som valts användes protokoll framtagna vid avdelningen för 
omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. De kvalitativa artiklar som använts i 
resultatet granskades med hjälp av “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 
med kvalitativ metod” (Se bilaga 2) och de kvantitativa artiklar som använts 
granskades med hjälp av “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvantitativ metod” (Se bilaga 3). Text från totalt 13 artiklar, sju kvalitativa och sex 
kvantitativa gick vidare till dataanalys. 

 

Dataanalys 

Vid analys av de inkluderade studiernas resultat har Fribergs tre- och femstegsmodell 
använts (Friberg, 2012a; Friberg, 2012b).  

De kvantitativa artiklarna analyserades utefter trestegsmodellen. Utifrån steg ett lästes 
de artiklar som blev godkända under kvalitetsgranskningen ett flertal gånger för att få 
en övergripande förståelse av materialet. Resultat som beskrev litteraturöversiktens 
syfte markerades med överstryckningspenna för att enkelt exkludera irrelevant 
information.  Resultatet sammanfattades och översattes sedan i ett separat dokument 
för att på så sätt få en övergripande översikt. Utifrån steg två behandlades likheter och 
skillnader i studierna för att erhålla en översikt av analyserat material. En 
sammanfattning av artiklarna finns i litteraturöversiktens artikelmatris, se bilaga 4.  
Utifrån steg tre sorterades materialet utifrån funna likheter och skillnader (Friberg, 
2012b) Meningsenheter som beskrev liknande samband sorterades med hjälp av olika 
färgkoder som gjordes med överstrykningspenna. Utifrån dessa färgkoder formades de 
kategorier som utgör resultatet i litteraturöversikten.   

De kvalitativa artiklarna analyserades utefter Fribergs femstegsmodell (Friberg, 
2012a). Utifrån steg ett lästes även de kvalitetsgranskade kvalitativa artiklarna ett 
flertal gånger för att få en övergripande förståelse för materialet. Artiklarnas resultat 
som beskrev litteraturöversiktens syfte markerades med överstrykningspenna för att 
exkludera irrelevant information. Utifrån steg två djupgranskades resultatet i 
studierna för att identifiera nyckelfynd och kategorier. Huvudfynden antecknades och 
sammanfattades i litteraturöversiktens artikelmatris, se bilaga 4 (Friberg, 2012b).  
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Utifrån steg tre sammanfattades resultatet och översattes i ett separat dokument för 
att då få en överskådlig blick av innehållet och få en blick över vad som ska analyseras 
(Friberg, 2012b). Utifrån steg fyra fördes likheter och skillnader samman utifrån 
sammanfattningarna med hjälp av olika färgkoder som även här gjordes med hjälp av 
överstrykningspenna. Färgkoderna formade sedan de kategorier som utgör 
litteraturöversiktens resultat.  Slutligen i steg fem formulerades resultatet med grund 
i de tidigare formade kategorierna. Resultatet byggdes upp så att läsaren skulle få god 
insikt i området (Friberg, 2012a) 

Färgkoderna som användes var samma vid analysen av de kvantitativa artiklarna som 
vid analysen av de kvalitativa. Det underlättade utformandet av resultatet, som sedan 
kunde sammanställas till en helhet. Tre kategorier formades; anpassning till ett nytt 
liv, att hålla hemligt eller komma ut och begränsad sexualitet. 

 

Etiska överväganden 

För att ha ett högt vetenskapligt värde inkluderas endast artiklar som påvisar att det 
gjorts noggranna etiska överväganden eller har ett godkänt tillstånd från en etisk 
kommitté (Wallengren & Henricson, 2012). Ett etiskt godkännande krävs som regel 
om en intervjustudie ska publiceras (Danielson, 2012). Det som ska undvikas är att 
människor såras, utnyttjas eller skadas och sannolikheten ökar för personernas 
rättigheter, välbefinnande och säkerhet genom att ta hjälp av etiska principer 
(Kjellström, 2012). Deltagare i studier kan skadas på flera olika sätt, fysiskt, psykiskt, 
socialt och ekonomiskt. Forskare ska sträva efter att minimera alla typer av skada och 
obehag samt att i den mån det är möjligt uppnå en balans mellan potentiella fördelar 
och risker för deltagaren. Att utsätta studiens deltagare för upplevelser som kan 
resultera i svår eller permanent skada är oacceptabelt (Polit & Tatano Beck, 2004). På 
grund av detta inkluderades endast etiskt godkända artiklar. För att försäkra en god 
etisksäkerhet har en egengranskning av litteraturöversikten genomförts enligt 
Hälsohögskolan i Jönköpings anvisningar, se bilaga 2 & 3. 

 

Resultat 

Resultatet är baserat på totalt 13 vetenskapliga artiklar av vilka sex hade kvantitativ 
metod, sju hade kvalitativ metod. Under analysen framkom av materialet tre 
kategorier. De kategorierna är anpassning till ett nytt liv, att hålla hemligt eller 
komma ut och begränsad sexualitet. 

 

Anpassning till ett nytt liv 

HIV-infekterade personer behöver tid att hitta energi för att kunna behålla den 
känslomässiga balansen i livet samt acceptera sig själv som HIV-positiv. Att leva med 
HIV är lika mycket ett psykiskt och socialt fenomen som ett fysiskt och medicinskt 
problem. I ett samhälle där sjukdomen stigmatiseras försöker personerna hitta en ny 
identitet som ”en person som lever med HIV” (Rodkjaer, Sodemann, Ostergaard & 
Lomborg, 2011). Individernas reaktion efter diagnosen är chock, tankar om döden, 
rädsla för att andra skulle få reda på deras HIV-status samt ingen chock alls (Ribeiro 
Nobre, Kylmä & Kirsi, 2012). Personer som smittats med HIV upplever förlorad glädje, 
säkerhet, självrespekt, möjligt föräldraskap, privatliv och tro på sig själv (Kylmä, 
Vehvilainen-Julkunen & Lahdevirta, 2001). Att inte avslöja sin status är nyckeln till 
normalitet, nyckeln som försäkrar att livet ska fortsätta som vanligt trots att allt 
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förändras (Rodkjaer et al., 2011). De beskriver att de efterhand blev starkare som 
person och såg livet ur ett nytt perspektiv. Fokus ändrades från framtiden till livet här 
och nu (Kylmä et al., 2001). Personerna är lyckliga över att ha ett liv och en framtid 
(Rydström, Ygge, Tingberg, Navèr & Eriksson, 2013). 

Personer som har förmågan att absorbera tidigare erfarenheter och överför dem till 
andra händelser i livet har möjlighet att framgångsrikt komma över framtida hinder. 
Att infekteras som äldre tycker deltagare underlättar hanteringen av de negativa 
aspekterna jämfört med om de infekteras som unga. En person berättar att hon var 
över 40 när hon fick veta att hon var HIV-positiv, att hon då hunnit mogna och att det 
därför var lättare att ta in informationen (Ribeiro Nobre et al., 2012).  

