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Sammanfattning: 
 
Bakgrund:  Varje dag smittas i genomsnitt cirka 14 000 personer av HIV i världen. Ny 
behandling har gjort att dessa patienter idag lever längre. Sjukdomsförlopp samt 
komplikationer går inte att förutsäga utan är individuellt. Eftersom personer med HIV/AIDS-
diagnos nu lever längre kommer behovet av arbetsterapeutiska insatser att öka. Syfte: Syftet 
med studien är att beskriva arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS samt 
vilken roll arbetsterapeuten har i arbetet kring dessa personer. Metod: En systematisk 
litteraturstudie gjordes för att få svar på syftet. Resultat: Vi har kommit fram till att 
arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS kan delas in i fem teman; 
Handledning, Hjälpmedel och anpassning, Undervisning, Förhållningssätt samt Existentiella 
frågor och andlighet. Arbetsterapeuten hjälper patienten att formulera målsättningar och att 
uppnå ökad självständighet genom att bland annat tillhandahålla hjälpmedel och bedriva 
utbildning. HIV/AIDS-patienters bakgrund är viktig att tänka på då den kan visa hur 
mottaglig en patient är för olika arbetsterapeutiska behandlingsmetoder. Slutsats: 
Arbetsterapeutiska insatser som används i arbetet med HIV/AIDS-patienter skiljer sig inte 
mot insatser riktade till andra patientgrupper. 
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Inledning 
 
HIV/AIDS är en infektion/sjukdom som blir allt mera vanlig i världen och man har ännu inte 
lyckats hitta vare sig botemedel eller vaccin. Varje år smittas runt 5 miljoner människor 
världen över och många av dessa är barn. I Sverige smittades totalt 392 personer under 2005. 
Hivspridning är fortfarande inte något problem bland yngre människor i Sverige, men med 
tanke på en kraftigt ökad smittspridning av klamydiainfektion bland ungdomar kan denna 
situation snabbt ändras om HIV får grepp om ungdomsgrupperna (Smittskyddsinstitutet). 
 
En person som drabbas av sjukdomen står inför stora förändringar i livet vilket kan innebära 
att individens livskvalitet försämras. Det är viktigt att personal inom vård och omsorg har god 
kunskap om infektionen/sjukdomen eftersom sannolikheten att möta patienter med HIV/AIDS 
är stor, oavsett var i vården man arbetar. För att vi, som blivande arbetsterapeuter, skall kunna 
erbjuda bästa möjliga insatser krävs kunskap om hur dessa människor uppfattar sin 
livssituation och vad vi kan göra för att höja deras livskvalitet. 
 
Den här litteraturstudien handlar om vad arbetsterapeuter kan göra för insatser för den här 
patientgruppen samt vilket förhållningssätt arbetsterapeuten bör ha. 
 
 
Bakgrund 
 
HIV 
 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), är en kronisk, allvarlig och sexuellt överförbar 
virusinfektion som sprids snabbt runt om i världen. En hivinfektion orsakas av ett så kallat 
lentivirus (ett långsamt virus) som hör till retrovirusfamiljen. Utmärkande för retrovirus är att 
de lagras i kroppens arvsmassa. Dessa virus har förmågan att infektera kroppens vita 
blodkroppar och en del celler i nervsystemet vilket gör att kroppens viktiga försvar mot 
sjukdomar blir nedsatt. (Moberg 2000) 
 
Hivinfektionen delas in fyra stadier som alla innebär olika symtom och komplikationer. I 
vilket stadie patienten befinner sig i bestäms av bland annat ett blodprov. Första stadiet kallas 
för akut eller primär hivinfektion där symtomen är influensaliknande. Andra stadiet innebär 
en försämring av immunsystemet som ännu inte ger några symtom. När immunsystemet är så 
nedsatt att symtom visar sig har man kommit in i tredje stadiet. Fjärde stadiet kallas 
framskriden sjukdom eller AIDS och innebär att immunsystemet är allvarligt skadat 
(Blesedell et al). 
 
En hivinfektion kan inte läka ut spontant vilket innebär att den som bär på smittan gör det 
resten av livet. Den smittades blod och andra kroppsvätskor kan på så sätt vara smittsamma 
för andra personer under mycket långa tider. Det finns smittrisk även under pågående 
medicinsk behandling. (Smittskyddsinstitutet, Moberg 2000) 
 
HIV smittar via blod som till exempel via blodtransfusion eller andra blodprodukter, stick 
från hivförorenade nålar eller andra vassa föremål eller via delade injektionsverktyg i 
missbrukarkretsar. Det smittar också via sexuellt umgänge och från mor till barn i samband 
med graviditet, förlossning och amning. Det är viktigt att veta att HIV inte smittar via sociala 
kontakter så länge man inte utbyter kroppsvätskor. Det smittar inte heller via luft eller insekter 
som till exempel myggor. (Moberg 2000) 
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Symtom vid hivinfektion 
 
Ingen annan infektion har visat sig på så många olika sätt som HIV. En av de svåraste delarna 
med infektionen är att inget går att förutsäga, varken symtom eller tidsaspekt. 
Sjukdomsförloppet skiljer sig markant från en individ till en annan (McReynolds et al 2001). 
 
Från smittotillfället till dess att immunförsvaret är så dåligt att en livshotande sjukdom 
riskerar tillstöta tar det i regel cirka tio år, oavsett om man får behandling eller ej (Moberg 
2001, McReynolds et al 2001). Även Molineux anser att 70 % av personer smittade med HIV 
kommer att utveckla AIDS eller andra immunrelaterade funktionshinder 8-10 år efter 
smittotillfälle (Molineux 1997).  
 
Någon eller några veckor efter smittotillfället får en del av dem som smittats symtom som vid 
en akut virussjukdom: feber, halsont, huvudvärk, ibland hudutslag eller svullna lymfkörtlar 
(Moberg 2001, McReynolds et al 2001, Smittskyddsinstitutet). Symtomen varar mellan några 
få dagar till ett par veckor. Denna akuta sjukdomsbild kallas för akut eller primär hivinfektion 
(Moberg 2001).  
 
