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Abstrakt 
 

Att leva med humant immunbristvirus kan innebära svårigheter för en individ. Det 

sociala nätverket drabbas, som kan innebära svårigheter i kontakt med anhöriga, vänner 

och vården. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personers 

upplevelse av att leva med hiv. Närmare har författarna valt att söka svar på 

frågeställningar, som handlar om hur personer med hiv beskriver sin livskvalitet, 

anpassning till den nya livssituationen samt upplevelsen av hur de blir bemötta av andra 

människor. Författarna genomförde en integrerad kunskapsöversikt och i den 

systematiska litteratursökningen hittades 25 artiklar som granskades och analyserades. 

Efter analysen kunde fyra teman beskrivas i resultatet: 1) faktorer som påverkar 

livskvalitén där deltagare har beskrivit att optimism, religion och empowerment har 

påverkat deras livskvalitet, 2) hiv som vändpunkt i livet där deltagare har berättat att 

deras värderingar och prioriteringar har ändrats efter att ha fått hivdiagnosen, 3) 

stigmatisering och känsla av utanförskap kände många deltagare då de upplevde att de 

blev exkluderade från samhället samtidigt som vänner och familj som vände dem 

ryggen och uteblivet stöd från stödorganisationer samt 4) vårdpersonalens bemötande 

som har upplevt på olika sätt, några deltagare har upplevt att vårdpersonal har ändrat sitt 

bemötande när de kontaktat deltagaren medan andra har fått bra stöd från vården i deras 

behandling. Slutsatsen var att personer som lever med hiv upplever en bättre livskvalitet 

när de får stöd från närstående, omgivningen och vårdpersonal. Föreslagen intervention 

var att information och utbildning om hiv ges under vårdpersonalens grundutbildning 

samt riktade interventioner gentemot befintlig vårdpersonal. 

 

Nyckelord: hiv, vårdpersonal, livskvalitet, bemötande, stigmatisering, anpassning, 

kronisk sjukdom 
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Humant immunbristvirus (hiv) är ett virus som bryter ned immunförsvaret så den drabbade 

personen får allvarliga följdsjukdomar. Vid obehandlad hiv övergår sjukdomen till förvärvat 

immunbristsyndrom (aids) vilket är dödligt. När hiv upptäcktes för första gången, i USA, 

under tidigt 1980-talet var det enbart män som drabbats. Deras symtom var allvarliga 

sjukdomar till följd av nedbrutet immunförsvar och läkarna förstod med en gång att en 

epidemi var på gång. Från det att personerna insjuknade levde de i sex månader upp till två år 

innan de avled på grund av att viruset övergått till aids (Folkhälsomyndigheten, Hiv idag: om 

hiv, 2016). I världen idag, lever ungefär 36 miljoner människor med hiv, 2 miljoner personer 

får diagnosen och cirka 1 miljon dör i aids och detta är varje år (Unaids, 2016). I Sverige är 

det cirka 7000 personer som lever med en diagnostiserad hivinfektion och cirka 450 personer 

får årligen diagnosen hiv (Folkhälsomyndigheten, Hiv idag: om hiv, 2016). I nuläget finns det 

inget botemedel mot viruset men det finns behandlingar som bryter ned viruset och gör viruset 

mindre effektivt. Och de personer som lever med hiv beräknas leva lika länge som en person 

utan virusinfektionen. Att få en hivdiagnos idag innebär inte längre en dödsdom som det var 

under de två första årtionden när viruset upptäcktes (Folkhälsomyndigheten, Hiv idag: 

behandling, 2016). Under 1990-talets andra halva började potentiella mediciner, som saktar 

ned sjukdomens utveckling, erkännas och i en kombination av tre mediciner såg forskarna en 

dramatisk minskning i insjuknanden samt dödligheten i aids. Det har också bevisats i studier 

att det finns stora fördelar med att påbörja medicinering i ett tidigt skede, när personerna inte 

ännu har blivit allvarligt sjuka (Sankoh, Arthur, Nyide & Weston 2015).  

 

Enligt Beyrer et al. (2016) var det i början bara var män som uppvisade symtom och forskarna 

började då misstänka att insjuknandet hade något samband med deras sexuella läggning, det 

framkom sedan att det var till största delen män som hade sex med män som drabbades av hiv. 

Sedan har det även framkommit att kvinnliga prostituerade, personer som injicerar droger 

samt transsexuella till stor del drabbades och fortfarande drabbas av hiv (ibid.). Enligt 

Zissette, Watt, Prose, Mntambo och Moshabela (2016) upplevde deltagarna (som endast var 

män) en olustig känsla av att göra ett hivtest då de var rädda för resultatet. De var rädda att 

omgivningen skulle se dem som sämre män, som inte kunde bilda familj eller ta hand om den 

familj som fanns. Denna inställning kunde även medföra att dessa män inte gick till kliniken 

för medicinering (ibid.). Det visade sig att den största orsaken till att personerna inte hade 

hivtestat sig var rädsla för att vara hivpositiv eller rädsla för döden (Mohlabane, Tutshana, 

Peltzer & Mwisongo, 2016). De faktorer som kan påverka personers beslut att våga testa sig 
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för hiv är: om testet går att göra hemma, bra bemötande från vårdpersonal vilket förklarades 

med att det ska finnas en respekt gentemot personen som testar sig och att sekretessen 

bibehålls (ibid.). I Alomepe, Buseh, Awasom och Snethen (2016) studie berättade kvinnorna 

att de upplevde beskedet om hivdiagnosen som en traumatisk livshändelse, många av 

kvinnorna blev uppmanade av sjukvården att testa sig när deras makar plötsligt dött och det 

visade sig att makarna hade varit hivpositiva. Kvinnorna uppgav en känsla av utanförskap då 

omgivningen drogs sig från dem och lämnade dem ensamma med barnen när de fick reda på 

att kvinnan var hivpositiv, denna känsla samt isolering från omgivningen gjorde att kvinnorna 

kände en kraftlöshet som medförde att många kvinnor valde att inte berätta om hivdiagnosen 

(Alomepe et al., 2016). 

