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Sammanfattning  

Bakgrund: HIV är en kronisk sjukdom som leder till döden om den inte behandlas. Idag lever 

omkring 0,8 % av alla vuxna mellan 15 och 49 år i världen med HIV, det vill säga 35 miljoner 

människor. 97 % av dessa bor i ett låg- eller medelinkomstland. Att få diagnosen HIV innebär 

för de flesta att de hamnar i en kris. Till sjuksköterskans uppgift hör att tillgodose både 

patientens fysiska och psykiska omvårdnadsbehov. Syftet: Syftet var att beskriva patientens 

upplevelse vid diagnos av HIV i låg- och medelinkomstländer. Metod: Studien var en 

deskriptiv litteraturstudie. Data hämtades från databaserna CINAHL, MEDLINE och 

PsycINFO. Resultat: En diagnos av HIV påverkar den psykiska hälsan samt medför 

konsekvenser för patientens sociala liv. Majoriteten av patienterna var rädda, framför allt för 

stigmatisering och för att berätta om deras diagnos av HIV. Rädsla för döden beskrevs också. 

I två av studierna blev majoriteten av de deltagande deprimerade efter att de fått sin diagnos 

av HIV. Konsekvenserna för det sociala livet efter HIV-diagnosen var många. Tillvaron 

förändrades och stigmatisering i form av att bli isolerad, ignorerad, nekad tjänster och att bli 

övergiven förekom. Diskriminering på arbetsplatsen var ett annat problem. Betydelsen av att 

få stöd framkommer också. Några patienter accepterade sin diagnos. Slutsats: Vi kan 

konstatera att en diagnos av HIV är livsförändrande och påverkar patientens psykiska hälsa 

och sociala liv.   
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1. Inledning 

HIV är en sjukdom som idag finns spridd över hela världen. Den är orsaken till att 39 

miljoner människor förlorat sina liv. De flesta HIV-positiva personer bor i ett låg- eller 

medelinkomstland. HIV är en kronisk sjukdom som leder till döden om den inte behandlas. 

Dessvärre får endast 36 % av patienterna med HIV i låg- och medelinkomstländer behandling 

mot sjukdomen (World Health Organisation, 2014). Vid en allvarlig sjukdom är det inte 

ovanligt att hamna i en kris (Tamm, 2012). Sjuksköterskan har i detta sammanhang en viktig 

roll genom att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse samt dess psykiska 

behov (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Global epidemi 
Idag lever Omkring 0,8 % av alla vuxna mellan 15 och 49 år i världen med HIV. 2013 levde 

35 miljoner människor med HIV och 2,1 miljoner fick diagnosen HIV detta år. Totalt dog 1,5 

miljoner människor i AIDS samma år varav 190 000 var barn under 15 år (World Health 

Organisation, 2014). 

AIDS beskrevs för första gången 1981 i USA (Torseth Andreassen et al., 2011), sedan dess 

har 75 miljoner människor infekterats med HIV (World Health Organisation, 2014). Den 

globala AIDS-epidemin har haft allvarliga följder både socialt och ekonomiskt, minskade 

eller förlorade inkomster samt undernäring har drabbat många familjer. En annan följd av 

HIV är att 15 miljoner barn har förlorat sina föräldrar (Torseth Andreassen et al., 2011). 

Det finns flera olika indelningar för att beskriva världens länder, en av dem är 

bruttonationalprodukten, BNI, som delar in länder utifrån deras inkomster. Länderna delas 

utifrån BNI in i tre grupper; hög-, medel- och låginkomstländer. 34 länder räknas som 

låginkomstländer, varav de flesta ligger i Afrika söder om Sahara men till denna grupp räknas 

även Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Haiti, Myanmar, Nepal och Tadjikistan. 105 

länder räknas som medelinkomstländer, varav 50 länder räknas som ”lägre 

medelinkomstländer” och 55 länder räknas som ”högre medelinkomstländer”, det är bland 

annat länder i Latin- och Sydamerika, Asien, Nordafrika och Mellanöstern.  De resterande 75 

länderna räknas som höginkomstländer (The World Bank Group, 2014; UNDP, 2013).  