När symtomen på en akut hivinfektion väl gått över, brukar den smittade känna sig frisk. 
Inom tre till tolv veckor efter smittotillfället utvecklar den som blivit smittad antikroppar mot 
HIV. I sällsynta fall kan det ta längre tid för antikroppar att utvecklas. Dessa kvarstår sedan 
för resten av livet (Moberg 2001). 
 
 
AIDS 
 
När viruset förstört immunförsvaret hos en hivsmittad person övergår sjukomen i Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Detta innebär att den smittade personen, på grund av 
mycket nedsatt immunförsvar kan drabbas av flera olika livshotande infektioner och 
tumörsjukdomar samt att en eller flera av dessa komplikationer redan tillstött. (Moberg 2000) 
 
 
Komplikationer på HIV/AIDS 
 
Sjukdomsbilden kan delvis bero på viruset i sig, men framför allt beror symtomen på andra 
infektionssjukdomar man råkar ut för på grund av nedsatt immunförsvar 
(Smittskyddsinstitutet). Eftersom sjukdomen innebär en mängd olika infektionssjukdomar 
minskas och ökas symtomen om vart annat. En del klarar sig nästan helt infektionsfria i 
många år men drabbas istället av kognitiva eller motoriska problem (McReynolds et al 2001). 
 
Genom åren har kunskaperna om att behandla en del av de komplikationer som en 
hivinfektion kan ge blivit bättre. Dessa kunskaper gör att även aidssjuka kan leva ett bättre 
och längre liv (Moberg 2001). Vanliga komplikationer är bland andra tuberkulos, 
lunginflammation, olika typer av herpes och cancersjukdomar (McReynolds et al 2001, 
UNAIDS). 
 
 
Nervskador 

 
I de senare stadierna av HIV/AIDS är förekomsten av neurologiska skador högre än i de 
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tidigare stadierna av sjukdomen (McReynolds et al 2001). Hjärnhinneinflammation, ataxi, 
myelopati och hjärninflammation är exempel på sjukdomstillstånd som kan skada perifera 
nervsystemet. Skador i det perifera nervsystemet har rapporterats drabba upp till 50 % av 
individer med HIV och har resulterat i sjukdomar som till exempel Guillain-Barre syndrom, 
distal neuropati och monopati (McReynolds et al 2001). 
 
Forskare rapporterar om symtom liknande dem vid Multipel Skleros där forskare har hittat 
demyeliniseringar av nerverna. Neurologiska skador kan påverka personernas förmåga att 
utföra dagliga aktiviteter negativt (McReynolds et al 2001). 
 
 
Kognitiva symtom 

 
Nydiagnostiserade patienter drabbas ofta av chock, rädsla, identitetskris, ilska, skam och 
depression (McReynolds et al 2001, McVey et al 1999). Andra mentala faktorer som 
HIV/AIDS patienter kan drabbas av är bland annat koncentrations- och minnessvårigheter 
samt ångest (Blesedell et al, McReynolds et al 2001, McVey et al 1999). Känslor av dåligt 
självförtroende och depression är vanligt förekommande och drabbar personer som är vana att 
klara sig själva hårdast (McReynolds et al 2001). 
 
Demens förekommer ofta i framskridna stadier av HIV/AIDS och är i USA den vanligaste 
anledningen till demens. Uppskattningsvis kommer ca 20 % av alla HIV/AIDS-patienter att 
drabbas av demens (McReynolds et al 2001). 
 
 
HIV/AIDS i Sverige 
 
I december 1982 diagnostiserades det första aidsfallet i Sverige (Kallings, Moberg 2000). 
Sedan 1985, när kommersiella tester blev tillgängliga (Kallings), har totalt 7 099 hivfall 
upptäckts i Sverige varav 2034 personer har fått diagnosen AIDS. Idag lever cirka 3 600 
personer med HIV/AIDS i Sverige vilket är fler än någonsin tidigare. Troligtvis beror detta på 
att dödligheten har minskat sedan nya behandlingsmetoder kom i mitten på 1990-talet 
(Smittskyddsinstitutet). 
 
 
Hivläget i världen 2005 
 
Enligt Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) rapport "AIDS Epidemic 
Update 2005" kan man se en minskning av HIV i flera länder. Huvudskälen till minskningen 
sägs vara förändringar i sexuellt beteende bland annat ökad användning av kondom, senare 
sexdebut och färre tillfälliga förbindelser. Trots detta ökar spridningen av HIV i hela världen 
och bara under 2005 smittades cirka fem miljoner människor. Idag lever cirka 40,3 miljoner 
människor med HIV/AIDS i världen (UNAIDS). Totalt har nästan 70 miljoner människor 
smittats med HIV och 30 miljoner har dött i AIDS sen man upptäckte det första fallet 
(Kallings). 
 
Den största ökningen av HIV kan man se i Östeuropa, Centralasien och Östasien. Södra 
Afrika fortsätter att vara den mest drabbade regionen i världen där 64 procent av de 
nyinfekterade bor. Det motsvarar tre miljoner människor under 2005 (UNAIDS). 
Rapporten visar också att tillgången till bromsmediciner har ökat de två senaste åren. Tack 
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vare medicinerna lever nu mer än en miljon människor i låg- och medelinkomstländer längre 
och bättre liv. (UNAIDS) 
 
 
Framtida utmaningar i kampen mot hiv 
 
Enligt nya data sprids hivepidemin snabbt, speciellt i Latinamerika, Östeuropa och Asien. 
Forskare tror att orsaken till detta kan vara intravenöst missbruk i kombination med 
prostitution samt att preventionsarbetet inte är tillräckligt inom dessa områden. Rapporten 
visar att intensiva preventionsprogram hjälper till att minska smittspridning och att öka 
kunskapen om HIV bland unga människor, därför rekommenderar forskarna att resurserna 
kring programmen ökas (UNAIDS). 
 