Berättelser om att bli modigare, att livet blivit berikat, att bli religiös och fördelar med 
att få pensioneras är faktorer som framkom. Deltagarna har en positiv inställning 
gentemot att åldras med HIV. Att acceptera sig själv som en HIV-positiv individ leder 
till en inre önskan om att hjälpa andra. Genom att utbilda andra får de en känsla av 
personlig belöning. En person beskriver att tidig pension spelar stor roll i hans liv. 
Mannen valde att avsluta sitt arbetsliv och pensioneras. Han uttrycker att han levt gott 
med HIV i 10-12 år och att han efter pensionen har mer tid för sig själv, familj och 
vänner. Religion är ett annat sätt att hantera sjukdomen. En deltagare berättar att 
religionen hjälpt honom att komma över sin initiala chock, individen blev religiös och 
började be till gud (Ribeiro Nobre et al., 2012). Religiösa deltagare tror att gud har gett 
dem HIV för att testa deras tro. De tror att gud ska bota dem om de lever enligt sin tro. 
HIV-diagnosen kan även leda till en överdriven användning av alkohol, det används 
som en flykt från verkligheten (Rydström et al., 2013). 

Socialt stöd från olika nätverk är viktigt för personernas psykiska välmående och 
hanterbarhet. Informellt stöd är sammankopplat med känslomässigt stöd som 
huvudsakligen ges av familj och vänner (Ribeiro Nobre, Kylmä, Kirsi & Pereira, 2016). 
En individ uttrycker att det finns saker de inte kan prata om med familj och vänner, de 
upplever att det är lätt att antingen såra eller själv bli sårad. 36 % uppger att de behöver 
någon utanför att prata med, gärna någon som är i en liknande situation, människor 
som förstår (Adamsen, 2002). Hjälp från stödgrupper som inriktas på HIV har en stor 
betydelse i identitetsskapandet som HIV-positiv. Stöd från andra deltagare i gruppen 
gör det möjligt att dela livserfarenheter, vilket resulterar i optimism gällande 
personens framtid (Ribeiro Nobre et al., 2016). Med hjälp av självhjälpsgrupper får 
personer möjlighet att återuppbygga sitt självförtroende och sin självkänsla, förbättra 
sin självuppfattning samt bygga upp sin mentala styrka som senare kan göra det 
möjligt för dem att möta världen utanför gruppen igen. För 36 % av personerna 
underlättar självhjälpsgrupper deras hantering och förståelse av sin situation. Även 
relationen till familj och vänner stärktes för 24 % av personerna. En person beskriver 
stödgruppen som att vara med vänner som handskas med liknande problem i sina liv. 
Självhjälpsgrupperna ökar känslan av att vara normal för 19 % av personerna, vilket i 
viss utsträckning lindrar känslan av ensamhet och isolering (Adamsen, 2002).  

De nämner hur viktigt det är att ha någon som de kan prata med angående sin 
livssituation (Rydström et al., 2013). Genom att kombinera stöd från människor som 
känner till individens hälsostatus med de som inte känner till statusen får personen 
stöd både som frisk och sjuk. Detta leder till ett psykiskt välmående och en 
tillfredsställelse i livet och det hjälper personerna att leva så normalt som möjligt med 
HIV. Nätverken kan dock minska på grund av att individerna drar sig undan från det 
sociala livet och sina fritidsaktiviteter (Ribeiro Nobre et al., 2016). En person beskriver 
att han inte tillät HIV inverka på det dagliga livet. Han har haft sina intressen länge 
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och har fortfarande kvar dem, inte heller har någon vänskap brutits eller nya knutits 
på grund av HIV. Hans vänskapskrets är den samma som innan han fick HIV (Ribeiro 
Nobre et al., 2012). Personerna kan låtsas vara friska och hälsosamma när de umgås 
med vänner (Rydström et al., 2013). 

Trots olika problem uttrycker deltagarna en positiv tro och inställning till framtiden 
(Rydström et al., 2013). Fokus flyttas från en livshotande sjukdom till livet självt, den 
förändrade attityden beskrevs som att se HIV som en normal kronisk sjukdom istället 
för en dödlig sjukdom. Personer uttrycker att det inte spelar någon roll om du har 
diabetes, cancer eller HIV, det är en behandlingsbar sjukdom liknande andra 
sjukdomar. Det uttrycks också att HIV inte är allt utan bara en liten del av personen. 
Angående framtiden räknar personerna mer med problem gällande åldrandet än 
problem med HIV. Att inte älta HIV-diagnosen gör att de kan leva ett normalt liv som 
vilken person som helst (Ribeiro Nobre et al., 2012). 

Personer som upplever skuld, skam, ångest, oro, stress, ensamhet eller stigmatisering 
riskerar att hamna i depression. Även känslan av att HIV-statusen influerar hela 
personens liv, konstanta tankar kring HIV, att leva ett dubbelliv med HIV som 
hemlighet och känslor av att HIV hämmar deras sätt att leva, ökar risken för depression 
(Rodkjaer, Laursen, Balle & Sodemann, 2010). De personer som betygsatte hög känsla 
av sammanhang rapporterade bättre hälsa, färre symtom, mindre depression och 
ångest. De har också en högre energinivå och bättre välbefinnande under studiens 
gång. Majoriteten av studiens deltagare hade låg känsla av sammanhang. Det fanns ett 
signifikant samband mellan låg känsla av sammanhang dålig livskvalité hos 
individerna (Langius-Eklöf, Lidman & Wredling, 2009). 33 % av individerna hade 
depressionssymptom och 23 % led av svår depression. Utbredningen av psykiska 
besvär är högre hos den HIV-infekterade befolkningen än den övriga populationen 
(Rodkjaer et al., 2014). Depressionssymptom observerades hos 35 % av deltagarna. 
Symptom på måttlig till svår depression sågs hos 26 %. HIV-positiva personer med risk 
för depression är mer benägna att rapportera missnöje med sitt sexliv samt nuvarande 
livssituation (Slot et al., 2015). 

 

Att hemlighålla eller komma ut 

Att leva med HIV beskrivs som att leva med en mörk hemlighet varav de flesta 
uttrycker att de önskar leva ett liv utan hemligheter (Rydström et al., 2013). 
Okunnighet och fördomar i samhället anses vara värre än själva sjukdomen (Rodkjaer 
et al., 2011). Deltagarna i studien är oroliga att bli anklagade för att ha ett oacceptabelt 
beteende om HIV-statusen skulle bli känd, att de personligen ska vara ansvariga för 
sin situation. En deltagare har fått berättat för sig att det är okej att ha HIV om det 
smittats genom sin förälder men att det inte kan skyllas på någon annan än sig själv 
om smittan överförs via sex (Rydström et al., 2013).  