Låg- och medelinkomstländer är mycket mer drabbade av HIV än höginkomstländer, 97 % av 

världens HIV-smittade bor i ett låg- eller medelinkomstland (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2012). Det innebär att av de totalt 35 miljoner människor som lever med 

HIV i världen så bor ca 32,6 miljoner av dessa människor i ett låg- eller medelinkomstland. 

Av dessa fick 36 % behandling med ART under slutet av 2013 (World Health Organisation, 

2014). 

 De länder som ligger söder om Sahara i Afrika (Sub-Saharan Africa) är allra mest drabbade 

av HIV, i detta område bor 71 % av alla HIV-smittade i världen (World Health Organisation, 

2014). HIV/AIDS-epidemin är allvarligast i Sydafrika, där mer än hälften av världens AIDS-

relaterade dödsfall har inträffat sedan 1998. Dock har AIDS-relaterade dödsfall minskat 

stadigt sedan 2010 eftersom fri läkemedelsbehandling har blivit allmänt tillgänglig i 

Sydafrika. Studier visar också att HIV har minskat i 22 länder i Sub-Saharan Africa med mer 
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än 25 % mellan 2001 och 2009 (Moss, 2013).  

HIV har minskat i västvärlden och vissa delar av Afrika, istället har HIV-infektioner ökat i 

andra delar av världen så som Indien, Kina, Centralasien, Östeuropa och delar av Ryssland. 

Mellan 2001 och 2010 ökade antalet personer som smittats av HIV till 250 % i Centralasien 

och östra Europa. (Moss, 2013) 

2.2 HIV och AIDS 
Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som infekterar och förstör flera olika typer av 

celler som har en viktig roll i immunsystemet. Dessa celler kallas för CD4-celler eftersom att 

de har en speciell typ av receptor på sina membran, en CD4-molekyl. Denna molekyl kan 

HIV binda sig till och därmed tränga in i cellen och förstöra den. CD4- cellerna hjälper 

kroppen att bekämpa infektioner och vissa cancerformer (Torseth Andreassen, Fjellet, 

Haegeland, Wilhelmsen, & Stubberud, 2011; U.S. Department of Health and Human 

Services, 2013; World Health Organisation, 2014).  

HIV är en kronisk sjukdom och vilka symtom man får varierar beroende på vilken fas av 

sjukdomen som man är i. Om HIV-infektionen förvärras och inte behandlas blir 

immunsystemet svagare och personen blir mer mottaglig för infektioner (Torseth Andreassen 

et al., 2011; World Health Organisation, 2014). 

AIDS står för Acquired immunodeficiency syndrome (på svenska förvärvat 

immunbristsyndrom). AIDS är det mest avancerade stadiet av HIV, vilket innebär att HIV-

infektionen har gett allvarliga kliniska tecken på cellulär immunbrist. Det kan ta mellan två 

till femton år för en HIV-infekterad person att utveckla AIDS (Torseth Andreassen et al., 

2011; World Health Organisation, 2014). 

2.3 Spridning, symtom, diagnos och behandling 
HIV finns i alla kroppsvätskor och det smittar via sexuell kontakt, blod, blodprodukter samt 

via kontaminerade nålar som används av flera personer vid exempelvis narkotikamissbruk. 

Det smittar också via vävnads- och organtransplantation och från mor till barn vid graviditet, 

förlossning och vid amning. Den största smittorisken föreligger under de tre första månaderna 

efter smitta samt i Aidsfasen. HIV smittar däremot inte vid vanlig social kontakt så som 

handskakningar, kramar, kyssar eller att man delar på och tar i varandras saker, mat eller 

dryck (Torseth Andreassen et al., 2011; World Health Organisation, 2014). 