 

I studien av Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne och MacDonald (2006) upplevde personer som 

har drabbats av en obotlig virussjukdom, insjuknandet som en stor påfrestning. De har 

beskrivit att de inte kände sig normala och att sjukdomen tog över deras liv och blev en 

styrande faktor. Deltagarna i studien upplevde även en oro att smitta närstående och detta 

gjorde att de drog sig undan och valde att avstå från olika aktiviteter med familjen. Några av 

de som blev intervjuade beskrev känslan av att vara smutsig på grund av virussjukdomen 

(Conrad et al., 2006). Denna omställning skiljer sig från person till person då alla människor 

har olika förutsättningar, exempel på en sådan förutsättning är om personen har en hög eller 

låg känsla av sammanhang (KASAM). Har personen en hög KASAM har personen goda 

förutsättningar till att klara den plötsliga omställningen bra tack vare tidigare livserfarenheter, 

en positiv syn livet och oförutsägbara händelser. En person med låg KASAM kan få det 

jobbigare då den kanske saknar erfarenhet från olika situationer, både positiva och negativa, 

som hjälper till att stärka personens hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991, s. 38). 

 

I Mockiene, Suominen, Valimaki, Razbadauskas, Martinkenas och Caplinskas (2011) studie 

använde de sig av en utbildningsintervention om hiv som pågick under två dagar, där 

sjuksköterskor var indelade i grupper där en grupp deltog i workshops, fick skriftligt material 

samt deltog i föreläsningar medan den andra gruppen endast fick skriftligt material för att se 

om deras kunskap om hiv ökade och om detta medförde en förändrad attityd gentemot 

personer som lever med hiv. I resultatet såg de att de deltagare som var i första gruppen 

förbättrade sina kunskaper om hiv men de uppgav att de inte fått en förändrad attityd 
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gentemot personer som lever med hiv (Mockiene et al., 2011). Attityd är en personlig 

uppfattning som speglar tre komponenter: personens tro och tänkande, värderingar och 

handlingar. Således kan attityder påverka personliga handlingar och ha betydelse för 

vårdpersonalens omvårdnad av patienter (Hamama et al., 2014).  

 

Mer kunskap kring hiv och hur det är att leva med hiv bidrar till att det pratas mer om det och 

förståelsen ökar. Det leder i sin tur till att attityder i hela samhället förändras, det innefattar 

även hälso- och sjukvården. Inför litteraturstudien gjordes det en pilotsökning för att få en 

blick över kunskapsläget. I pilotstudien framkom det få studier som inriktat sig på 

vårdpersonalens bemötande utifrån patienternas perspektiv och materialet var inte tillräckligt 

omfattande för att studeras separat, författarna valde då ett bredare syfte. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) skall vården ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet (2 §).  

 

Resultatet av denna litteraturstudie kan bidra till att information och kunskap om hiv sprids till 

lokala verksamheter för att öka medvetenhet hos personalen samt att resultatet kan komma att 

bidra till att människor i större utsträckning bemöts med respekt för värdighet. 

 

I denna rapport har författarna valt att skriva “personer som lever med hiv” då detta är mer 

neutralt och beskriver hur personer lever med sjukdomen, inte att de är sjukdomen. I denna 

rapport används begreppet “livskvalitet”, som påverkar en människa på många olika sätt. 

Begreppet “livskvalitet” är även mätbart i kvantitativ forskning. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om personers upplevelse av att 

leva med hiv.  

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

Hur beskriver personer med hiv sin livskvalitet? 

Hur beskriver personer med hiv sin anpassning till den nya livssituationen? 

Hur beskriver personer med hiv sin upplevelse av hur de blir bemötta av andra människor? 
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Metod 

För att syftet med studien skulle besvaras på bästa sätt gjordes en integrerad litteraturöversikt, 

enligt Whittemore och Knafl (2005). Denna studiedesign innebär att resultat från studier med 

kvalitativa, kvantitativa eller blandade metoder används, och att data sammanställs till ett 

sammanhängande resultat (Polit & Beck, 2012, s. 672). Polit och Beck (2012, s. 673) menar 

att integrerad litteraturöversikt är särskilt lämpligt när resultat från kvalitativa och kvantitativa 

studier bekräftar, utvidgar eller fördjupar varandra. Då syftet med denna uppsats är brett, 

eftersträvades det olika perspektiv på frågan, vilket enligt Whittemore och Knafl (2005) kan 

uppnås med integrerad litteraturöversikt. 

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 96) genomfördes i databaserna 

Cinahl, Medline och PsycINFO. Inom ämnet hälso- och sjukvård är Medline den äldsta och 

mest kända databasen och Cinahl är en yngre, stor databas. PsycINFO är en stor databas inom 

ämnet psykologi och beteendevetenskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 98), är sökning i elektroniska databaser det vanligaste tillvägagångssättet 

för att samla in information inför litteraturstudier.  

Till denna studie valde författarna att inkludera artiklar som publicerats 6 år bakåt i tiden för 

att få ett aktuellt resultat, då kunskapen och förståelsen av en hivdiagnos bland befolkningen 

har ändrats under de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, HIV idag, 2016). Geografiskt valde 

författarna att inkludera studier gjorda i Europa, USA och Kanada då dessa länder har 

liknande sjukvårdskultur, som många kan relatera till och för att få ett så relevant resultat som 

möjligt då det finns skillnader i olika världsdelar. 

 

Sökorden som användes var: hiv infected patients; hiv; quality of life; well-being; adaptation, 

psychological; psychological adjustment; lived experience; lived through; childhood samt 

adolescence. För att säkerställa att sökorden var korrekta på engelska, slogs de upp i svensk 

MeSH [Medical Subject Headings] (jmf. Willman et al., 2011, s. 63 - 66). Söktermer i 

databasen Cinahl benämns “Cinahl Headings”, i databasen Medline benämns de “MeSH” 

samt i databasen PsycINFO benämns de “Thesaurus”. Dessa sökord kombinerades med 

booelska sökoperatorer AND, OR samt NOT för att då få ett brett sökresultat med lämpliga 

sökträffar. Sökresultatet begränsades med engelsk text, peer-reviewed, full text, publicerad 

2010 - 2016, ålder 18+, Europa, Kanada och USA (se tabell 1).  
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Litteratursökningen i de olika databaserna resulterade i 110 artiklar: 10 artiklar i databasen 

Cinahl, 23 artiklar i databasen PsycINFO och 77 artiklar i databasen Medline. Efter 

genomläsning av rubrikerna på samtliga artiklar identifierades sex stycken dubbletter, vilket 

då gav 104 artiklar.  