Beslutet om att avslöja sin status eller inte är en av de största frågorna för personerna 
(Kylmä et al., 2001). Personernas oro handlar om de individuella val som de hela tiden 
tvingas göra angående avslöjandet om sin HIV-status. Avslöjande är en process som 
pågår genom hela livet. Vem kan personen berätta för? När? Vad ska berättas? Det är 
viktigt för personerna att göra aktiva val där personen har möjlighet att väga för och 
nackdelar av konsekvenserna av ett avslöjande. Tre olika strategier för avslöjandet 
framkom. De tre strategierna är, avslöjande för alla, att inte avslöja för någon och 
begränsad avslöjning. Personerna kunde under tidens gång ändra strategi, några 
upplever att de behövde en fräsch start och ändrade strategi vid flytt eller nytt arbete 
(Rodkjaer et al., 2011). 
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Den första strategin är att avslöja HIV-statusen för alla i sin omgivning. Personerna 
som valde denna strategi ansåg att människor i dess omgivning är tvungna att 
acceptera dem för vilka de är. Den här strategin befriade dem från att leva med 
hemligheter och stress över för vad och vem de berättat eller vilken historia de skulle 
berätta. Oro över att andra skulle få reda på deras sjukdom på ett ofrivilligt sätt är 
anledningen till att välja denna strategi. Strategin valdes för att de ville bli sedda för 
den person de är utan inblandning av andra människors åsikter och fördomar om HIV 
(Rodkjaer et al., 2011).  

Personerna förbereder sig innan på att bli bemötta på ett obehagligt sätt. De skyddar 
sig själva mot ett negativt bemötande, mötet visade sig dock ofta bli positivt. Positiva 
erfarenheter efter avslöjande motiverade personerna att bli mer öppna medan negativa 
erfarenheter hade motsatt effekt (Rodkjaer et al., 2011). Personerna upplever att de 
kunde upprätthålla kontroll samt minska fördomar och okunnighet hos sina vänner 
genom att vara öppna med sin sjukdom (Rydström et al., 2013). 

Den andra strategin är att inte berätta för någon. Den största anledningen till att de 
väljer att inte berätta om sin HIV-status är för att skydda sig själva från potentiell 
stigmatisering och avvisning. De personer som valde att inte avslöja sin HIV-status för 
någon lider på grund av brist på socialt stöd, de har också svårt att behålla nära 
relationer på grund av stress associerat till sjukdomen (Rodkjaer et al., 2011). Att 
undvika avslöjande leder också till isolering och ökad risk för depression (Rodkjaer et 
al., 2014).  

Deltagarna väljer ibland att tillfälligt rubba sin medicinering under resor eller fester 
för att undvika risken att avslöja sin HIV-status (Rydström et al., 2013). 86 % av de 
HIV-positiva personerna som reser är under medicinering. Majoriteten fortsatte med 
medicinen under resans gång, endast några personer slutade ta medicinen innan 
resan, eftersom de är oroliga för att stoppas i tullen med medicinerna. Att stoppas 
under resan bärandes på medicinerna är en oro för 58 % av personerna och 19 % 
uppger att de försökt gömma medicinerna. Av de HIV-infekterade personerna reser 18 
% mindre än tidigare efter diagnosen (Nielsen et al., 2014). 

Den tredje strategin som framkom är begränsad avslöjning. Det är en blandning av de 
två andra strategierna och det vanligaste men också det mest komplexa alternativet. 
Att bara delvis avslöja sin HIV-status kräver ett konstant beslutsfattande och 
problemlösning gällande vilken information som ska delas och med vem. Personerna 
är ytterst ovilliga att avslöja sin HIV-status för fler än några få valda, vanligtvis 
partners, närmaste familj och nära vänner (Rodkjaer et al., 2011). Avslöjandet av HIV-
statusen är en stress för personerna (Rodkjaer et al., 2014). Att få stöd och att ha någon 
att prata med angående HIV förutom sjukhuspersonalen ökar personernas förmåga att 
balansera livet samt minimera oro och ångest. Deras önskan av kontroll kan förklara 
varför personer bara berättar för några få om sin HIV-status. Att vara delvis öppen med 
sin status är stressande, eftersom personen lever med en hemlighet och är rädd att inte 
kunna hålla koll på sina lögner. Det beskrivs som att leva som en dubbelagent, att alltid 
vara rädd att bli avslöjad och att ha ett dubbelliv. De personer som klarar av att hantera 
komplexiteten lever ett balanserat liv medan andra led av känslomässig stress och 
depression (Rodkjaer et al., 2011). De som levde i hemlighet eller delvis öppet hade en 
högre risk för depression än de som levde öppet. Hos personerna sågs ett signifikant 
samband mellan att inte avslöja sin HIV-status och depression (Rodkjaer et al., 2014). 
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Begränsad sexualitet 

Att smittas med HIV förändrade individers intima relationer. Diagnosen kunde betyda 
att personerna gav upp sin sexualitet (Kylmä et al., 2001). Personerna isolerar sig själva 
från andra. De undviker intima relationer så att de inte ska behöva avslöja sin status 
för partnern (Rodkjaer et al., 2011). Andra gjorde det omvända, de stängde emellanåt 
av sjukdomen och hade oskyddat sex utan att berätta om sin status. Deras strategi är 
att fly från moraliskt tvång och informationsplikt genom att undantrycka tanken på 
HIV (Christianson, Lalos & Johansson, 2008).  Deltagarna uttrycker att ha sex utan att 
avslöja sin HIV-status leder till ångest på grund av risk för smittöverföring och skuld 
över att bryta mot lagen (Rydström et al., 2013).  

Majoriteten gör sitt bästa för att inte överföra viruset (Christianson et al., 2008). De 
vill fortsätta ha en normal sexuell aktivitet och inte utesluta sex helt från sina liv. En 
person förklarar att HIV självklart ändrat sättet han bemöter andra sexuellt, han är 
försiktigare, mer selektiv och reserverad. Han uttrycker också att han måste vara 
extremt försiktig, då han inte vill överföra sjukdomen. På grund av oro för säkerheten 
berättar en annan deltagare att han aldrig skulle komma i någon trots att 
virusmängden är väldigt låg, han är rädd att överföra viruset och därför blir det mest 
onani nu förtiden (Ribeiro Nobre et al., 2012). Under mötet som skulle kunna bli 
sexuellt finns lust för sex och rädsla för att överföra viruset (Rodkjaer et al., 2011; 
Christianson et al., 2008). Hos en person är den sexuella driften en positiv del i hans 
liv fram till diagnosen då rädslan för att smitta andra överskuggar lusten för sex 
(Christianson et al., 2008).  