De första veckorna efter att man blivit smittad av HIV, kan den smittade personen uppleva 

influensaliknande symtom så som feber, huvudvärk, utslag och ont i halsen. När HIV-

infektion blivit värre och börjat försvaga personens immunförsvar kan personen få andra 

symtom så som svullna lymfkörtlar, diarré, viktnedgång, feber och hosta. Utan behandling 

kan personen utveckla ytterligare symtom som tuberkulos, kryptokockmeningit, samt cancer, 

bland annat lymfkörtelcancer och kaposis sarkom (World Health Organisation, 2014). Vid 

obehandlad AIDS dör 80 % inom två år (Torseth Andreassen et al., 2011) 

Diagnosen HIV ställs genom ett blodprov som visar om det finns antikroppar mot HIV eller 

inte. Antikroppar mot HIV finns vanligtvis i blodet 8-12 veckor efter att patienten smittats 

(Torseth Andreassen et al., 2011). 

 Läkemedelsbehandlingen av HIV-infektion kallas för antiretroviral behandling (ART). ART 

innebär att man tar en kombination av HIV-läkemedel varje dag. ART hindrar HIV från att 

föröka sig och förstöra de infektionsbekämpande CD4-cellerna, det kan också förhindra HIV-

infektionen från att avancera till AIDS och minskar även risken för smittspridning. ART kan 
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inte bota HIV, men det kan hjälpa HIV-smittade personer att leva ett längre och friskare liv 

genom att minska mängden HIV i kroppen (U.S. Department of Health and Human Services, 

2013). 

2.4 Perspektiv på hälsa 
Det finns flera definitioner av ordet hälsa. Inom den biostatiska teorin så har en person hälsa 

om den är fri från sjukdom. Hälsa och sjukdom ses inom denna teori som motsatser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

Inom det humanistiska perspektivet definieras hälsa som en process. Detta perspektiv utgår 

från en holistisk syn på människan, vilket innebär att man ser människan som en helhet. 

Betoningen ligger vid att människan själv har förmåga och möjlighet att avgöra vad hälsa 

innebär för denne (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). En teori som utgår från den 

holistiska synen på människan är Aaron Antonovskys salutogenetiska modell (Salus är latin 

och betyder hälsa eller frihet, genesis är grekiska och betyder ursprung, tillblivelse). I stället 

för att utgå från vad som gör människor sjuka, utgår Antonovskys teori från frågan vad det är 

som gör att vissa människor upplever god hälsa trots att de utsätts för stress, påfrestningar, 

sjukdomstillstånd och svårigheter. Antonovsky har utvecklat en modell för att förstå 

hälsoproblematiken, den kallas på svenska för KASAM, vilket står för känsla av 

sammanhang. Hur en människa klarar av att möta svårigheter, sjukdom och stress i livet beror 

på hennes känsla av sammanhang, enligt Antonovsky. För att uppleva en känsla av 

sammanhang är tre komponenter av betydelse, vilka är: begriplighet; att kunna förstå olika 

situationer. Hanterbarhet; tro att vi kan hantera det vi möter. Meningsfullhet; att människan 

upplever att livet har en mening och att det är meningsfullt att hantera det man möter i livet. 

Stark KASAM gör det lättare att hantera svårigheter i livet och bibehålla sin hälsa. Medan 

människor med svagare KASAM har svårare att behålla sin hälsa när de möter svåra 

situationer. (Tamm, 2012).   

I en litteraturöversikt undersöktes Antonovskys behandling av kultur i kontexten av 

salutogenes. I översikten analyserades 72 studier av Antonovsky. Resultatet visade att sex 

aspekter har betydelse för kulturens roll i salutogenes, vilka är; livssituation, kulturella 

stressorer, kulturella tillgångar/motståndsresurser, livserfarenheter, känsla av sammanhang 

samt kulturens influens på utveckling och uppfattning av välbefinnande/måendet (Benz, Bull, 

Mittelmark & Vaandrager, 2014).  