 

Genom att läsa titeln och abstraktet exkluderades 71 artiklar, där studierna var gjorda i andra 

världsdelar än Europa, USA eller Kanada; inte svarade på syftet samt som inte fanns 

tillgängliga att beställa. 33 artiklar valdes att läsas i fulltext var på 8 artiklar exkluderades då 

de inte svarade på studiens syfte eller frågeställningar, detta medförde att 25 artiklar 

inkluderades i denna studie (se figur 1). En redovisning av de 25 valda artiklarna presenteras i 

tabell 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Översikt över urvalsprocessen 

 

 

 

110 artiklar i de systematiska 

litteratursökningarna: 

10 Cinahl 

23 PsycINFO 

77 Medline 

 

104 artiklar efter identifiering av 

dubbletter 

 

104 abstrakt lästes 

 

 

71 artiklar exkluderades utifrån 

abstraktet 

 

33 artiklar lästes i fulltext 
8 artiklar exkluderas då de ej svarade på 

syftet eller frågeställningarna. 

25 artiklar inkluderades i 

litteraturöversikten 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att leva med hiv 

Cinahl 2016 09 16 Begränsningar: peer reviewed, english, full text, publicerad 20100101-20161231, All adult, 

Europa, USA & Kanada  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH HIV infected patients 1024 
 

2 FT HIV 6686 
 

3 
 

S1 OR S2 6686 
 

4 CH Quality of life 7762 
 

5 FT Well-being 3635 
 

6 
 

S4 OR S5 10691 
 

7 CH Adaptation, psychological 1890 
 

8 FT Psychological adjustment 147 
 

9 
 

S7 OR S8 1942 
 

10 CH Life experiences 1741 
 

11 FT Lived through 237 
 

12 
 

S10 OR S11 1954 
 

13 
 

S6 OR S12 12390 
 

14 FT Childhood 5032 
 

15 CH Adolescence 34867 
 

16 
 

S14 OR S15 38008 
 

17 
 

S3 AND S9 32 
 

18 
 

S3 AND S13 310 
 

19 
 

S17 AND S18 NOT S16 10 5 

PsycINFO 2016 09 14 Begränsningar: english, publicerad 2010-2016, All adult 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 TH HIV 10567 
 

2 TH Quality of life 18836 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning     

3 TH Well being 10522 
 

4 
 

S2 OR S3 27818 
 

5 FT Adaptation, psychological 14480 
 

6 TH Emotional adjustment 1604 
 

7 
 

S5 OR S6 15546 
 

8 TH Life experiences 4909 
 

9 FT Lived through 130 
 

10 
 

S8 OR S9 5007 
 

11 
 

S4 OR S7 40309 
 

12 FT Childhood 23032 
 

13 FT Adolescence 8548 
 

14 
 

S12 OR S13 29423 
 

15 
 

S4 OR S7 40309 
 

16 
 

S1 AND S11 944 
 

17 
 

S10 AND S16 25 
 

18 
 

S16 AND S17 NOT S14 23 6 

Medline 2016 09 14 Begränsningar: engelsk text, publicerad 20100101-20161231, All adult: 19+ yrs 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH HIV 1359 
 

2 FT HIV 34602 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning     

3 
 

S1 OR S2 34602 
 

4 MSH Quality of life 37132 
 

5 FT Well-being 9945 
 

6 
 

S4 OR S5 44207 
 

7 MSH Adaptation, psychological 13156 
 

8 FT Psychological adjustment 477 
 

9 
 

S7 OR S8 13333 
 

10 MSH Life change events 3134 
 

11 FT Lived through 63 
 

12 
 

S10 OR S11 3191 
 

13 
 

S6 OR S12 47012 
 

14 FT Childhood 15862 
 

15 MSH Adolescent 266504 
 

16 
 

S14 OR S15 274144 
 

17 
 

S3 AND S9 409 
 

18 
 

S3 AND S13 886 
 

19 
 

S17 AND S18 NOT S16 77 14 

 

Kvalitetsgranskning 

Studier med både kvalitativ och kvantitativ studiedesign användes. Vid kvalitetsgranskningen 

av de valda artiklarna användes granskningsprocessen enligt Willman et al. (2011, s. 104 - 

107). Kvalitetsbedömningen av de artiklarna som ingick i studien gjordes med hjälp av 
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protokoll som utgår från studiens metodval, kvalitativ eller kvantitativ. Till 

kvalitetsbedömningen av de studier som använde både kvalitativ och kvantitativmetod 

användes relevanta delar från båda protokollen (Willman et al., 2011 173-176). 

Frågor, som är centrala i kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, är: om 

forskningsfrågan är tydligt formulerad; om det framgår tydligt vilka som är deltagare; om 

metoden är så väl beskriven att den skulle gå att upprepa; om resultatet är tillförlitligt; om alla 

resultat finns redovisade. För studier med kvalitativ metod är de viktiga frågorna: finns det 

tydligt syfte; hur urvalet gjorts; hur data samlats in; om dataanalysen är tydligt beskriven; om 

resultatet framgår tydligt och är relevant (Willman et al., 2011, s. 106 - 107). Protokoll för 

kvalitetsgranskning, enligt Willman et al. (2011, s. 108 - 109), användes för att poängsätta de 

olika frågeställningarna vilket gav en sammanvägd kvalitetsbedömning. Positiva svar på 

frågeställningar gav ett poäng medan negativa inte gav några poäng till artikeln som sedan 

räknades med i granskningsprocessen (jmf. Willman et al., 2011, s. 108). För studier med 

kvantitativ metod var maxpoäng 16, för att kvaliteten skulle bedömas som hög, minst 60% av 

svaren skulle vara positiva. För studier med kvalitativ metod var maxpoäng 14 och gränsen 

mellan hög och medel kvalitet var 60% (jmf. Willman et al., 2011, s. 108). I tabell 2 redovisas 

vilken kvalitet varje artikel fick.   

      

Analys 

Analysen av de artiklar som ingår i denna studie skedde enligt Whittemore och Knafl (2005). 

Genom att utgå från frågeställningarna placerades de valda artiklarna in under de 

frågeställningar som artikeln svarade på (se bilaga 1). Denna fas kallas för datareduktion. 