Enligt svensk lag måste personer med HIV informera sina sexpartners om sjukdomen. 
Deltagarna vet att de enligt lag måste informera sina sexpartners. Lagen uppfattas 
delvis som ett stöd men är till största del sedd som en börda. Personerna gör sitt bästa 
för att vara ansvarsfulla när det gäller att skydda andra från att smittas med HIV. De 
är oroliga över hanteringen av informationsplikten när de dejtar. De undrar när det är 
rätt tid att berätta, är det när personen kände attraktion, när de kysstes eller när de är 
nakna (Christianson et al., 2008)?  

Personer upplever den obligatoriska lagen om information till sexpartners som ett bra 
stöd. En person tycker det är förolämpande att tvingas uppge tidigare sexuella 
relationer på grund av lagen. Kvinnor tycker att lagen är skadlig på grund av att den 
inte uttryckte att kondom är ett delat ansvar. Kvinnorna upplever att de har dubbelt 
ansvar, de behöver övertyga mannen att använda kondom och ta på den. Om mannen 
inte vill använda kondom upplevs kraften att övertala honom begränsad. Individerna 
uttrycker att sex utan kondom inte är ett alternativ (Christianson et al., 2008). 

De mentala barriärerna och rädsla för att kondomen skulle gå sönder är något som har 
en negativ sexuell inverkan. Denna rädsla kan också utveckla negativa känslor som 
ovärdighet och en känsla av att vara en andra klassens sexpartner. För att nå en balans 
och njuta av sex kan en lösning vara att hitta en HIV-positiv partner. Kvinnorna är 
dock bekymrade över sin hälsa och fortplantning, att föda friska barn gör att de hellre 
väljer en HIV-negativ partner (Christianson et al., 2008). 59 % av deltagarna har HIV-
negativa partners. I samma studie visade 64 % av deltagarna sig vara sexuellt aktiva. 8 
% av kvinnorna steriliserade sig efter HIV-diagnosen, senare ångrade 30 % av 
kvinnorna sitt beslut (Wessman et al., 2015). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera hur det är att leva med 
HIV/AIDS i Norden vilket det slutgiltiga resultatet beskriver. Litteraturöversikten 
innehåller 13 artiklar, sex kvantitativa och sju kvalitativa. Ett särskilt fenomen kan 
belysas utifrån olika perspektiv genom att kombinera design (Forsberg & Wengström, 
2013). Litteratursökningen genomfördes i de omvårdnadsorienterade databaserna 
Medline, CINAHL och PsycINFO (Karlsson, 2012). En sökning i flera olika databaser 
ökar chansen till fler relevanta träffar vilket i sin tur stärker översiktens trovärdighet 
(Henricson, 2012). De första sökningarna gav inte tillräckligt med artiklar för att 
genomföra en resultatskrivning. Det gjordes en utökning av sökningen med ytterligare 
ord och trunkeringar för att få fler träffar i sökresultatet och för att öka trovärdigheten 
(Henricson, 2012). Efter rådfrågning hos en bibliotekarie med ansvarsområde inom 
omvårdnad inkluderade vi orden TI (title), AB (abstract) & MH (subject) i vår sökning 
i databasen Medline samt TI (title), AB (abstract), & SU (subject) i sökningen i 
PsycINFO. Detta exkluderade artiklar från andra världsdelar skrivna av individer från 
Norden. Innan denna exkludering gjordes fick vi ett stort antal irrelevanta samt 
felaktiga träffar. 

I den första sökningen fanns det ett intervall på publiceringsåret mellan 2006-2016 då 
målet var att erhålla ett så relevant och aktuellt forskningsresultat som möjligt. I den 
andra sökningen slopades detta, då antalet träffar blev alldeles för få för 
resultatskrivningen. Därför finns det artiklar i denna studie som är lite äldre vilket kan 
ses som negativt då vetenskapliga artiklar anses vara en färskvara (Östlundh, 2012). 
Författarna valde dessutom att inkludera sökordet Scandinavia* i sökningen då 
Skandinavien ingår i Norden och därför få ytterligare resultat. För att öka 
litteraturöversiktens kvalitet är de inkluderade artiklarna godkände enligt Peer 
Reviewed samt av en etisk kommitté (Wallengren & Henricson, 2012). Utomstående 
personer som handledare och kurskamrater har granskat forskningsprocessen, vilket 
stärker litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 
2012). Det faktum att artiklarna till resultatet fördelades mellan författarna för 
kvalitetsgranskning kan påverka litteraturöversiktens pålitlighet negativt (Henricson, 
2012). De studier som svarat mot syftet kvalitetsgranskades enligt specifika protokoll 
framtagna av Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2 & 3). De studier som uppnått 
fulla poäng i nämnda protokoll har använts i litteraturöversikten. 

Litteraturöversikten har sammanställts av två författare. Båda har en liten förförståelse 
till ämnet HIV/AIDS. Förförståelse innebär en redan mottagen kunskap inom området 
(Priebe & Landström, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har endast 
en liten tidigare erfarenhet av sjukdomens förlopp och det medicinska kring 
sjukdomen. Enligt Priebe & Landström (2012) kan en förförståelse till ämnet minska 
den vetenskapliga kvaliteten, i detta fall har det underlättat vid granskningen av 
artiklarna då författarna förstår innebörden av termer och ord som beskrivits. Det har 
gjort det lättare att tyda relevansen i artiklarna gentemot syftet. Författarna har i denna 
litteraturöversikt hanterat den nya kunskapen på ett genomtänkt och öppet sätt, vilket 
är ett reflexivt förhållningssätt med syfte att stärka studiens validitet. Författarna har 
själva reflekterat över vad förförståelsen kan ha för betydelse (Priebe & Landström, 
2012). Att vara två författare har setts med fördel då det ständigt skett diskussioner 
kring tillvägagångssätt samt tolkning av framförd information. Det finns dock risk för 
viss feltolkning eftersom författarnas modersmål inte är engelska, vilket var det språk 
de valda artiklarna var skrivna på. Det har gjorts noggranna översättningar genom 
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digitala lexikon och innebörden av dessa ord diskuterades mellan författarna för en så 
korrekt översättning som möjligt samt för att minimera risken för felaktig tolkning. 
Trots kvantitativa artiklar var det svårt att få fram relevanta procentsatser till arbetet. 
De procentsatser som framkommit redovisas i resultatet. Största delen av 
litteraturöversiktens resultat är kvalitativt eftersom att det i Norden inte finns många 
kvantitativa vetenskapliga artiklar i ämnet. Innehållet i litteraturöversikten är både 
kvalitativt och kvantitativt, bristen på kvantitativ information kan därför ses som 
negativt. Den ojämna fördelningen skulle eventuellt kunna ge ett missvisande resultat. 