I det omvårdnadsvetenskapliga perspektivet relateras hälsa till hela människan och hennes 

upplevelser. Hälsa ses som en process som människan själv skapar och upplever i det dagliga 

livet. Det finns flera faktorer som påverkar hur människan upplever sin hälsa, så som 

sjukdom, skada, lidande, smärta, fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av sociala relationer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

WHO definierar psykisk hälsa som ” ett tillstånd av välmående där varje individ inser hans 

eller hennes egen potential, kan klara av att hantera normala stressorer i livet, kan arbeta 

produktivt och fruktfullt, och har en möjlighet att bidra till hans eller hennes gemenskap” 

(World Health Organisation, 2014).  

2.5 Kris 
Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder en avgörande vändning eller 

plötslig förändring. Kris är en händelse som skapar ett riskmoment i en persons liv. En 

traumatisk kris är en kris där människans existentiella villkor hotas av en extrem påfrestning. 

Den traumatiska krisen utlöses vanligen av en traumatisk livshändelse, vilken medför 

förändringar för personens livssituation, så som att genomgå en skilsmässa, allvarlig sjukdom, 
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en nära anhörigs död, trafikolycka eller att drabbas av en katastrof (Tamm, 2012).  

Enligt Cullberg (2006) består den traumatiska krisen av fyra faser; chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chock- och reaktionsfasen utgör 

tillsammans den akuta krisen. För att kallas akut kris ska den inte pågå längre än fyra till sex 

veckor. Chockfasen varar från en kort stund upp till några dygn. Personen håller under denna 

fas verkligheten så långt ifrån sig som möjligt, då denne ännu inte kunnat ta in det som skett 

för att bearbeta det. I reaktionsfasen börjar personen ta in det som skett och använder sig av 

försvarsmekanismer för att minska upplevelsen av hotet och faran. Försvarsmekanismer är 

människans omedvetna psykiska reaktionssätt som hjälper människan att stegvis konfronteras 

med verkligheten. Vanliga försvarsmekanismer är förnekelse, regression, projektion, 

rationalisering, isolering av känslor samt undertryckande av känslor (Cullberg & Lundin, 

2006).  

I den tredje fasen, bearbetningsfasen börjar personen att försöka gå vidare och se på 

framtiden. För den som har drabbats av en kronisk sjukdom innebär det att tänka tanken att 

leva med sjukdomen. Försvarsmekanismer minskar i denna fas och det är vanligt att gamla 

aktiviteter återupptas. Om personen lyckas försona sig med det som skett övergår denne till 

nyorienteringsfasen, där självkänslan har återupprättats och förhoppningar som inte blev till 

verklighet har bearbetats. Krisen blir för den drabbade personen vanligen ett stycke av livet 

som inte glöms, det är dock vanligt att den får nya betydelser och livet går trots allt vidare 

(Cullberg & Lundin, 2006). 

Krisen vid en långvarig somatisk sjukdom skiljer sig inte från andra kriser. En sjukdomskris 

är vanligtvis en mycket stressande händelse som kan pågå under en mycket lång period. Vid 

kroniska sjukdomar kan krisen förbli under stora delar av livet och det kan leda till bestående 

förändringar i den sjukes liv men också i dennes familjs liv. Symtom på depression är inte 

ovanligt hos personer som drabbats av en kronisk sjukdom (Tamm, 2012).  