 
Behandling 
 
Det finns idag varken botemedel eller vaccin mot HIV/AIDS men det finns mediciner som 
kan bromsa hivinfektionens förlopp (Noaks ark). Medicinsk behandling har sedan 1987 givits 
till hivsmittade men den har troligtvis inte varit till någon nytta. Det var först i mitten 1990-
talet som man kunde se mätbara resultat vid behandling med en kombination av två olika 
läkemedel (Moberg 2000). 
 
 
Arbetsterapi introduceras 
 
Den första arbetsterapeutiska artikeln kring HIV/AIDS skrevs 1987 av Rick Denton, professor 
i arbetsterapi vid Louisiana State University Medical Center. Utifrån sina kliniska 
erfarenheter, sitt volontärarbete och litteraturstudier kom han fram till fem riktlinjer för 
arbetsterapeutiskt arbete som till viss del fortfarande är aktuella (Denton 1987). 
 

1. Utbildning  
Viktigt att som kliniker hålla sig uppdaterad genom fortbildning och ta del av nya 
forskningsresultat. 

2. Försiktighetsåtgärder 
I allt arbete där risken finns att man kommer i kontakt med kroppsvätskor ska 
handskar och rockar användas. Munskydd behöver bara användas om patienten har 
tbc. Händerna ska tvättas före och efter patientkontakt. Hjälpmedel och instrument ska 
desinficeras efter användning. Redskap som använts vid matlagning behöver bara 
diskas som vanligt. 

3. Utvärdering 
Det bör finnas särskilda protokoll för behandling och utvärdering för att kunna göra 
rättvisa och grundliga bedömningar av aidspatienter. 

4. Behandling 
Arbetsterapeutisk behandling rekommenderas att skräddarsys för varje enskild individ 
med hänsyn till dennes behov och i vilket stadie av sjukdomen patienten befinner sig i.  

5. Konsultation 
I stället för direkt hjälp kan konsultation hjälpa patienten att bibehålla funktionell 
självständighet (Denton 1987). 
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Denton menar att arbetsterapeuter som jobbar med hivsmittade och aidssjuka bör ha god 
kunskap om sjukdomen, hur den smittar, vilka högriskgrupper som finns och vilka 
försiktighetsåtgärder som bör vidtas. Detta är viktigt eftersom HIV/AIDS är en mycket 
smittsam sjukdom och den framkallar mycket känslor och rädsla (Denton 1987). 
 
 
Problematisering 

 
HIV/AIDS är i dagsläget ett stort och växande folkhälsoproblem. Det är ett komplext 
sjukdomstillstånd som påverkar alla delar av livet. Drabbade personer lever längre sedan den 
medicinska behandlingen för eventuella komplikationer förbättras och därför har efterfrågan 
på till exempel arbetsterapeutiska insatser ökat (McVey et al 1999, Moberg 2000, UNAIDS).  
 
I bland annat USA är arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS vetenskapligt 
beskrivna, men vi har inte lyckats hitta någon svensk motsvarighet. Därför anser vi att det är 
viktigt att lägga fokus på arbetet kring denna patientgrupp. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS 
samt vilken roll arbetsterapeuten har i arbetet kring dessa personer. 
 
 
Metod 
 
För att nå vårt syfte gjordes en systematisk litteraturstudie. 
 
 
Datainsamling och genomförande 
 
Sökning av artiklar gjordes i databaserna Amed, Artikelsök, CINAHL, ELIN@örebro och 
Medline. Vi har använt oss av sökorden arbetsterapi, occupational therapy, occupational 
therapy intervention, HIV och acquired immunodeficiency syndrome. Sökordet AIDS uteslöts 
eftersom de flesta träffarna handlade om hjälpmedel av olika slag vilket inte hade med vår 
studie att göra. 
 
Sammanlagt fick vi 331 träffar där många av artiklarna framkom i flera av databaserna. De 
artiklar som vi valt att granska för vidare analys valdes ut genom en bedömning av 
sökresultatens titlar och abstrakt med avseende på överensstämmelse med vårt syfte. Totalt 
valdes 21 artiklar ut för granskning vilket resulterade i 7 valda artiklar. En bilaga visar en 
sammanställning av antalet träffar i respektive databas, antalet granskade artiklar samt antal 
använda artiklar. Vi gjorde även en manuell sökning i referenslistorna hos de artiklar vi valt 
att granska vilket resulterade i ytterligare en artikel, analysen grundas således på totalt 8 
artiklar. Redovisning av artiklarna visas i Tabell I.  
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Tabell I, Redovisning av artiklar (n=8) 
Författare 
År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat 

 
Beaugard, C 
et al 
2005 

 
Understanding  
the experience 
of HIV/AIDS 
for women: 
Implications for 
occupational 
therepists 
 

 
Undersöka fem 
kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med 
HIV/AIDS och 
genom  
iakttagelserna  
kunna utveckla 
arbetsterapi för 
denna 
patientgrupp.  
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer  

 
n=5 
(0) 

 
Fyra huvudteman 
framkom. Fearing 
disclousure, 
experiencing 
challenges (physical 
and psychological), 
having supportive 
networks and coping 
positively with being 
HIV positive 
(spirituality and 
opportunity for living 
and larning) 
 

 
Chan, Ri Sau 
Kuen et al. 
1996 

 
Quality-of-life 
issues in 
individuals with 
HIV disease: An 
occupational 
therapy 
perspective 
 

 
Att kunna 
tillhandahålla ett 
arbetsterapeutiskt 
perspektiv om 
hur man kan  
förbättra 
livskvalitén för 
personer med 
HIV. 
 

 
Strukturerade 
telefonintervjuer. 

 
n=21 
(0) 

 
Tidig kontakt mellan 
arbetsterapeut och 
patient kan hjälpa 
patienten att sätta upp 
realistiska mål och att 
lättare kunna anpassa 
sig efter förändringar. 