Artiklarna som inkluderats i resultatet är gjorda i de Nordiska länderna. Dessa artiklar 
är hämtade från Sverige, Danmark och Finland. I studien har det dock inte 
framkommit studier från Norge och Island vilket gör det svårt att få en generell 
överblick över HIV/AIDS i hela Norden. Det bör noteras att de inkluderade länderna 
inte har identiska lagar samt hälso- och sjukvårdssystem vilket kan försvåra 
möjligheten att generalisera resultaten (Henricson, 2012). Resultatet kan inte ses 
generellt över Norden då det inte finns studier från alla länder. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer de tre kategorierna att diskuteras. Syftet med arbetet 
var att beskriva hur det är att leva med HIV/AIDS i Norden. Det som kunde ses i 
resultatet visade att personerna efter sin HIV-diagnos upplevde chock, tankar om 
döden, rädsla för att andra skulle få reda på deras HIV-status samt ingen chock alls. 
De upplevde också förlorad glädje, säkerhet, självrespekt, tro på sig själv, möjligt 
föräldraskap och förändrat privatliv. I ett samhälle där sjukdomen stigmatiseras 
försökte personerna finna en ny identitet som en person som lever med HIV. Efterhand 
flyttades fokus från att drabbats av en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom. 

 
Begränsad sexuallitet 

Alla smittskyddslagar i Norden är olika. Sveriges smittskyddslag säger att personen 
måste upplysa sina sexpartners om sin sjukdom oavsett om risk för smitta finns, vilket 
de andra länderna inte har.  Den svenska lagen om informationsplikt var dessutom 
särskilt framträdande och uppfattades delvis som ett stöd men mestadels som en 
börda. Resultatet visar att personer upplever lagen förolämpande och skadlig. 
Personerna var oroade över hanteringen av informationsplikten och av 
konsekvenserna av att inte följa lagen. De var också oroade och frågande över när det 
var rätt tid att berätta. Personer i studien av Fernet et al. (2011) upplevde att det var 
oväsentligt att avslöja HIV-statusen om skydd användes, andra beskriver en oro för 
risken att bli anmäld trots skydd under de sexuella mötena.  

Litteraturöversiktens resultat visar att HIV-infekterade individer undertryckte sina 
sexuella känslor och försökte ta kontroll. De undertryckte sina sexuella behov eftersom 
de var oroliga att avslöjandet skulle innebära avvisande samt att de var rädda att 
överföra viruset till partnern. Att ha sex utan att berätta om sin HIV-status ledde till 
ångest på grund av risk för smittöverföring och skuld över att bryta mot lagen. Det 
bekräftas av andra studier som också säger att personer med HIV isolerar sig själva 
från andra och avslutar sexuella relationer på grund av rädsla att bli avvisad samt 
rädsla för att överföra viruset (Fernet et al., 2011; Zukoski & Thorburn, 2009). Utifrån 
resultatet framkom det att vissa smittkällor var mer accepterade än andra. Detta styrks 
av Fry och Bates (2012) som visar att flertalet av deltagarna ansåg att det fästes mindre 
stigma till de som smittats genom icke narkotikarelaterad exponering, exempelvis 
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genom en blodtransfusion. 75 % av ungdomarna kände större sympati för de individer 
som smittats via blodtransfusion än för de som smittats via intravenöst 
narkotikamissbruk (Muinonen et al., 2002). 

 
Anpassning till ett nytt liv 

Stigmatisering kring HIV anses vara ett socialt fenomen grundat på att bilda 
stereotyper och sätta etiketter på människor som lever med HIV, vilket leder till 
försämrad status och diskriminering. Stereotyper och fördomar bidrar till negativa 
känslor och åsikter angående människor som lever med HIV (Lindberg, Wettergren, 
Wiklander, Svedhem-Johansson, & Eriksson, 2014). Resultatet visar att leva med HIV 
och AIDS i Norden är nära sammankopplat med diskriminering och stigmatisering. 
Okunnighet och fördomar i samhället ansågs vara värre än själva sjukdomen. Det 
stödjs av Zukoski och Thorburn (2009) som menar att beteendemässig och 
känslomässig respons på stigma och diskrimination inkluderar ilska, skam, social 
isolering och självförsvar.  

Resultatet visar att personer uttrycker att det inte spelar någon roll om personen lider 
utav HIV, diabetes eller cancer som i samhället ses som ”normala” kroniska sjukdomar. 
En annan kronisk sjukdom är hepatit C. Owen (2008) beskriver att rädsla kopplas till 
erfarenhet av stigmatisering av hepatit C vilket kan liknas med stigmatiseringen av 
HIV. Rädslan kopplades till faktorer som brist på kunskap, rädsla att smittas, avvisas 
och rädsla för döden, vilket kan leda till sexuell avvisning när sjukdomen avslöjas. 
Sexuell avvisning skapar i sin tur rädsla och skam (Owen, 2008). Det stämmer överens 
med resultatet där personer med HIV utvecklade negativa känslor som ovärdighet 
samt en känsla av att vara andra klassens sexpartner. 

 

Att hemlighålla eller komma ut 

Fry och Bates (2012) visar i sin studie att det finns upplevelser av stigmatisering och 
diskriminering hos personer som lever med hepatit C. Studien visar att de flesta var 
djupt upprörda av stigmarelaterad diskriminering inom vårdmiljöerna och 
förvrängning i media av felaktig fakta (Fry & Bates, 2012). Detta kan jämföras med HIV 
då individer undviker att berätta om sin HIV-status på grund av samhällets syn på 
HIV-positiva. Personerna var oroliga över att bli anklagade för ett oacceptabelt 
beteende och att själv vara ansvarig för att smittats. Kittner et al. (2013) visar att det 
är mindre sannolik att HIV-infekterade personer avslöjar sin status än personer som 
lever med hepatit eller diabetes. De belyser också att personer med HIV möter en 
stödjande reaktion från omgivningen vid avslöjandet vilket visar sig vara högre än hos 
personer med hepatit. Resultatet visar att beslutet gällande att avslöja eller inte avslöja 
sin HIV-status var en av de största frågorna för en person som smittats med HIV. Den 
tydligaste likheten mellan Sverige, Danmark och Finland angående att komma ut eller 
inte var kopplingen till oro som uttrycktes av majoriteten i alla tre länder. Resultatet 
visar att personer vid avslöjande av statusen oftast fick ett positivt bemötande. Vid 
positiv respons efter avslöjandet motiverades personerna till att bli mer öppna 
samtidigt som negativ respons hade motsatt effekt. De personer de berättade för blev 
väldigt nära vänner. Detta kan likställas till studien av Munro, Scott, King och Grunfeld 
(2015) som menar att ett avslöjande av sin diagnos klassas som hjälpfull hos 
cancerpatienter, då det gav viss uppmuntran och stöd. Tsuchiya, Horn & Ingham 
(2015) menar att många av deltagarna i studien anade andra människors negativa 
tankar kring cancer, att cancer var lika med död för vissa människor. De stötte även på 
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icke stödjande reaktioner hos andra när de berättade om sin diagnos. Detta kan ställas 
i relation till resultatet där deltagarna trodde att de kunde upprätthålla kontroll och 
minska fördomar och okunnighet hos sina vänner genom att vara öppen med sin 
sjukdom. Vilket är viktigt då kunskapen om HIV minskar hos ungdomar samtidigt som 
deras riskbeteende ökar. 57 % av ungdomarna säger att det inte finns någon risk att 
drabbas av HIV (Ekström et al., 2013). En studie visar att 66 % är rädda att smittas av 
HIV om de vistas tillsammans med personer som har AIDS (Muinonen et al., 2002). 