2.6 Stigmatisering 
Stigmatisering är inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling 

(Nationalencyklopedin, 2014). HIV-relaterad stigmatisering och diskriminering finns i varje 

land och region i världen och det skapar hinder för att förebygga infektioner, lindra påverkan 

och att ge adekvat vård, stöd och behandling. Stigmatisering relaterad till HIV och AIDS 

underbyggs av flera faktorer så som brist på kunskap om sjukdomen, missförstånd om hur 

HIV smittar, brist på tillgång av behandling, oansvarig medierapportering om epidemin, att 

AIDS inte går att bota samt fördomar och rädsla relaterat till flera socialt känsliga ämnen så 

som sexualitet, sjukdom, död och narkotikaanvändning (UNAIDS, 2005). För att förstå HIV 

och AIDS krävs också en ökad kulturell kunskap (Airhihenbuwa, Ford och Iwelunmor, 2014). 

Stigmatisering kan leda till diskriminering och andra överträdelser av mänskliga rättigheter 

vilket påverkar hälsan hos de individer som lever med HIV. Det finns över hela världen 

väldokumenterade fall av människor som lever med HIV som har nekats rätt till bland annat 

hälso- och sjukvård, arbete, utbildning och sin frihet att flytta (UNAIDS, 2005). 

2.7 Sjuksköterskans roll 
Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan verka för att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, 

hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (International Council of Nurses, 2012). I 

mötet med HIV-positiva patienter är det viktigt att sjuksköterskan har reflekterat över sina 

egna attityder till olika patientgrupper. HIV-positiva är inte en homogen patientgrupp, här 
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finns hög representation av människor från olika världsdelar, homosexuella män och 

injicerande narkotikamissbrukare. Det är av stor vikt att sjuksköterskan följer yrkesetiska 

riktlinjer (Torseth Andreassen et al., 2011).   

Vid omvårdnad av patienter med diagnosen HIV hör det till sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienten att tillgodose sig sina grundläggande behov, då en HIV-infektion kan leda till 

nedsatt förmåga att göra detta (Torseth Andreassen et al., 2011). Enligt socialstyrelsen 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, ska sjuksköterskan tillgodose patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och 

andliga. Sjuksköterskan bör också ha förmågan att uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskan måste vara redo att möta patientens psykiska behov, att få diagnosen HIV 

innebär för de flesta att de hamnar i en kris. Det är därför viktigt att den information som 

sjuksköterskan ger anpassas till individen så att den hjälper denne att leva vidare i den nya 

livssituationen. Sjuksköterskan behöver också ha kunskap om att bemötandet av en patient 

som nyligen fått sin diagnos av HIV skiljer sig från en patient som levt med HIV under en 

längre tid (Torseth Andreassen et al., 2011). 

2.8 Problemformulering 
HIV finns idag spridd över hela världen. HIV har gjort att miljontals människor har förlorat 

sina liv och anhöriga har förlorat sina familjemedlemmar. Att diagnostiseras med en kronisk 

och livshotande sjukdom påverkar ofta personens psykiska hälsa och får följder för det sociala 

livet, det är inte ovanligt att hamna i en kris. Vid kroniska sjukdomar kan krisen dessutom 

förbli under stora delar av livet. I detta sammanhang har sjuksköterskan en viktig roll genom 

att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse samt dess psykiska behov. 

Idag kan HIV behandlas och många människor kan därför fortsätta leva friska och långa liv, 

men i låg- och medelinkomstländer har endast 36 % av de HIV-smittade patienterna tillgång 

till behandling. Det är möjligt att detta påverkar deras upplevelse vid diagnos av HIV. Vi vill 

därför undersöka hur människor i låg- och medelinkomstländer upplever att få diagnosen HIV 

samt hur det påverkar deras psykiska hälsa. 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse vid diagnos av HIV i låg- och 

medelinkomstländer. 

 

4. Frågeställningar 

Hur påverkar diagnosen HIV patientens psykiska hälsa? 

Hur påverkar diagnosen HIV patientens sociala liv; arbete, familj, vänner samt status?  
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5. Metod 

Denna studie är en litteraturstudie med systematisk sökstrategi. Vid en litteraturstudie 

formuleras en tydlig fråga som sedan besvaras genom att systematiskt identifiera, välja, 

värdera och analysera forskning som är relevant för frågan (Forsberg & Wengström, 2013).   