Nästa steg i dataanalysen var dataöversikt vilket innebar att de textenheter som svarade på 

frågeställningen togs ut från artikeln och kodades genom numrering av artikeln och textenhet 

till exempel 1:1 (artikel 1: textenhet 1). Det gjordes även en färgkodning där 

frågeställningarna fick varsin färg och textenheterna markerades med den färg som 

frågeställningen hade, så att det enkelt skulle gå att identifiera vilken artikel textenheten 

tillhörde. Det tredje steget i analysen enligt Whittemore och Knafl (2005) var jämförelse av 

textenheterna där skillnader och likheter granskades och mönster, relationer eller teman kunde 

hittas. I denna studie gjordes detta genom att alla textenheter som tillhörde en frågeställning 

ställdes upp i en arbetstabell, sedan jämfördes dessa textenheter med varann och de 

textenheter som stod för samma eller liknande sak sammanfogades. Detta gjordes tills det inte 

gick att sammanfoga textenheterna mer, de blev då rena kategorier (se tabell 3). Den sista 
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delen i dataanalysen var att dra slutsatser och verifiera dessa slutsatser, vilket innebar att de 

kategorier som kommit fram i de tidigare stegen granskas så de överensstämmer med den 

information som framkommer från artiklarna, detta gjordes med hjälp av kodningen. Det sista 

som gjordes i analysprocessen var att se så den samlade informationen gav en kunskap som 

det gick att dra nya slutsatser från.  
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Tabell 2 Redovisning av de valda artiklarna (n=25).  

Författare/År/Land Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet (Hög, 

Medel, Låg) 

Ammirati, Lamis, Campos & 

Farber/2015/USA 

Kvantitativ 116 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Mer optimistiska personer brydde sig mindre om 

andras anklagelser i samband med hiv 

Med ökad optimism ökade även livskvalitet 

Hög 

Brennan, Emlet, 

Brennenstuhl & 

Rueda/2013/Kanada 

Kvantitativ 460 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Homosexuella och bisexuella män med hiv 

rapporterade högre upplevd livskvalitet och lägre 

depression, jämfört med heterosexuella med hiv 

Medel 

Brown, Hanson, Schmotzer 

& Webel/2014/USA 

Kvantitativ 40 RCT/Statistisk analys 

 

Gruppbaserad självhantering (interventionen) 

ökade välmående hos vuxna som lever med hiv 

Hög 

Corless, Voss, Guarino, 

Wantland, Holzemer, 

Hamilton, ... & 

Mendez/2013/USA, Puerto 

Rico & Sydafrika 

Kvantitativ 704 Tvärsnittsstudie 

Data från RCT/Statistisk 

analys 

Stressande livshändelser påverkade livskvalitén 

hos de personer som lever med hiv 

Medel 

De Santis & 

Barroso/2011/USA 

Kvalitativ 15 Semi-strukturerade 

intervjuer/Grundad teori 

När personer precis hade fått sin hivdiagnos, 

saknade de psykosocialt stöd på grund av 

stigmatisering och marginalisering 

Känslan av sårbarhet blev påtaglig vid kroppslig 

sjukdom 

Hög 

Earnshaw, Smith, Chaudoir, 

Amico & 

Copenhaver/2013/USA 

Kvantitativ 95 Strukturerade 

intervjuer/Statistisk 

analys 

Hivstigmatisering associerades med sämre 

välmående och livskvalitet 

Upplevd stigmatisering resulterade i sämre fysisk 

hälsa 

Medel 

Emlet/2007/USA Kvalitativ/kvantitativ 25 Semi-strukturerade 

intervjuer 

Statistisk analys/Grundad 

teori 

Deltagare uppvisade blandade upplevelser av 

stigma 

Nationalitet var en avgörande faktor i 

upplevelsen av stigma medan kön och 

smittotillfälle inte hade betydelse 

Medel 
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Tabell 2 Redovisning av de valda artiklarna (n=25). 

Fumaz, Ayestaran, Perez-

Alvarez, Muñoz-Moreno, 

Moltó, Ferrer & 

Clotet/2015/Spanien 

Kvantitativ 157 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistik analys 

Mer än hälften av alla deltagare som levt med hiv 

20 år eller mer uppvisade stark motståndskraft. 

Deltagare beskrev hög livskvalitet relaterat till 

hög motståndskraft 

Hög 

Golub, Gamarel & 

Rendina/2014/USA 

Kvantitativ 60 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Personlig utveckling minskade den negativa 

påverkan av förtvivlan och störande symptom 

Medel 

Greene, Tucker, Rourke, 

Monette, Koornstra, Sobota, 

... & 

Ahluwalia/2010/Kanada 

Kvalitativ 15 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Boende spelade en central roll för hivpositiva 

föräldrar och deras livskvalitet 

Medel 

Haile, Padilla & 

Parker/2011/USA 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Stigma beskrevs som en svårlöslig, social kraft 

som hämmar förmågan att överleva med hiv 

Hög 

Hult, Wrubel, Bränström, 

Acree & 

Moskowitz/2012/USA 

Kvalitativ/Kvantitativ  50 Kohortstudie 

Enkät/Statistisk analys, 

Semistrukturerade 

intervjuer/innehållsanalys 

Studien visade att det finns ett antal olika sätt att 

avslöja sin hivdiagnos och att det inte fanns 

något helt optimalt sätt 

Hög 

Kamen, Taniguchi, Student, 

Kienitz, Giles, Khan, ... & 

Koopman/2012/USA 

Kvantitativ 65 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Högre nivåer av förnekelse resulterade i lägre 

livskvalitet bland personer som lever med hiv 

Medel 

Kremer, Ironson, & 

Kaplan/2009/USA 

Kvantitativ/kvalitativ 147 Semi-strukturerade 

intervjuer 

Kvantitativ analys av 

kvalitativa data 

26% av deltagarna uppgav att hiv var en 

vändpunkt i livet, för 15% var det en positiv 

vändpunkt, för 11% var det en negativ vändpunkt 

Hög 

Lee, Nezu, A. M., & Nezu, 

C. M./2014/USA 

Kvantitativ 198 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Utövande av religion har visat sig inte ha något 

samband med livskvalitet hos personer som lever 

med hiv 

Medel 

Martin, Vosvick & 

Riggs/2012/USA 

Kvantitativ 288 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Försoning visade sig ha samband med 

livskvalitet hos personer som lever med hiv 

Medel 
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Tabell 2 Redovisning av de valda artiklarna (n=25). 