Generellt framkom det i resultatet att individer i Norden efterhand kände en positiv 
tro och inställning till livet. Fokus flyttades till livet här och nu. Det framkom också att 
personerna kunde låtsas vara friska och hälsosamma när de umgicks med vänner, då 
detta upplevdes som nyckeln till normalitet. Samtidigt försökte personerna hitta en ny 
identitet som en person med HIV. 

 
Hopp och coping 

Den grundläggande processen för att hantera förändringar i sig själv och i livet på 
grund av HIV/AIDS är kärnan till att leva med diagnosen samt nära relaterad till 
dynamiken av hopp. Hopp är en grundläggande resurs i mänskligt liv som bidrar till 
kontinuitet. Hopp ger styrka och hjälper personer att leva genom svåra tider. Att leva 
med hopp bidrar till att fortsätta leva ett vardagligt liv i tro på en god fortsättning, att 
inte bara koncentrera sig på HIV utan se andra aspekter av livet, att fråga om 
möjligheten av mediciner för att förlänga överlevnaden samt att överväga möjligheten 
av att skaffa barn (Kylmä, 2005). De copingstrategier som antagits i en studie av Ellis, 
Lloyd Williams, Wagland, Bailey och Molassiotis (2013) förmedlas av hopp. Vad som 
verkade vara en viktig faktor gällande hopp uttrycks av deltagarna vara hoppet för 
möjligheten att bota eller förlänga livet. Detta trots det faktum att deltagarna innerst 
inne visste att chansen att botas var minimal. Även religiösa övertygelser var en viktig 
faktor när det gäller hopp. Att acceptera sitt tillstånd var en av de copingstrategier som 
använts, det är inte en omedelbar respons utan någonting som sker över tid. När 
acceptans uppnås har personen lättare för att gå vidare med livet istället för att oroa 
sig för framtiden. Att leva med en kronisk sjukdom och dess otillräckligt kontrollerade 
fysiska symptom är emotionellt tömmande. En känsla av hopp ficks genom socialt stöd 
från olika grupper, positiva partnerskap med vårdpersonal samt 
behandlingsframgångar (Sullivan, Weinert & Cudney, 2003). 

 

Slutsatser 

I litteraturöversikten framkom det hur personer som lever med HIV hanterar och lever 
med sjukdomen. Tre olika strategier användes för att handskas med sjukdomen, att 
avslöja för alla, att inte avslöja för någon och begränsad avslöjning. I resultatet visades 
det att personerna efter sin HIV-diagnos upplevde chock, tankar om döden, rädsla för 
att andra skulle få reda på HIV-statusen samt ingen chock alls. De upplevde också 
förlorad glädje, säkerhet, självrespekt, tro på sig själv, möjligt föräldraskap och 
förändrat privatliv. Efterhand flyttades de HIV-infekterade personernas fokus från en 
dödlig sjukdom till en normal kronisk sjukdom. Att inte älta HIV diagnosen gjorde att 
de kunde leva ett normalt liv som vilken person som helst. Att smittas med HIV 
förändrade individens intima relationer. De HIV infekterade individerna undertryckte 
sina sexuella känslor och försökte ta kontroll. De undertryckte sina sexuella behov 
eftersom de var oroliga att avslöjandet skulle innebära avvisande och de var rädda att 
överföra viruset till partnern. Att ha sex utan att berätta om sin HIV-status ledde till 
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ångest på grund av risk för smittöverföring och skuld över att bryta mot lagen. 
Stigmatiseringen av sjukdomen är något som återfinns genom hela arbetet. 
Personernas olika val i livet påverkades av de stigman som finns i samhället. 
Litteraturöversikten bidrar med information och kunskap som senare kan användas av 
vårdpersonal för att få en djupare förståelse för personer som lever med HIV. 

 

Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 

Personer som lever med HIV bemöts ofta med okunskap, fördomar och 
avståndstagande därför är bemötandet avgörande. Hälso- och sjukvårdspersonal kan 
bidra till att förbättra situationen för HIV-positiva genom ett professionellt 
bemötande. Sjuksköterskan bör ha kunskap om HIV/AIDS för att på bästa sätt kunna 
ge god omvårdnad. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan ett 
personligt ansvar för sitt utövande av yrket samt för att upprätthålla sin 
yrkeskompetens genom ett kontinuerligt lärande. Även Socialstyrelsen (2005) skriver 
att sökning av ny kunskap samt att hålla sig uppdaterad ingår i sjuksköterskans 
profession. 

Tidigare forskning visar att det inte är möjligt att helt återgå till det liv som levdes 
innan HIV-diagnosen. Faktorer som att medicinerna ska tas på regelbundna tider varje 
dag och regelbundna läkarbesök påverkar vardagen (Rocha Bortolotti et al., 2014). 
Därför är det av vikt att sjuksköterskan stöttar och informerar personen. Det är viktigt 
att inte bara främja den fysiska hälsan utan också främja den psykiska hälsan och 
välbefinnandet. Sjuksköterskan är delaktig i en stor del av vården runt personen och 
har i och med det en central roll i sjukvården. Genom att vara medveten om den 
stigmatisering som finns relaterat till HIV-infektionen kan sjuksköterskan arbeta för 
att öka personens välbefinnande samt ge god omvårdnad. Idag kan en HIV-infektion 
jämföras med andra kroniska och behandlingsbara sjukdomar, att vårda en HIV-
infekterad person ska kunna jämföras med den vård som ges till vilken kroniskt sjuk 
person som helst. Sjuksköterskan ska verka för jämlikhet och social rättvisa när det 
gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso-och sjukvård och andra vård- och 
omsorgstjänster (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

Studiens resultat visar att stigma påverkar HIV-positiva personers liv, det sociala livet 
samt hälso- och sjukvård. Det finns inte så mycket forskning angående HIV-positivas 
syn på att leva med HIV och AIDS i Norden vidare forskning behövs inom området. 
Vidare forskning krävs för att veta vad sjuksköterskan som profession kan göra för att 
öka kunskapen hos vårdpersonal samt den övriga befolkning för att kunna minska 
stigmatiseringen av HIV och AIDS i de Nordiska länderna. 