 
Fish, G et al 
1998 

 
The potential 
role of 
occupational 
therapy in acute 
care with clients 
with HIV/AIDS 
 

 
Vilken roll 
arbetsterapin har 
i arbetet med 
akut sjuka 
HIV/AIDS-
patienter. 

 
Journalgranskning 

 
n=36 
(0) 

 
Snabba och 
innehållsrika 
arbetsterapeutiska 
utvärderingar och 
insatser kan optimera 
aktivitetsutförande och 
livskvalité för denna 
grupp av människor. 
 

 
George, K et 
al 
2000 
 

 
Patterns of 
Referral and 
Intervention for 
Persons with 
AIDS 

 
Identifiera 
mönster i 
remitteringen av 
personer med 
AIDS till 
arbetsterapeuter 
samt hur man gör 
prioriteringar. 
 

 
Enkätundersökning 

 
n=47 
(25) 

 
Betydligt fler personer 
med AIDS i senare 
stadier av sjukdomen 
remitterades till 
arbetsterapeuter än de 
i tidigare stadier. I det 
tidiga stadiet söker 
man främst AT-
kontakt pga deras 
kognitiva/perceptiva 
färdigheter, kunskap 
om hjälpmedel och 
utbildning av 
vårdgivare. 
 

 
Goldstein, K 
et al 
2004 
 

 
Occupational 
narratives and 
the therapeutic 
process 

 
Ta reda på hur 
patienter 
upplever  
arbetsterapeutisk 

 
Intervjuer och 
fallstudier 

 
n=2 
(0) 

 
Bakgrundens 
betydelse för hur man 
utför aktiviteter och 
hur man tar till sig 
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behandling samt 
hur de svarar på 
den. 
 

arbetsterapeutiska 
åtgärder. 

 
Kielhofner, G 
et al 
2004 

 
Outcomes of 
vocational 
program for 
persons with 
AIDS 
 

 
Utveckla och 
utvärdera 
resultaten av 
Employment 
Options 
program, ett 
yrkesvägledande 
program för 
personer med 
HIV/AIDS. 

 
Intervjuer 

 
n=90 
(39) 

 
Studien genomfördes 
med varierande 
resultat. Större delen 
av deltagarna i 
programmet nådde 
framgångsrika resultat 
och erhöll 
sysselsättning. 

 
Rose, A 
1999 
 

 
Spirituality and 
Palliative Care: 
the Attitudes of 
Occupational 
Therapists 
 

 
Granska 
attityderna kring 
existentiella 
frågor och 
andlighet hos 
arbetsterapeuter 
som arbetar inom 
palliativ vård. 
 

 
Enkätundersökning 

 
n=44 
(16) 

 
Existentiella frågor 
och andlighet är en 
viktig aspekt för 
arbetsterapeuter inom 
den palliativa vården, 
både på det personliga 
planet och som hjälp i 
arbetet. 
 

 
Yallop, S 
2000 

 
Identity Issuses 
for People 
Living with 
HIV/AIDS: 
Humans with 
Potential or 
Sexual Victims? 
 

 
Att beskriva hur 
personer med 
HIV/AIDS 
upplever sin 
förändrade 
identitet i 
samband med en 
medicinska 
utvecklingen. 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 

 
n=6 
(0) 

 
Att det är viktigt att 
som arbetsterapeut 
känna sig bekväm i 
frågor som rör 
patienternas sexualitet. 

 
 

Inklusionskriterier: 
 

• Artiklarna ska vara publicerade på engelska och publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. 

• Publicerade mellan åren 1996 – 2006 
• Artiklarna ska svara mot litteraturstudiens syfte 
• Vara studier kring vuxna personer från 20 år 
 

 
Analysmetod 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod vilket innebär att urval, insamling, analys och 
tolkning av data ofta sker som parallella processer. Under bearbetningens gång kan man 
därför hoppa mellan stegen beroende på vad man hittar och kommer fram till (Polit et al).  
 
Generellt för dataanalys i kvalitativ metod är att man börjar med att sätta sig in i materialet för 
att skapa en förståelse. Därefter letar man mönster och variationer och man delar in data i 
teman/ämnen. När man ska beskriva ett fenomen så börjar man efter temaindelningen att 
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utforska olika förklaringar till fenomenet. Man jämför sedan förklaringarna med den data man 
har för att avgöra vilken som passar bäst in och därmed är den som ska anses som den mest 
troliga förklaringen (Polit et al). 
 
Vi samlade in material som svarade mot vårat syfte, våra inklusionskriterier samt uppfyllde de 
vetenskapliga krav som ställs på artiklar i Willman´s "Evidensbaserd omvårdnad" (Willman et 
al). Granskning av artiklarna skedde under hela urvalsprocessen för att avgöra om artiklarna 
passade för vår studie. För själva granskningen av artiklarna användes Willman´s metod där 
man ställer frågor till artiklarna för att avgöra deras vetenskapliga värde (Willman et al). 
 
När vi bestämt oss för vilka artiklar som skulle ingå i studien började vi direkt att bearbeta 
den enligt Polit´s Tolkande analys (Editing analysis style). Där letar man i materialet efter 
meningsfulla segment för att kunna dela in dem i teman och kategorier (Polit et al). För att 
öka vår studies trovärdighet granskade och analyserad vi artiklarna var för sig då slutresultatet 
får större tyngd om detta utförs av flera granskare (Willman et al). 
 
Eftersom allt material var på engelska ingick översättning i bearbetningen för att öka vår 
förståelse för materialet. Efter våra enskilda analyser jämförde vi våra resultat vilket visade att 
vi tolkat materialet på liknande sätt. Därefter lyftes de meningsfulla segmenten ur artiklarna 
och delades in i de fem teman som vi identifierat (Polit et al). Vi använde oss av färgpennor 
för att dela in materialet på ett enkelt sätt där varje färg motsvarade ett tema. Därefter 
bearbetades texten ihop till en sammanhängande text. 
 