Mukolo & 

Wallston/2012/USA 

Kvantitativ 124 Tvärsnittsstudie 

Enkät/Statistisk analys 

Psykologisk välmående har starkt samband med 

känslan av sammanhang, optimistisk syn på livet 

och självförtroende hos personer som lever med 

hiv 

Hög 

Owen & 

Catalan/2012/Storbritannien 

Kvalitativ 10 Öppna intervjuer/Narrativ 

innehållsanalys 

 

En människas åldrande påverkades av 

hivdiagnosen, då det var en påverkan på hälsan, 

emotionella upplevelser kring förluster relaterade 

till aids och personens egna upplevelser av 

hivepidemin 

Hög 

Psaros, Barinas, Robbins, 

Bedoya, Park & 

Safren/2015/USA 

Kvalitativ 19 Semi-strukturerade 

intervjuer/Narrativ 

innehållsanalys 

Deltagare (ålder 50+) hade anpassat sig väl till 

livssituationen med hiv. Kunskapen om att leva 

med hiv kom med åldern 

Hög 

Rouleau, Côté & 

Cara/2012/Kanada 

Kvalitativ 7 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Avslöjande av sin hivdiagnos ledde bland annat 

till att man blev utsatt för stigmatisering och 

social utfrysning 

Hög 

Slomka, Lim, Gripshover & 

Daly/2013/USA 

Kvalitativ 16 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Studien visade på stor betydelse av socialt stöd 

och andlighet hos personer som levt länge med 

hiv 

Hög 

Teti, Pichon, Kabel, Farnan 

& Binson/2013/USA 

Kvalitativ 30 Grundad teori, analys av 

bilder, fokusgrupper, 

intervjuer 

Empowerment förbättrade deltagarnas 

livskvalitet 

Hög 

Treisman, Jones & 

Shaw/2014/Storbritannien 

Kvalitativ 12 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Att vara hivpositiv under graviditet var en 

komplex process, som påverkades av en rad 

kulturella, religiösa, psykologiska, ekonomiska, 

politiska och sociala faktorer 

Hög 

Trevino, Pargament, Cotton, 

Leonard, Hahn, Caprini-

Faigin & Tsevat/2010/USA 

Kvantitativ 329 Semi-strukturerade 

intervjuer/Innehållsanalys 

Sämre hälsa och välmående ledde till förvirring 

hos personer som lever med hiv 

Hög 
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Tabell 2 Redovisning av de valda artiklarna (n=25). 

Warren-Jeanpiere, Dillaway, 

Hamilton, Young, & 

Goparaju/2014/USA 

Kvalitativ 23 Fokusgrupper, 

intervjuer/Innehållsanalys 

Hiv var inte alltid framträdande bland 

deltagarnas bekymmer vid diskussion om 

sjukdom 

Hög 



Resultat 

I denna studie har 25 vetenskapliga studier använts. Av dessa studier var 12 gjorda med 

kvantitativ metod, 10 med kvalitativ metod samt i 3 studier hade kvantitativ och kvalitativ 

metod blandats. Flertalet av studierna (19) var gjorda i USA, 3 stycken i Kanada, 2 stycken i 

Storbritannien och 1 i Spanien (se tabell 2). 14 studier svarade på frågeställningen “Hur 

beskriver personer med hiv sin livskvalitet”, 12 studier svarade på frågeställningen “Hur 

beskriver personer med hiv sin anpassning till den nya livssituationen” och 8 studier svarade 

på frågeställningen “Hur beskriver personer med hiv sin upplevelse av hur de blir bemötta av 

andra människor” (se bilaga 1). 

 

Tabell 3 Redovisning av de kategorier som framkom 

Frågeställningar Sammanfattning Kategorier 

Hur beskriver personer med hiv sin 

livskvalitet? 
Här framkom det olika faktorer som 

påverkade personers livskvalité, både på 

positivt och negativt sätt. 

- Faktorer som påverkar 

livskvalitén. 

Hur beskriver personer med hiv sin 

anpassning till den nya 

livssituationen? 

Här framkom det hur personers liv förändrats 

efter att de har fått sin diagnos. 

Förändringarna kunde vara både till det 

bättre och till det sämre. 

- En vändpunkt i livet. 

Hur beskriver personer med hiv sin 

upplevelse av hur de blir bemötta? 
Här framkom det hur personer blivit bemötta 

av deras nära, bekanta, vården och samhället 

i stort. 

- Stigmatisering och känsla av 

utanförskap. 
- Vårdkontakt. 

 

Faktorer som påverkar livskvalitet  

Earnshaw, Smith, Chaudoir, Amico och Copenhaver (2013) har i sin studie sett att en upplevd 

hivstigmatisering har en stor inverkan på de faktorer som har en påverkan på deltagarnas 

välmående och emotionella hälsa, men även på de faktorer som har en påverkan på deras syn 

och handlingar på hälsa. 

I studien gjord av Brennan, Emlet, Brennenstuhl och Rueda (2013) har det har visat sig att 

homosexuella män som lever med hiv upplevde en högre livskvalitet än heterosexuella 

personer som lever med hiv, de har även uppgett att de uppskattade sin hälsa relaterad till 

livskvalitet som bättre än heterosexuella personer som lever med hiv. 

 

Påverkar positivt 

I en studie (Martin, Vosvick & Riggs, 2012) beskrevs att högre förmåga att förlåta sig själva 

gav en bättre uppfattning om sin hälsa. Interventioner som riktar sig mot förlåtelse kan 
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fungera som ett alternativ för att förbättra livskvalitén, dock med hänsyn till att detta är högst 

individuellt och beroende på om förlåtelsen är riktad mot sig själv eller mot andra (ibid.). 

 

Optimism påverkade psykiskt välmående positivt samt hade en negativ inverkan på skuld och 

diskriminationsstigma (Mukolo & Wallston, 2012). När psykiska välmående ökade, så 

minskade upplevelsen av stigmatisering på grund av hiv. Även känslan av avståndstagande, 

skuld och diskriminering minskade (Ammirati, Lamis, Campos & Farber, 2015). En 

intervention med inriktning på att deltagarna skulle förbättra sin uppfattning av hälsa genom 

förändringar i deras dagliga rutiner, påverkade inte bara deras uppfattning utan även den 

fysiska aktiviteten, sömnen samt deras psykiska välmående framförallt det själsliga och en 

ökning av optimism (Brown, Hanson, Schmotzer & Webel, 2014). 

 

Deltagarna i studien av Rouleau, Côté och Cara (2012) berättade att en positiv faktor var att 

berätta om sin hivdiagnos. Att själva få välja när och till vilka som de skulle berätta om sin 

hivdiagnos gav en frihetskänsla, som stärkte deras respekt för dem själva och andra (Rouleau 

et al., 2012), en lättnad, samt att de kunde få stöd (Hult, Wrubel, Bränström, Acree & 

Moskowitz, 2012). De flesta fick det önskade stödet, i de fallen som det uppstod negativa 

reaktioner, vägdes de konsekvenserna upp av det positiva stödet (Hult et al., 2012). 