5.1 Sökstrategi 
Först formulerades syftet. Därefter identifierades de meningsbärande orden i syftet, vilka var 

patient, upplevelse, diagnos, HIV och psykisk hälsa. Databaser som valdes var CINAHL, som 

innehåller forskning inom omvårdnad, MEDLINE som också innehåller forskning inom 

omvårdnad samt inom medicin och PsycINFO som innehåller psykologisk forskning inom 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). De meningsbärande orden 

översattes till engelska och CINAHL Headings i CINAHL, MeSH 2014 i MEDLINE samt 

Thesaurus i PsycINFO användes för att hitta rätt ämnesord (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 

2011). Det meningsbärande ordet patient blev i CINAHL Headings och MeSH 2014 Patients 

och HIV-infected patient, i PsycINFO blev det Patients. Ordet Upplevelse blev i CINAHL 

Headings Life experience och i MeSH 2014 blev det Life change events. I Thesaurus 

användes ämnesorden Life experience och Experience (events) för ordet upplevelse. I alla de 

tre databaserna gjordes även en frisökning på ordet experience. Ordet diagnos blev i de tre 

databaserna Diagnosis. I CINAHL och MEDLINE gjordes även en frisökning på HIV 

Diagnosis. Ordet HIV blev i CINAHL Headings Human Immunodeficiency virus samt HIV 

infections, i MeSH blev det HIV samt HIV infections och i Thesaurus användes HIV. Ordet 

psykisk hälsa blev i alla databaser mental health. 

Sökorden kombinerades sedan med de booleska sökoperatörerna OR och AND för att hitta 

relevant vetenskaplig litteratur. När ordet Patients kombinerades med andra ämnesord i 

PsycINFO blev sökresultatet för litet, ordet användes därför inte i den slutgiltiga sökningen i 

den nämnda databasen. Ordet Mental health gav inget resultat i CINAHL och PsycINFO när 

det kombinerades med andra sökord. I MEDLINE hittades det dock två artiklar men eftersom 

vi ansåg att det var för lite valde vi att inte använda mental health i någon av databaserna. 

Valda begränsningar var att artiklarna var publicerade mellan år 2004 -2014, att de var peer 

reviewed och skrivna på engelska.  

5.2 Urval och Urvalskriterier 
Litteratursökningens urval begränsades av inklusions- och exklusionskriterier (Rosén, 2014). 

De artiklar som inkluderades i arbetet var de som fokuserade på patientens upplevelser vid 

diagnosen av HIV och/eller upplevelserna de tre första åren efter diagnosen. Artiklar som inte 

kom från låg- och medelinkomstländer och litteraturstudier exkluderades.  

Urvalet av artiklar gjordes i flera steg (se sökmatris bilaga 1). Först lästes alla titlar, vilket var 

172. Artiklar med relevant titel gick vidare till nästa steg där artikelns abstract lästes. Om 

artikelns abstract verkade svara på litteraturstudiens syfte lästes artikeln. Från en del artiklars 

abstract framgick det inte i vilket land studien utförts. För att inte missa artiklar från låg- och 

medelinkomstländer läste författarna artiklar i fulltext tills det framgick i vilket land studien 

utförts i. Om det visade sig att studien utförts i ett låg- eller medelinkomstland fortsatte 

författarna att läsa artikeln i sin helhet för att se om den svarade på syftet. Totalt lästes 16 

artiklar i sin helhet som kom från låg- och medelinkomstländer.   