För att kontrollera att vårt resultat stämde överens med det material vi utgått ifrån, granskades 
artiklarna återigen. I denna granskning kontrollerade vi även om vi missat något i artiklarnas 
innehåll. Vi kunde konstatera att vårt resultat överensstämde med källorna samt att vi inte 
missat något. 
 
 
Resultat 
 
De arbetsterapeutiska insatser som används i arbetet med HIV/AIDS-patienter behandlar inte 
själva sjukdomen utan de symtom som påverkar patientens förmåga att utföra aktiviteter. Det 
går inte att förutsäga vilken eller vilka symtom den enskilde patienten kommer att drabbas av 
eller när det kommer att ske. Vi kommer nedan att beskriva arbetsterapeutiska insatser för 
personer med HIV/AIDS samt beskriva arbetsterapeutens roll.  
 
Vi har identifierat fem teman i vår litteraturstudie som vi kommer att redovisa var för sig: 
handledning, hjälpmedel och anpassning, undervisning, förhållningssätt och existentiella 
frågor och andlighet. 
 
 
Handledning 
 
Genom handledning kan arbetsterapeuten hjälpa patienten att leva med sin sjukdom. 
Handledande insatser kan till exempel vara att skapa eller tillhandahålla nya strategier för att 
patienterna lättare ska klara sin vardag. Exempel på sådana strategier kan vara kraftbesparing 
och arbetsförenklingar för att minimera trötthet, svaghet och smärta (Beauregard et al 2005, 
Chan et al 1996, Fish et al 1998, George et al 2000). 
En del av de handledande insatser som arbetsterapeuter gör för personer med HIV/AIDS ingår 
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i befintliga yrkesvägledande program. Programmen innehåller vägledning, bedömning av 
yrkesskicklighet, arbetsplanering, självskattning och "förfining" av yrkesval samt samtal där 
arbetsterapeuter och patienter diskuterar olika frågor. Exempel på ämnen som diskuteras är 
hur man hanterar sitt arbete, målsättningar, problemlösning och utvecklandet av 
arbetsskicklighet. I dessa samtal stöttas patienterna att med hjälp av en handledande 
arbetsterapeut att utveckla individuella mål och planer. När patienten själv är med och 
formulerar meningsfulla och uppnåbara mål återfår han/hon en del av kontrollen vilket ger 
större chanser till positiva erfarenheter (Goldstein et al 2004, Kielhofner et al 2004, Yallop 
2000). 
 
Arbetsterapeuten kan också fokusera sina insatser på förändringar och utforskningen av nya 
roller, skapande av stödnätverk och förmedla kontakter till befintliga resurser inom samhället. 
Att ha en företrädande roll och förmedla samhällets resurser är särskilt viktigt när patienten 
själv har dåligt med egna kontakter (Beauregard et al 2005, Fish et al 1998). Detta kan vara 
till stor hjälp då patienten behöver få fram information om till exempel sina rättigheter eller 
om diskriminering (Fish et al 1998). 
 
 
Hjälpmedel och anpassning 
 
När sjukdomen ger patienten komplikationer och symtom kan patientens självständighet i 
dagliga aktiviteter minska. För att höja patientens livskvalitet assisteras hon/han i hennes/hans 
dagliga liv (Beauregard et al 2005, George et al 2000). Aktiviteter som patienterna ofta 
behöver hjälp med är hushållsarbete, matlagning, personlig hygien, förflyttningar samt inköp 
och tvätt. Det är arbetsterapeutens uppgift att försöka underlätta patientens utförande av 
aktiviteter i det dagliga livet (Fish et al 1998, George et al 2000). 
 
För personer som upplever svårigheter med smärta och rörlighet kan ortoser och hjälpmedel 
till patienten samt omvårdnadshjälpmedel underlätta (Beauregard et al 2005, Chan et al 1996). 
Om patientens minskade rörlighet beror på ödem kan en kompressionsstrumpa användas för 
att minska ödemet, vilket också kan lindra smärta (Chan et al 1996). Andra insatser som görs 
för att underlätta minskad rörlighet är rullstolsutprovning och rullstolsträning samt anpassning 
av patientens hem och arbetsplats. När patienten upplever mindre svårigheter kan det räcka att 
arbetsterapeuten rekommenderar kort- eller långsiktiga anpassningar i samråd med patienten 
och dess vårdare för att positiva resultat ska uppnås (Beauregard et al 2005, Fish et al 1998). 
 
 
Undervisning 
 
Undervisande insatser kan bland annat innefatta utbildning och information om sjukdomens 
process, kraftbesparing, aggressions- och stresshantering, arbetsförenklingar och tekniker för 
att hantera smärta på ett bra sätt. Det är viktigt att rehabiliteringspersonal, vårdare och 
patienten själv känner till aidsrelaterade funktionshinder och det ingår i arbetsterapeutens 
insatser att bedriva sådan utbildning. Arbetsterapeuten ger också utbildning och information 
om leder/ledskydd och tipsar om övningar som kan öka styrka, förbättra fin- och grovmotorik 
samt balans (Beauregard et al 2005, Chan et al 1996, Fish et al 1998, George et al 2000). 
En annan viktig del som arbetsterapeuten ger information om är avslappningstekniker som till 
exempel andningsövningar vilka kan hjälpa till att minska ångest. Denna typ av undervisning 
riktar sig i första hand till patienten men även till patientens vårdare (Beauregard et al 2005, 
Chan et al 1996, Fish et al 1998). 
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Arbetsterapeuten gör bedömningar av patientens kognitiva förmågor (Fish et al 1998, George 
et al 2000) samt bedömer hur patienten utför aktiviteter i det dagliga livet. Utifrån resultaten 
undervisar arbetsterapeuten sedan patienten och dess vårdare om just dennes 
funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuten kan sedan hjälpa patienten att hitta nya strategier, 
tekniker och hjälpmedel. Det ingår också i insatserna att informera och utbilda både patient 
och dennes vårdare om hur till exempel hjälpmedel ska användas korrekt (Beauregard et al 
2005, Chan et al 1996, Fish et al 1998). För patienter med långt framskriden sjukdom utbildas 
närstående och vårdare även i liggställningar och sittställningar (Chan et al 1996). 
 