Några deltagare berättade att de valde att inte berätta för vissa personer då de inte ville vara 

till en börda för dessa personer (Rouleau et al., 2012). I studien av Kamen et al. (2012) 

förutsatte forskarna att de som upplevde en hög förnekelse för hivdiagnosen upplevde en 

snabb ökning av den fysiska och psykiska livskvalitén. 

 

Ålder har i flera studier pekats ut som en faktor, som påverkar livskvalitet. I studien av 

Psaros, Barinas, Robbins, Bedoya, Park och Safren, 2015 framkom det att med åldern 

(deltagarna var över 50 år) kom kunskap och förståelse vad det innebär att leva med hiv, 

kunskap om hur hantera konsekvenserna, samt en normaliserad syn på hiv där deltagare i 

Owen och Catalan (2012) studie beskrev hiv som “enbart en kronisk, behandlingsbar 

sjukdom”. Ju längre tid personer hade levt med hiv, desto högre var deras anpassning till livet 

med hiv (Fumaz et al., 2015).  

 

Olika copingstrategier kunde påverka livskvaliteten positivt. Religion, som en copingstrategi, 

gav positiv effekt samt högre tillfredsställelse med livet (Lee, Nezu, A. M., & Nezu, C. M., 
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2014). Empowerment förbättrade kvinnors, som lever med hiv, livskvalitet och hjälpte dem 

att leva hälsosammare och längre trots hivdiagnosen, då de ställdes inför stora förändringar 

och blev marginaliserade i deras välmående (Teti, Pichon, Kabel, Farnan & Binson, 2013). 

Att leva genom att ”ta en dag i taget” var copingstrategi för kvinnor i Warren-Jeanpiere, 

Dillaway, Hamilton, Young och Goparaju (2014), som menade även att de levde efter mottot 

på grund av omständigheterna och belyste även om vikten att ta hand om de andra 

sjukdomarna som de hade, många berättade även att de inte trodde att de skulle leva så länge 

och är tacksamma för varje dag de får. Det här kan tyda på att kvinnornas strategi för 

självhantering blir påverkat, att de inte fokuserar på att bli äldre utan att må bra just nu (ibid.). 

Förnekelse av sjukdomen var en typ av copingstrategi för att förminska personernas oro för 

sjukdomen och minska sjukdomens påverkan på personernas livskvalitet (Kamen et al., 

2012). I Fumaz et al. (2015) har deltagare uppgett faktorer, som ger en bättre motståndskraft: 

bra självbild, subjektiv syn på sociala relationer samt bra emotionell status. De deltagare som 

upplevde en bra emotionell status rapporterade om inga eller milda symtom av ångest och 

depression.  

 

Påverkar negativt 

Samtida sjukdom har visat sig vara en faktor som påverkar livskvalitet negativt, bland kvinnor 

som lever med hiv (Warren-Jeanpiere et al., 2014). Vare sig åldrande eller hivdiagnosen var 

något större orosmoment, däremot en samtida sjukdom, särskilt diabetes och högt blodtryck, 

var svårare att handskas med när de pratade om att hantera livet med hivdiagnosen. Många 

kvinnor som lever med hiv ställs inför stora förändringar och blir marginaliserade i deras 

välmående (Teti et al., 2013). 

 

Olika livshändelser, särskilt stressfulla, som drabbar en person som lever med hiv, kan 

påverka personens livskvalitet enligt Corless et al. (2013). Den livshändelsen som de flesta 

uppgav som den största och mest stressfulla var finansiella problem, sedan kom arbetslöshet, 

att vara inlagd på sjukhus och plötslig död av anhörig/närstående och alkohol- eller 

drogmissbruk (ibid.). Corless et al. (2013) har även jämfört de stressfulla livshändelserna med 

upplevda symtom relaterade till hivdiagnosen, några av de symtom som uppgavs var: trötthet, 

depression, muskelvärk, törst, koncentrationssvårigheter, insomnia, huvudvärk, nedsatt aptit 

och domningar i fötterna. 
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Många deltagare i studien gjord av Rouleau et al. (2012) berättade att de kände en skam över 

att ha drabbats av hiv, att de hade en låg självbild och en känsla av att vara värdelös. De 

upplevde även en känsla av att vara smutsiga, eller vara en trasa och detta ledde till att de inte 

kände sig som goda människor på grund av hivdiagnosen (ibid.). Golub, Gamarel och 

Rendina (2014) kom i sin studie kom fram till att det inte finns något sammanhang mellan 

självutveckling och sjukdomsrelaterade variabler men en upplevd förlust av sig själv kunde 

förknippas med besvärliga symtom förknippade med hivdiagnosen och depression, som hade 

en stor påverkan på deltagarnas livskvalitet. 

 

Studien gjord av Trevino et al. (2010) har visat att lägre uppskattad livskvalitet kan associeras 

med en själslig kamp hos de som lever med hiv, denna kamp har även visat sig påverka andra 

symptom negativt som till exempel mer besvär från symtomen för hivinfektionen, samt större 

risk att drabbas av depression. Denna själsliga kamp berodde på att personernas världssyn 

blev utmanad av sjukdomen vilket ledde till en förvirring av personens själsliga tro (Trevino 

et al. (2010). 

 

En vändpunkt i livet 

Hiv kunde vara en vändpunkt i livet (Kremer, Ironson, & Kaplan et al., 2009). Större andel 

deltagare angav att det har varit en positiv vändpunkt genom att deras värderingar och 

prioriteringar har ändrats, att de utvecklat en människokärlek och etablerat nya relationer 

(ibid.). Många deltagare har kunnat ta sig ur missbruk av alkohol och droger, de menar att hiv 

var som en väckarklocka (ibid.). 

 

Positiva reaktioner, till följd av att de har berättat om sin hivdiagnos, har upplevts av deltagare 

i Treisman, Jones och Shaw (2014), där ovillkorligt stöd nämndes som en mycket uppskattad 

reaktion.  