Sammanlagt hittades tio artiklar som svarade på syftet och urvalskriterierna, nio kvalitativa 

och en med kvantitativ ansats. Två av dessa tio artiklar uteslöts direkt efter att författarna läst 

dem, de var inte uppbyggda som en vetenskaplig tidskriftsartikel (Forsberg & Wengström, 

2013), det saknades bland annat metod i artiklarna.  
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5.3 Värdering 
Resterande åtta artiklar kvalitetsgranskades. Båda författarna läste först enskilt de åtta 

artiklarna och gjorde en bedömning av deras vetenskapliga kvalité. Det som bedömdes var 

artiklarnas syfte, urval, etiskt resonemang, metod för datainsamling och analys samt om 

resultatet var begripligt. I nästa steg granskade en av författarna artiklarna med hjälp av 

”checklista för kvalitativa artiklar” samt ”checklista för kvantitativa artiklar” (Forsberg & 

Wengström, 2013). Därefter diskuterades kvaliteten på artiklarna av båda författarna. Sju av 

de åtta artiklarna bedömdes ha vetenskaplig kvalité och inkluderades till studien. Artiklarna 

sammanställdes därefter i artikelmatrisser, där redovisades deras styrkor och svagheter (Se 

bilaga 2).   

Efter värderingen utfördes även en manuell sökning utifrån de inkluderade artiklarnas 

referenslistor för att säkerställa att alla relevanta artiklar inkluderats (Willman et al., 2011). 

Detta resulterade i att ytterligare en kvalitativ artikel inkluderades till arbetet, även den 

värderades enligt samma procedur som övriga artiklar. 

5.4 Dataanalys 
En innehållsanalys inspirerad av Polit och Beck (2012) har genomförts. Först lästes artiklarna 

i sin helhet av båda författarna för att skapa en helhetsbild av data. Artiklarnas resultat lästes 

igenom flera gånger, relevant innehåll i texten som svarade på syftet markerades och 

översattes till svenska, därefter samställdes det i artikelmatrisser. Det sammanställda resultatet 

sorterades efter likheter och skillnader och delades därefter in i kategorier och subkategorier. 

När osäkerhet fanns diskuterade författarna val av kategorier och subkategorier. Slutligen 

delades resultatet in i tre kategorier och sju subkategorier som presenteras i uppsatsens 

resultat. 

5.5 Etiska överväganden 
Artiklarna som har valts ut till denna litteraturstudie har tillstånd från en etisk kommitté eller 

har beskrivit etiska överväganden. Författarna har presenterat alla resultat som svarar på syftet 

i litteraturstudien och inte endast de resultat som stödjer deras egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Förförståelsen är den kunskap och de värderingar som författarna har innan en studie 

påbörjas. Förförståelsen kan påverka dataanalysen genom att författarna påverkas av sina 

tidigare erfarenheter och kunskap (Priebe & Landström, 2014). Författarna hade olika 

förkunskaper om HIV. Båda hade grundläggande kunskaper från sin utbildning på 

sjuksköterskeprogrammet samt från olika samhällsupplysningar. Den ena av författarna är 

född och uppväxt i Etiopien vilket är ett land som ligger i Sub-Saharian Afrika, vilket är det 

mest drabbade området i världen av HIV. Hon hade mer omfattande kunskaper av HIV, 

eftersom att hon själv sett hur det yttrar sig i samhället och vilka konsekvenser det får för 

människors liv. Författarna har försökt att bortse från sin förförståelse under dataanalysen. 

 

6. Resultat 

Resultatet är sammanställt från åtta artiklar varav sju kvalitativa och en kvantitativ. Artiklarna 

kommer från Brasilien (Jerome et al., 2012), Iran (Mohammadpour et al., 2009), Kamerun 

(L´akoa et al., 2013), Kina (Cao et al., 2006), Thailand (Ross et al., 2007) och tre artiklar kom 

från Uganda (Seeley & Russel, 2010; Siu et al., 2012; Wolff et al., 2009). De tar på olika sätt 

upp konsekvenser eller förändringar som en diagnos av HIV medför.    
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Tre huvudkategorier med sju tillhörande subkategorier identifierades och beskrivs nedan. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Påverkad psykisk hälsa Chock och överväldigande känslor 