 
Förhållningssätt 
 
Den potentiella rollen för en arbetsterapeut i arbetet med den här patientgruppen är bred och 
varierande beroende på patientens egna val men också på symtom och komplikationer 
(Beauregard et al 2005, Fish et al 1998). Målet med arbetsterapi är att öka självständigheten 
och meningsfullheten i det dagliga livet. Därför måste arbetsterapeuten arbeta 
”klientcentrerat” och hela tiden respektera patientens beslut. Behandling kan därför innebära 
att formulera meningsfulla och uppnåbara mål där patienten själv får vara med och bestämma 
(Beauregard et al 2005, Chan et al 1996, Goldstein et al 2004). 
 
Forskarna menar att vår individuella bakgrund är särskilt viktig när det gäller just arbetsterapi 
eftersom de anser att den kan påverka hur en person tar till sig förändringar i arbetslivsrollen 
(Goldstein et al 2004, Yallop 2000). Bakgrunden kan på så sätt ge tydliga ledtrådar i hur en 
individuell behandlingsplan behöver se ut för just den här patienten. Det kan innebära att en 
person som under hela sitt liv levt efter uppsatta mål behöver tydliga mål även i terapeutiska 
sammanhang och det blir arbetsterapeutens uppgift att koppla ihop bakgrund och 
arbetsterapeutiska insatser (Goldstein et al 2004). 
 
Hur patienterna blev smittade av HIV/AIDS är en del av deras individuella bakgrund och 
innebär oftast sexuella frågor. För att kunna bemöta patienten på att bra sätt måste 
arbetsterapeuten känna sig bekväm i diskussioner kring dessa frågor. Många arbetsterapeuter 
ser sexuella uttryck som särskilt viktiga att tänka på när man arbetar med patienter som har 
HIV/AIDS, men anser samtidigt att de har för dåligt kunskap för att kunna hantera dessa 
frågor korrekt. Om arbetsterapeuten känner sig obekväm kan detta göra att ärligheten och 
djupet av den relation som skapas med patienten försämras. Detta kan i sin tur påverka 
effekten av de arbetsterapeutiska insatserna negativt (Yallop 2000). 
 
 
Existentiella frågor och andlighet 
 
Andlighet har tillsammans med religion blivit mer uppmärksammat då det har visat sig att det 
kan ha en positiv inverkan på både hälsa och rehabilitering. Rose har i sin studie kommit fram 
till att andlighet och själsligt välmående kan definieras som "upplevelsen av en meningsfull 
vardag". Patienter kan uttrycka detta genom personligt meningsfulla aktiviteter (Rose 1999). 
De arbetsterapeutiska insatserna som rör existentiella frågor kan vara att stärka individen och 
ge dem möjlighet till en meningsfull vardag genom meningsfull sysselsättning (Rose 1999, 
Yallop 2000). 
Även i yrkesvägledande insatser för HIV/AIDS-patienter har arbetsterapeuter som mål att 
skapa meningsfull sysselsättning och att fokusera på livskvalitet. För många av dessa patienter 
är det inte själva behållningen av en anställning som är viktig utan känslan av att göra något 
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meningsfullt (George et al 2000, Yallop 2000). 
 
Aktiviteter som kan öka känslan av meningsfullhet, kontroll och gynna själsligt välmående är 
till exempel uttryckande konst och hantverk, besök på museer och gallerier, musik, 
naturpromenader och brevskrivning. Aktiviteter som ”ger näring åt själen” kan tillåta döende 
personer att leva ett fullkomligt liv ända fram till döden (George et al 2000, Rose 1999).  
 
Arbetsterapeuter kan inom palliativ vård uppmuntra patienter att fundera på vad de vill med 
återstoden av sitt liv samt bearbeta den oro de känner inför framtiden. Patienterna behöver 
ofta tänka igenom sina egna känslor samt ta del av sina närståendes tankar och behov (Rose 
1999). Genom strukturerade samtal kan arbetsterapeuten hjälpa patienten att komma fram till 
nya mål och öka patientens motivation och på så sätt ge honom/henne större kontroll av sin 
vardag (Goldstein et al 2004, Rose 1999). 
 
 
Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Enligt flera av de källor vi har använt oss av har behandlingen av hivsmittade och aidssjuka 
förändrats under det senaste decenniet. Detta har medfört att drabbade personer lever längre 
och därför har efterfrågan på till exempel arbetsterapeutiska insatser ökat (Beauregard et al 
2005, Fish et al 1998, George et al 2001, Kielhofner et al 2004, Yallop 2000).  
 
Den erfarenhet vi har av arbetsterapi är att insatserna i huvudsak handlar om hjälpmedel och 
anpassningar. Vi blev därför förvånade över hur liten del av de beskrivna arbetsterapeutiska 
insatserna som handlade om just detta. Utifrån studiens resultat har vi kunnat konstatera att 
insatserna inte skiljer sig särskilt mycket från insatser riktade mot andra patientgrupper. Det 
handlar fortfarande om att höja patientens livskvalitet (Beauregard et al 2005) och underlätta 
patientens utförande av aktiviteter (Fish et al 1998). Denton menar att arbetsterapeuters 
arbetssätt inte behöver ändras för den här patientgruppen (Denton 1987). 
 
Även om arbetsterapeutiska insatser inte behöver ändras för att hjälpa hivsmittade och 
aidssjuka bör man som arbetsterapeut ha en holistisk syn på patienten och arbeta 
klientcentrerat. Detta är en självklarhet men enligt bland andra Beauregard är det särskilt 
viktigt i arbetet kring denna patientgrupp då det kan hjälpa arbetsterapeuten att lättare förstå 
patienternas individuella behov (Beauregard et al 2005, Fish et al 1998, McVey et al 1999). 
Eftersom sjukdomen varierar så mycket från fall till fall samt att varken symtom eller 
tidsaspekt går att förutsäga, är det viktigt att arbetsterapeutens förståelse för patientens 
situation är stor (McReynolds et al 2001).  
 