  



 

 
 

17 

Referenser 

*Artiklar till resultat 

 
*Adamsen, L. (2002). 'From victim to agent': the clinical and social significance of 

self-help group participation for people with life-threatening diseases. 
Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 16(3), 224-231 8p. 

Backman, J. (2008b). Referensdatabasen Artikelsök. i J. Backman (red.), Rapporter 
och Uppsatser. (ss. 195-202). Lund: Studentlitteratur AB.  

*Christianson, M., Lalos, A., & Johansson, E. E. (2008). The Law of Communicable 
Diseases Act and disclosure to sexual partners among HIV-positive youth. 
Vulnerable Children and Youth Studies, 234-242. 
doi:10.1080/17450120802069109 

Criminalisation of HIV transmission in Europe. (u.å) Denmark. Hämtad den 9 mars 

2016 från http://criminalisation.gnpplus.net/site/denmark.shtml 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). i F. Friberg, 
Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 
161-172). Lund: Studentlitteratur AB. 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. i M. Henricson (red.), 
Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad 
(ss. 163-174). Lund: Studentlitteratur AB. 

Eiersted, M. (2014). Hiv Danmark. Hämtad den 9 mars 2016, från http://hiv-

danmark.dk/fileadmin/user_upload/hiv.dk/english/eng14.pdf 

Ekström, A., Färnert, A., Thorson, A., & Alfvén, T. (2013). Globala utmaningar för 
HIV, malaria och tuberkulos. Läkartidningen , 110, 33-36. 

Ellis, J., Lloyd Williams, M., Wagland, R., Bailey, C., & Molassiotis, A. (2013). Coping 

with and factors impacting upon the experience of lung cancer in patients and 

primary carers. European Journal Of Cancer Care, 22(1), 97-106 10p. 

doi:10.1111/ecc.12003 

Ericson, E., Ericson, T. (2002). Klinisk mikrobiologi. Nacka: Liber AB.  

Fan, H. Y., Conner, R. F., & Villarreal, L. P. (2014). Aids science and society (7. 
Uppl.). Burlington: Jones & Bartlett Learning. 

Fernet, M., Wong, K., Richard, M., Otis, J., Lévy, J. J., Lapointe, N., &… Trottier, G. 
(2011). Romantic relationships and sexual activities of the first generation of 
youth living with HIV since birth. AIDS Care, 23(4), 393-400. 
doi:10.1080/09540121.2010.516332 

Folkhälsomyndigheten.(2015). Sjukdomsinformation om hiv infektion. Hämtat den 8 
februari 2016, från 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/ 

Folkman, S. (2010). Stress, coping, and hope. Psycho-Oncology, 19(9), 901-908 8p. 
doi:10.1002/pon.1836 

Folkman, S., Lazarus, S., R., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A. & Gruen, J., R. (1986). 
Dynamics of a Stressful Encounter: Cognitive Appraisal, Coping, and 

http://criminalisation.gnpplus.net/site/denmark.shtml
http://hiv-danmark.dk/fileadmin/user_upload/hiv.dk/english/eng14.pdf
http://hiv-danmark.dk/fileadmin/user_upload/hiv.dk/english/eng14.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hivinfektion/


 

 
 

18 

Encounter Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50 (5), 
992-1003. 

Forum för Levande historia. (2015). Första kända fallet av hiv i Sverige. Hämtad den 
8 februari 2016, från http://www.levandehistoria.se/hbtq/sighsten-herrgard-
kampade-mot-hiv-och-okunskap 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Vetenskapens kännetecken. i C. Forsberg, & Y. 
Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier (3. Uppl.) (ss. 45-68). 
Stockholm: Natur & Kultur.  

Friberg, F. (2012a). Att bidra till evidensbaserad omva ̊rdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. i F. Friberg (red.), Dags för uppsats - Vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (ss. 121-132). Lund: Studentlitteratur AB.  
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faktorer som förhindrar 



 

 
 

individen från att 
framgångsrikt bli äldre med 
HIV. Följaktligen förbättras 
hälsan och funktionen hos den 
infekterade äldre personen 
och dess närmast anhöriga. 

The law of 
communicable 
diseases act and 
disclosure to sexual 
partners among 
HIV-positive youth 
 
Christianson, Laos, 
& Johansson 
 
2008 

Studien utforskar hur 
HIV-positiva 
ungdomar i Sverige 
uppfattar lagen, 
hanterar sin 
sexualitet och 
berättar om HIV för 
sina sexuella 
partners. 

Kvalitativ metod 
grounded theory 
 
10 deltagare 

Den svenska lagen om 
agerande vid smittsamma 
sjukdomar sätter ett 
omfattande ansvar på de HIV-
positiva unga personerna. De 
beskriver svårigheter 
angående att berätta om HIV 
för sexuella partners, vilket 
komplicerar deras sexuella 
interaktioner. HIV-positiva 
ungdomar borde bli 
uppmuntrade och bättre 
utbildade i hur man tar 
ansvarsfulla 
försiktighetsåtgärder. 

Experiences of 
young adults 
growing up with 
innate or early 
aquired HIV 
infection – a 
qualitative study 
 
Rydström, Ygge, 
Tingberg, Navèr & 
Eriksson 
 
2012 

Att utforska unga 
vuxnas upplevelse av 
att växa upp och leva 
med HIV i Sverige.  
 

Kvalitativ metod 
Explorativ studie 
 
10 deltagare 

Att växa upp och leva med HIV 
som ung vuxen är relaterat 
med frågor kring hemligheter 
och kampen för att undvika 
eller hantera stigma och 
diskriminering, trots en positiv 
syn på framtiden. För många 
av deltagarna är vårdpersonal 
ett viktigt hjälpmedel i att 
hantera med sin HIV infektion 
och dess konsekvenser. 

Depression in 
patients with HIV is 
under-diagnosed: a 
cross-sectional 
study in Denmark 
 
Rodkjaer, Laursen, 
Balle & Sodemann 
 
2005 

Syftet var att 
undersöka 
utbredningen av 
depression bland HIV 
positiva patienter i 
en poliklinisk klinik i 
Danmark och för att 
upptäcka faktorer 
som har betydelse 
för utvecklingen av 
depression. 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 
 
205 deltagare 

Studiens resultat visar på att 
depression är 
underdiagnostiserat hos HIV-
positiva patienter och detta 
var associerat med stress, 
ensamhet, en svår finansiell 
situation, låg följsamhet och 
oskyddat sex.   