För en mindre andel deltagare var hiv en negativ vändpunkt, som innebar depression, 

hopplöshet, negativ självbild, lättretlighet, att relationer blev svåra att hantera samt att de 

började använda alkohol och/eller droger (Kremer et al., 2009). Kvinnor, som lever med hiv, 

upplevde att de mötte stora förändringar efter att ha fått sin hivdiagnos, hanteringen av dessa 

förändringar försvårades av att de upplevde förlorad självkänsla och försämrat självförtroende 

(Teti et al., 2013). Även deltagare i De Santis och Barroso (2011) upplevde stora stresspåslag, 

som förvärrades under hivrelaterade sjukdomsepisoder. 
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Stigmatisering och känsla av utanförskap 

I en studie (De Santis et al., 2011) framkom att personer som lever med hiv ofta blivit 

exkluderade från stödsystem, efter att ha berättat om sitt hivdiagnos. Personer upplevde det 

som att de förlorade stödet från familjemedlemmarna, att dessa försvann och de kände sig 

ensamma. Emlet (2007) beskrev att vännerna tog avstånd eller bröt kontakten helt med dem 

då vännerna var rädda för kroppskontakt. Enligt Treisman et al. (2014) förekom att 

livspartners föreslog abort på grund av hivinfektionen. 

 

Erfarenheter som är förknippade med hiv påverkades starkt av samhället, stigmatisering och 

diskriminering (Treisman et al., 2014). Vissa deltagare berättade att de valde att leva i tystnad 

om sin hivdiagnos på grund av tidigare negativ erfarenhet. Vidare försök att undvika 

stigmatisering och diskriminering har resulterat i ytterligare isolering från omgivningen, 

eftersom de visste vilken reaktion de skulle få om de berättade (De Santis et al., 2011; Hult et 

al., 2012). Deltagare har förklarat att genom att dölja sin hivdiagnos har de lättare kunnat 

hantera sin livssituation med hiv (Hult et al., 2012). För personer, som valt att inte berätta om 

sin hivdiagnos, har även praktiska saker, som medicinhantering, orsakat isolering (Slomka, 

Lim, Gripshover & Daly, 2013). 

 

Personer som lever med hiv har rapporterat avsaknad av socialt stöd, och det har gett 

ytterligare orsak till att leva i tystnad (De Santis et al., 2011). Deltagare i studien gjord av 

Emlet (2007) uttryckte en oro att vänner ska få en annan uppfattning om dem om de får reda 

på att deltagaren drabbats av hiv.  

 

Folkras har en stor inverkan på stigmatiseringen (Emlet, 2007). Afroamerikaner uppgav högre 

upplevd stigmatisering i jämförelse med de andra motparterna (ibid.). Deltagarna i studien av 

Greene et al. (2010) upplevde stigmatisering på olika nivåer som var relaterad till att de lever i 

fattigdom och i en osäker och ostabil hemmiljö.  

Några deltagare beskrev hur stigmatisering relaterad till hivdiagnosen avhumaniserade dem, 

att de blev behandlade som en massa, en kropp och inte som en person (Haile, Padilla & 

Parker, 2011).  

I Rouleau et al. (2012) uppgav personer som lever med hiv att den sociala kulturen inte var 

anpassad till personer som lever med hiv då det finns så många fördomar och förutfattade 
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meningar, felaktig information om infektionen och hur sjukdomen smittas. Alla deltagare 

uppgav att detta är på grund av den uteblivna informationen om hiv hos allmänheten (ibid.). 

 

Vårdkontakter 

Erfarenheter kring vårdpersonalens bemötande, som deltagare har rapporterat, är olika (Emlet, 

2007; Haile et al., 2011; Treisman et al., 2014). Deltagare har varit med om att ha blivit 

avvisade av allmänläkare, att personal på vårdavdelningar har ändrat sitt bemötande 

(Treisman et al., 2014) och vårdpersonal har berättat om patienternas hivdiagnos för 

obehöriga personer (Emlet, 2007). Vissa har även upplevt att den första frågan som ställts vid 

kontakt med vården var angående hur de hade blivit hivsmittade, att ha varit med om detta 

orsakade rädsla och obehag (Emlet, 2007), samt en känsla av nedvärdering (Haile et al., 

2011). Deltagare beskrev att de “lärt sig sin plats” i hierarkin i samtal eller kontakt med 

institutioner (ibid.). 

 

Andra deltagare berättar om respekt och värdigt bemötande från vårdpersonalen (Treisman et 

al., 2014; Emlet, 2007), som har hjälpt att övervinna deras egna ilska (Emlet, 2007). Personer 

som lever med hiv har betonat att bra bemötande från personalen har varit mycket viktig 

(Emlet, 2007).  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personers upplevelse av att leva 

med hiv och för att uppnå syftet användes följande frågeställningar: 

Hur beskriver personer med hiv sin livskvalitet? 

Hur beskriver personer med hiv sin anpassning till den nya livssituationen? 

Hur beskriver personer med hiv sin upplevelse av hur de blir bemötta av andra människor? 

 

Resultatet i denna studie visar att det finns faktorer som påverkar livskvalitén hos personer 

som lever med hiv, på ett positivt och negativt sätt. Samtida sjukdom och stressfulla 

livshändelser var faktorer som sågs som negativa av personer som lever med hiv. Några av de 

positiva faktorerna som lyfts är optimism, förmågan till förlåtelse, copingstrategier för 

anpassning, bibehållandet av respekten mot sig själv och andra samt upplevelsen av 

empowerment. Empowerment visade sig ha betydelse för förbättrandet av kvinnornas 

livskvalitet, vilket hjälpte dem att handskas med hivdiagnosen och de förändringar som de 
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ställdes inför. I studien av Riva, Camerini, Allam & Schulz (2014) påvisades att en 

internetbaserad intervention kan hjälpa att öka känslan av empowerment hos personer som 

lever med en kronisk sjukdom. Denna intervention innebar att personerna som lever med en 

kronisk sjukdom använde en hemsida där de kunde ställa frågor men även läsa andra 

personers frågor eller funderingar, och sedan få svar från en vårdpersonal eller en annan 

person som upplevt samma sak. Detta gav då ett kunskapsutbyte mellan personerna som lever 

med sjukdomen, vilket i sin tur ökade deras empowerment. På hemsidan fanns även 

information om sjukdomen och i slutet fanns frågor, som fungerade som ett enklare 

kunskapstest. Detta test var tänkt att öka engagemanget, så personerna blir mer nyfikna och 

vill få mer information.  

 

Det framkommer även i resultatet att hivdiagnosen blev en vändpunkt för många och att även 

den kunde vara positiv eller negativ. De som upplevde den som positiv menade att 

hivdiagnosen hjälpte dem ur deras destruktiva liv samt att de fick en ny syn på människor. De 

som upplevde hivdiagnosen som en negativ vändpunkt upplevde depressiva symtom som 

kunde leda till alkohol- och/eller drogmissbruk. 