Sjukdomen drabbar oftast vuxna personer i arbetsför ålder och sjukdomens oförutsägbarhet 
tillsammans med de många känslor (Blesedell et al, McReynolds et al 2001, McVey et al 
1999) patienterna handskas med, kan göra att arbetssituationen kan bli svår för dessa 
personer. Det kan förklara att de program som faktiskt finns utarbetade för HIV/AIDS-
patienter är just yrkesvägledande program där arbetsterapeuter stödjer personen att hitta 
sysselsättning. Målet kanske inte alltid är en anställning utan just meningsfullheten (Goldstein 
et al 2004, Yallop 2000).  
 
Arbetsterapeuten måste också ta hänsyn till patienternas bakgrund när han/hon planerar sin 
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behandling (Goldstein et al 2004, Yallop 2000). För patienter med HIV/AIDS är sättet man 
smittades på en del av bakgrunden och det innebär i många fall sexuella frågor. Yallop kom 
genom sin studie fram till att arbetsterapeuter måste vara öppna inför diskussioner och frågor 
kring patienternas sexualitet. Dom måste också kunna uppmärksamma och respektera 
patienternas sexuella läggning. Yallop nämner i sin bakgrund att arbetsterapeuter ser sexuella 
frågor som särskilt viktiga men att de saknar tillräckliga kunskaper i hur man bör hantera 
ämnet (Yallop 2000). I dom artiklar vi analyserat så är Yallop den enda författaren som 
diskuterar denna patientgrupps sexualitet. Då sexuella kontakter är en stor smittväg är det 
konstigt att detta inte nämns och diskuteras mera i vetenskapliga sammanhang kring 
arbetsterapi. 
 
För att kunna erbjuda bästa möjliga insatser krävs det att arbetsterapeuten har god kännedom 
om HIV/AIDS och dess eventuella komplikationer. Arbetsterapeuten måste därför hålla sig 
ajour kring de medicinska framsteg som görs (Beauregard et al 2005, Chan et al 1996, Denton 
1987, Fish et al 1998, McVey et al 1999). Vad arbetsterapeuten sen kan göra med den nya 
kunskap som finns om HIV/AIDS är upp till honom/henne själv, då det skrivs väldigt lite 
vetenskapligt material om arbetsterapeutiska insatser för denna patientgrupp. Det 
vetenskapliga material som finns om arbetsterapi idag kring patienter med HIV/AIDS, har 
skrivits av en liten grupp forskare som i sina studier använder sig av varandra som referenser. 
Huruvida validiteten påverkas av detta är svårt att säga. Det är bra att forskarna är överens och 
beskriver liknande insatser men frågan är om forskarnas tolkning av sitt resultat påverkas av 
det som andra forskare kommit fram till. 
 
Den största förändringen för HIV/AIDS-patienters levnadsvillkor som har skett sen Denton 
skrev sin artikel 1987, är de medicinska genombrott som gjordes i mitten på 90-talet. Detta 
medförde att patienter med HIV/AIDS-diagnos idag lever längre och därmed har behovet av 
arbetsterapeutiska insatser ökat och delvis förändrats. Vad vi har kunnat se i vår sökning av 
material är Denton den ende som har skrivit om arbetsterapeutiska riktlinjer för denna 
patientgrupp, därför kändes det viktigt att nämna artikeln i bakgrunden samt koppla det till 
vårt resultat. 
 
Vi har genom studiens resultat kommit fram till att generalisering mellan patientgrupper är 
möjlig, då vi kan se att de insatser som görs inte är speciellt utarbetade för patienter med 
HIV/AIDS. Eftersom denna patientgrupp drabbas av symtom och komplikationer som den 
arbetsterapeutiska professionen redan arbetar med, behövs ingen förändring av insatserna 
(Denton 1987). Det som Denton skrev i sin artikel från 1987 stämmer fortfarande i vissa 
avseenden. Riktlinjerna för behandling, utbildning och konsultation är fortfarande aktuella. 
Den skillnad som märks tydligast är den fokus som han då lade på försiktighetsåtgärder och 
som idag knappt nämns i samband med arbetsterapi. Skillnaden skulle kunna förklaras av var 
man träffar patienten. I sjukhusmiljö är försiktighetsåtgärderna fortfarande aktuella men 
arbetsterapeutiska insatser sker idag, tack vara medicinska framsteg, i större utsträckning i 
patienternas hem eller på deras arbetsplats.  
 
Vårt resultat baseras på forskning gjord i bland annat USA och Kanada där samhället ser 
annorlunda ut än i Sverige. En stor del av de insatser vi beskriver handlar om att 
arbetsterapeuten har en stöttande och företrädande roll där han/hon bland annat ger 
vägledning, förmedlar myndighetskontakter och ger samtal enskilt eller i grupp. Vi anser att 
det är arbetsuppgifter som i Sverige huvudsakligen utförs av bland annat kuratorer och 
ledsagare. Skillnaderna mellan våra samhällen gör att de arbetsterapeutiska insatserna som 
man beskriver i bland annat USA kanske inte alltid går att föra över till svenska förhållanden.  
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Metoddiskussion 
 
För att få svar på vårt syfte genomförde vi en litteraturstudie. Vid en första preliminär sökning 
av artiklar gjorde vi bedömningen att det fanns gott om material att tillgå. Efter utformningen 
av syfte och inklusionskriterier upptäckte vi att utbudet av för oss användbart material 
drastiskt minskade. En av anledningarna till minskningen var att större delen av sökresultaten 
inte svarade på syftet eller uppfyllde inklusionskriterierna (Willman et al). Det visade sig 
också att det stora antalet träffar vi fick genom våra sökningar var missvisande. Anledningen 
till detta var att många artiklar återkom i flera av de databaser vi använde oss av.  
 