Hope, dispair and 
hopelessness in 
living with 
HIV/AIDS: a 
grounded theory 
study 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva dynamiken 
av hopp i att leva 
med HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod 
(Grounded Theory)  
Intervjuer 
 
10 Deltagare 

Dynamiken av hopp i denna 
studie presenterar ny 
konceptualisering, där hopp, 
förtvivlan och hopplöshet ses i 
relation till varandra. Det 
innefattar att balansera 



 

 
 

 
Kylmä, Vehviläinen-
Julkunen & 
Lähdevirta 
 
2000 

mellan att ’tro att livet är värt 
att leva i nuet och i framtiden, 
’förlora greppet och sjunka 
ner till en begränsad tillvaro 
kontra att kämpa mot att 
sjunka’ eller ’att ge upp i tron 
på en icke existerande 
framtid’. 

Social networks of 
older adults living 
with HIV in Finland 
 
Ribeiro Nobre, 
Kylmä, Kirsi & 
Pereira 
 
2015 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sociala nätverk hos 
äldre vuxna som 
lever med HIV 

Kvalitativ metod 
Tematisk 
intervjustudie 
 
9 Deltagare 

Vänner och familj var den 
primära källan för informellt 
och känslomässigt stöd, båda 
var lika viktiga. Formellt stöd 
kom mestadels från HIV 
organisationens supportgrupp. 
Att inte berätta om sin HIV 
infektion påverkade inte 
deltagarnas välmående.   

’From victim to 
agent’: the clinical 
and social 
significance of self-
help group 
participation for 
people with life-
threatening 
diseases 
 
Adamsen 
 
2001 

Syftet med studien är 
att diskutera hur 
självhjälpsgrupper 
kan vara till nytta för 
personer med 
livshotande 
sjukdomar som 
cancer eller 
HIV/AIDS. 

Kvalitativ metod med 
semi strukturerade 
intervjuer 
 
53 Deltagare 

De positiva effekterna av 
självhjälpsgrupper är främst 
på grund av sin naturliga 
förmåga att generalisera 
personliga problem, som i sig, 
legitimerar den vetenskapliga 
relevansen hos 
självhjälpsgrupper. 
Självhjälpsgrupper har hamnat 
i position som en ny och 
alternativ copingstrategi 
lämplig för personer som 
känner sig lockade av 
begreppet självhjälp och 
grupparbete. 

HIV-infected 
individuals with 
high coping self-
efficacy are less 
likely to report 
depressive 
symptoms: a cross-
sectional study from 
Denmark 
 
Rodkjaer, Chesney, 
Lomborg, 
Ostergaard, Laursen 
& Sodemann 
 
2014 

Studien undersökte 
om högre nivåer av 
coping, själv förmåga 
är associerat med 
själv avslöjande 
(disclosure) och med 
lägre nivåer av 
depression. 

Kvantitativ metod, 
tvärsnittsstudie. BDI 
skala för mätning av 
depression och coping 
self-efficacy scale (CSE 
skala) för mätning av 
adaption och positiv 
coping. 
 
304 deltagare 

De som levde delvis öppet 
hade högre risk för depression 
än de son levde öppet. Studien 
visade en signifikant skillnad 
mellan hög själv förmåga av 
hanterbarhet och att leva 
öppet med HIV status jämfört 
med att leva i hemlighet eller 
delvis öppet med sin HIV-
status. Att inte avslöja sin HIV-
status var signifikant 
associerat med depression. 
Det fanns ett signifikant 
samband mellan att ha en 
högre nivå av hanterbarhet, 
själv förmåga och att leva 
öppet med HIV jämfört med 
att leva i hemlighet eller delvis 
öppet. Att undvika 



 

 
 

avslöjandeleder till isolation 
och ökar risken för depression. 

Perception of 
sexuality and 
fertility in women 
living with HIV: a 
questionnaire study 
from two Nordic 
countries 
 
Wessman, Aho, 
Thorsteinsson, 
Storgaard, 
Johansen, Lunding, 
Pedersen, Lebech, 
Kivelä, Helleberg, 
Katzenstein & Weis 
 
2015 

Studiens syfte var att 
klargöra 
uppfattningen om 
sexualitet och 
fertilitet bland 
kvinnor som lever 
med HIV. 

Kvantitativ metod, 
enkätundersökning. 
 
560 deltagare 

Majoriteten av kvinnor som 
lever med HIV i Danmark och 
Finland har få HIV relaterade 
symptom, är sexuellt aktiva 
och har en stark önskan om 
barn. 

Health-Related 
quality of life in 
relation to sense of 
coherence in a 
Swedish group of 
HIV-infected 
patients over a two-
year follow-up 
 
Langius-Eklöf, 
Lidman & Wredling 
 
2009 

Syftet med studien 
var att beskriva HIV-
infekterade 
patienters 
självskattade 
hälsorelaterade 
livskvalité i relation 
till känsla av 
sammanhang över 
en 24 månaders 
period. 

Kvantitativ metod, 
tvärsnittsstudier 
gjordes vid tre 
tillfällen. 
 
104 deltagare 

Artikelns resultat beskriver hur 
en HIV-smittad persons känsla 
av sammanhang påverkade 
personens självskattade 
livskvalité. De med låg känsla 
av sammanhang var signifikant 
yngre än de med medel till 
hög känsla av sammanhang. 
Att yngre patienter hade lägre 
känsla av sammanhang än 
äldre kan bero på att de 
förförande utvecklar sin känsla 
av sammanhang.  

Travelling with HIV: 
a cross sectional 
analysis of Danish 
HIV-infected 
patients 
 
Nielsen, Jensen-
Fangel, Pedersen, 
Lohse, Pedersen, 
Kronborg, Obel & 
Larsen 
 
2013 

Syftet var att 
beskriva resmönster, 
utsträckningen av 
professionell 
rådgivning innan 
resan och påträffade 
hälsoproblem under 
resan hos HIV-
infekterade individer.  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning 
 
763 deltagare 

Danska HIV-infekterade 
personer reser frekvent 
utanför Danmark. 
Huvudproblemen var att söka 
rådgivning innan resan, brist 
på avslöjande av sin HIV-status 
vid när de sökte rådgivning 
eller när de skaffade 
reseförsäkring.  

Factors associated 
with risk of 
depression and 
relevant predictors 
of screening for 
depression in 

Att fastställa 
förekomsten av 
depression och 
beskriva den psykiska 
historien av HIV-
infekterade patienter 

Kvantitativ metod  
Enkätundersökning 
 
212 deltagare 

Symptom på depression och 
mental sjukdom är 
underdiagnostiserat och 
underbehandlad hos HIV-
infekterade individer. Studien 
bekräftar att HIV-infekterade 



 

 
 

clinical practice: a 
cross-sectional 
study among HIV-
infected individuals 
in Denmark. 
 
Slot, Sodemann, 
Gabel, Holmskov, 
Laursen & Rodkjaer 
 
2015 

på en klinik i 
Danmark. 
 
 

individer upplever höga nivåer av 
depressiva symptom. 

 
 

 

 

 