 

I denna studie har det framkommit att personer som lever med hiv känner sig utestängda från 

familj, vänner och samhället. Att de, efter att ha berättat om hivdiagnosen, inte får det stöd 

som de önskar. Många upplevde att vännerna vände dem ryggen då de var rädda för 

kroppskontakt. Karamouzian, Akbari, Haghdoost, Setayesh och Zolala (2015) beskrev i sin 

studie att deltagarna inte vågade berätta om sin hivdiagnos till familjen då de var rädda att 

familjemedlemmarna skulle sprida rykten eller att deras hivdiagnos skulle skada familjens 

anseende. Några av deltagarna berättade att de fick sparken från deras jobb när arbetsgivaren 

fått reda på deras hivdiagnos, de upplevde en känsla av hopplöshet då det inte var någon som 

ville anställa dem (Karamouzian et al., 2015). 

 

I denna studie framkom det att det fortfarande finns fördomar mot personer som lever med hiv 

inom den generella sjukvården, att dessa personer inte blir behandlade på lika villkor (ibid.). 

Skillnader i bemötandet på olika typer av vårdinrättningar påvisades även i studien gjord av 

Hamama et al. (2014), där sjuksköterskor på vårdinrättningar, som riktar sig till personer som 

lever med hiv, påvisade en mer öppen attityd till personer som lever med hiv, jämfört med 

allmänna vårdinrättningar. Det behövs mer forskning för att påvisa vad som ligger till grund 
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för dessa skillnader, men högre utbildning (Hamama et al., 2014) har visat sig ha samband 

med högre kunskap och bättre attityd. Medan personer som lever med hiv ofta upplevt 

vårdpersonalens bemötande som bristfällig, så känner samtidigt vårdpersonal att 

stigmatisering mot personer som lever med hiv inte finns i vården (Worthington et al., 2016). 

Worthington et al. (2016) har gjort en interventionsstudie med fokus på sjuksköterskors 

kunskap och attityder kring hiv. Efter två dagars utbildningsprogram berättade de deltagande 

sjuksköterskorna att interventionen öppnade deras ögon kring att stigmatisering faktiskt finns 

även inom vården, samt att de fick en ökad medvetenhet om hiv samt en ökad medvetenhet 

om hur personerna som lever med hiv inte bara behöver brottas med det medicinska utan även 

det sociala, som kan vara än svårare att handskas med i och med alla fördomar, stigmatisering 

och känslan av att bli ignorerad. Deltagarna berättade även att de efter interventionen 

reflekterade över hur lite undervisning de hade om hiv i utbildningsprogrammet (ibid.). Denna 

studie är ett bra exempel på en två dagars intervention som kan påvisa inom sjukvård 

problematiska områden kring hiv samt förbättra vårdpersonalens kunskap och attityder.  

 

Metoddiskussion 

Fördelen med den metod som Whittemore och Knafl (2005) beskriver är att den möjliggör att 

olika typer av forskning utförda med olika metoder kan ingå i samma studie. Det medför en 

fördjupad förståelse av ett fenomen eller problem. I denna studie var denna typen av metod 

fördelaktig då det i ämnet finns mycket forskning med olika metoder som inte skulle kunna 

ingå i en och samma studie. I analysprocessen i integrativa översikter fanns stor risk att fel 

kunde uppstå på grund av att metoden inte var fullt utvecklad. Whittemore och Knafl (2005) 

har utvecklat metoden och fördjupat analysprocessen så resultatet inte blir missvisande eller 

ofullständig. I och med att analysprocessen inte innehåller någon tolkning kan fortfarande 

delar av resultatet från till exempel kvalitativa studier försvinna.  

Författarna har följt riktlinjer för utvärdering av systematiska litteraturöversikter enligt Polit 

och Beck (2012, s. 674).  

Sökning: sökorden och databaserna finns beskrivna och motivering till dess val finns 

beskriven. Databaserna kan anses vara lämpliga och omfattande inom ämnet. Polit och Beck 

(2012, s. 674) menar att man bör använda adekvata kompletterande sökningar för att 

säkerställa att materialet har tillräcklig omfattning. I denna litteraturstudie har författarna varit 

begränsade i tid och omfattning som har medfört att inga sökningar utöver angivna databaser 

har gjorts. 
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Urval: sökningen gav ett omfattande sökresultat och inklusions- och exklusionskriterier finns 

tydligt angivna och motiverade.  

Kvalitetsgranskning gjordes för alla inkluderade studier och metoden för kvalitetsgranskning 

kan anses vara tillförlitlig och finns beskriven.  

Datainsamling: tillvägagångssättet för datainsamlingen finns beskriven. Data som extraherats 

från materialet anses tillräcklig, då båda författarna gjort det oberoende av varandra. Dock kan 

det inte säkerställas att datainsamlingen är uttömmande, det vill säga att någon del i 

datamaterialet kan ha missats. 

Analys/resultat: tillvägagångssättet för dataanalys finns beskriven steg för steg och tabeller 

har använts för att överskådligt presentera resultatet. Författarna har arbetat med materialet på 

ett systematiskt sätt för att, i så stor utsträckning som möjligt, göra kategorierna rena, det vill 

säga, att inte resultatet i de olika delar går in i varandra. Efter att resultatet hade sammanställts 

i kategorier gick författarna tillbaka till de ursprungliga studierna för att försäkra att ingen 

modifikation i data hade skett. Samtidigt kan det inte säkerställas att någon del inte skulle 

passa in i en annan kategori (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 674 - 675). 

 

 

Slutsats 

Personer som lever med hiv upplever en bättre livskvalitet när de får stöd från närstående, 

omgivningen och vårdpersonal. De känner sig trygga i sig själva och med sjukdomen när de 

fått bra information. Generellt så pratas det för lite om hiv i samhället och det medför att 

allmänhetens kunskap är otillräcklig, detta gäller även för vårdpersonal. Förslagsvis bör 

information och utbildning om hiv ges under vårdpersonalens grundutbildning samt riktade 

interventioner gentemot befintlig vårdpersonal. Specifika kliniker för personer som lever med 

hiv visar att en ökad kunskap och utbildning hos vårdpersonalen kan förbättra patienternas 

upplevelse av vården som ges. Vidare forskning med ett inifrånperspektiv på upplevelsen av 

vården, med fokus på vårdpersonalens bemötande skulle ge en ökad förståelse kring 

problematiken. 
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