Vårt syfte var att beskriva arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS samt att 
beskriva arbetsterapeutens roll i arbetet med dessa klienter. Många av de artiklar som 
framkom i våra sökningar beskrev personers upplevelser av att leva med HIV/AIDS och 
svarade därför inte på vårt syfte. Ytterligare en anledning till att antalet användbara artiklar 
minskade var att de inte uppfyllde de vetenskapliga krav som ställdes på artiklarna. Ett par av 
de artiklar vi hittade var översiktartiklar och relevanta för vår studie. Särskilda krav ställs på 
översiktartiklar vilket beskrivs i Willman´s bok ”Evidensbaserad omvårdnad”. Även om de 
två artiklarna vi hittat publicerats i vetenskapliga tidsskrifter, uppfyllde de inte de krav som 
ställs på översiktsartiklar (Willman et al). 
 
Det antal artiklar som klarade kvalitetsgranskningen och svarade på syfte och 
inklusionskriterier blev för litet för att göra vår studie på. Vi gjorde därför en manuell sökning 
i de utvalda artiklarnas referenslistor för att försäkra oss om att vi hittat allt av värde. 
Sökningen resulterade i ytterligare en artikel som kunde bidra till resultatet av vår studie. Vi 
gjorde även en helt ny sökning i använda databaser för att verkligen vara säkra på att vi inte 
missat något. 
 
Vi har använt oss av två källor i vår analysmetod, Polit och Willman. Enligt Willman ska man 
ställa frågor till artiklarna för att kunna avgöra vetenskapligt värde. Willman beskriver 
utförligt hur man ”granskar” artiklar men ger inga bra exempel på hur en artikel kan 
analyseras (Willman et al). I Polit´s bok ”Nursing research” beskrivs flera olika 
analysmetoder varav vi valde Tolkande analys (Editing analysis style) (Polit et al). Vi valde 
Tolkande analys för att metoden passade vårt syfte och underlättade vår resultatbeskrivning.  
 
För att öka resultatets trovärdighet granskade och analyserade vi artiklarna var för sig 
(Willman et al). Därefter jämförde vi våra resultat vilket visade att vi kommit fram till i stort 
sett samma sak. I denna första granskning av artiklarna kunde vi urskilja tydliga teman och 
mönster. Ytterligare bearbetning av artiklarna resulterade i de fem teman som beskrivits i 
resultatet. 
 
Trots det lilla material vi har hittat anser vi ändå att syftet med studien är uppfyllt, men vi är 
medvetna om att vårt resultat är kort. Studien hade eventuellt kunnat bli större om vi även 
hade tagit med material publicerat mellan 1987- 1996. Detta kändes dock inte relevant då 
förutsättningarna för arbetsterapeutiska insatser förändrades i mitten på 1990-talet.  
 
 
Förslag till vidare forskning 
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Vi har i vår diskussion kommit fram till att det kan vara svårt att generalisera vår studies 
resultat till svenska förhållanden på grund av samhälleliga skillnader. Därför anser vi att det 
skulle vara intressant att forska kring hur arbetsterapeuter i Sverige arbetar med personer med 
HIV/AIDS.  
 
 
Slutsatser 
 
Det finns inga arbetsterapeutiska insatser speciellt utarbetade för patienter med HIV/AIDS 
eftersom patientgruppens symtom och komplikationer redan finns representerade i andra 
patientgrupper. Personer med HIV/AIDS upplever en rad besvär som kan medföra svårigheter 
i deras dagliga liv och det är dessa svårigheter som arbetsterapeuten har som mål att 
minimera. 
  
Vår studie visar att insatserna fokuseras på livskvalitet oavsett i vilket sjukdomsstadie 
patienten befinner sig i och att arbetsterapeuten strävar efter att öka patienternas 
självständighet och meningsfullhet. Att låta patienten sätta upp egna mål och vara delaktig i 
utformningen av behandlingen bidrar till detta. 
  
Patienter med HIV/AIDS har i många fall fått sin sjukdom genom sexuella kontakter vilket 
utgör en del av deras bakgrund. Studien visar att bakgrunden är extra viktig att tänka på inom 
arbetsterapi eftersom den kan ge ledtrådar till hur behandlingen bäst utformas för varje 
enskild individ. 
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Bilaga 
Sammanställning av artikelsökning 
 
Databas och datum Sökord Antal träffar Antal granskade Antal valda 
 
Amed 
060310 
 

 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
 
HIV AND occupational  
Therapy 
 

 
45 
 
 
42 

 
2 
 
 
1 

 
1 
 
 
1 

 
Artikelsök 
060222 
 

 
Arbetsterapi OCH HIV 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Elin@örebro 
060222 
 
 
 
 
 
 
 

 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
 
HIV AND occupational  
Therapy 
 
HIV AND occupational 
therapy intervention 

 
0 
 
 
7 
 
 
0 

 
0 
 
 
2 
 
 
0 

 
0 
 
 
1 
 
 
0 

 
Medline 
060222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
intervention 
 
HIV AND occupational  
Therapy 
 
HIV AND occupational 
therapy intervention 

 
12 
 
 
 
1 
 
 
 
14 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
0 
 
 
 
3 
 
 
0 

 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

 
Cinahl 
060222 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
 
acquired immunodeficiency 
syndrome AND occupational 
therapy 
intervention 
 
HIV AND occupational  
Therapy 
 
HIV AND occupational 

 
57 
 
 
 
5 
 
 

 
109 
 
 

 
5 
 
 
 
0 
 
 

 
2 
 
 

 
1 
 
 
 
0 
 
 

 
1 
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therapy intervention 
 
HIV AND acquired 
immunodeficiency syndrome 
AND occupational therapy 
 

4 
 
33 

0 
 
4 
 

0 
 
1 

Totalt  331 21 7 
 
 
 
 
 