Rädsla och oro för stigmatisering 

Rädsla för döden 

Depression 

Förändrad tillvaro Stigmatisering och diskriminering  

Förändrat socialt liv 

Betydelsen av stöd 

Acceptans  

 

6.1 Påverkad psykisk hälsa  

6.1.1 Chock och överväldigande känslor 
För alla deltagare i studien var det livsförändrande att få diagnosen HIV och ett av de värsta 

ögonblicken i deras liv. Deltagarna svarade på diagnosen med överväldigande och intensiva 

känslor så som chock, förnekelse, misstro, sorg, rädsla, oro, ilska, paranoia, trötthet, 

hopplöshet, självmordstankar, utmattning, förlust av kontroll, sug efter opium, osäkerhet, 

traumatisering, skuld, och acceptans (Mohammadpour, Yekta, Nikbakht Nasrabadi, & 

Mohraz, 2009). 

Chock var för några den första reaktionen. En deltagare berättade att när läkaren sa att 

testresultatet var positivt blev han chockad och mindes inte vad som hände. En annan sa att 

hela världen blev som en mörk natt när han fick reda på att han var positiv. När de 

överkommit chocken blev deltagarna arga på sig själva för att de blivit infekterade. Vissa 

hade svårt för att överkomma ilskan (Mohammadpour et al., 2009). Samma reaktion hade 

kvinnorna i Ross, Sawatphanit, Draucker, & Suwansujarid studie (2007), de kände sig 

chockade och skämdes över sin diagnos av HIV. De flesta var mycket arga på sin nuvarande 

partner som hade gett dem viruset. 

6.1.2 Rädsla och oro för stigmatisering 
Rädsla var en dominerande reaktion och upplevelsen av olika rädslor beskrevs i majoriteten 

av studierna (Jerome, Galvao, & Lindau, 2012; Mohammadpour et al., 2009; Ross et al., 

2007; Siu, Bakeera-Kitaka, Kennedy, Dhabangi, & Kambugu, 2012; Wolff, Mbonye, 

Coutinho, Amuron, Nkabala, Jaffar, & Grosskurth, 2009).  

I samma studie var deltagarna rädda för att berätta för andra om deras diagnos av HIV. De var 

rädda för att de då skulle bli avvisade, att deras äktenskap skulle brytas upp, bli utsatta för 

våld eller att bli förkastade av sina familjer, samt att rykten skulle spridas om deras diagnos 

(Mohammadpour et al., 2009). I flera studier beskrev deltagarna att de var rädda för att 

drabbas av stigmatisering (Jerome et al., 2012; Mohammadpour et al., 2009; Ross et al., 2007; 

Siu et al., 2012). Denna rädsla hindrade en del från att berätta om sin diagnos av HIV (Jerome 

et al., 2012; Siu et al., 2012). I den ena studien relaterades detta inte bara till rädsla för att 

drabbas av stigmatisering, utan också till diskriminering med tillhörande problem som 

förkastelse, övergrepp, utfrysning samt att bli övergiven (Siu et al., 2012).  

Tre kvinnor beskriver i Ross et al. studie (2007) att rädslan för att bli övergiven gjorde att de 

var osäkra på om de skulle berätta om deras HIV-diagnos till sin partner och familj. En 

kvinna i denna studie valde att berätta för sin man men inte för sina föräldrar, då hon visste att 
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de älskade henne djupt och hon upplevde det som orättvist att ge dem den ångest som dåliga 

nyheter medför. Ingen av kvinnorna i denna studie berättade om sin HIV-diagnos för vänner 

eller grannar, då de var rädda för att de skulle stigmatisera dem, deras barn och familj. Även i 

Siu et al. studie (2012) beskrev en del av deltagarna att ett sätt att skydda sina nära och kära 

från dåliga och stressande nyheter samt för att utsätta dem för psykosocial tortyr var att inte 

berätta om sin HIV-diagnos. I Cao, Sullivan och Xu studie (2006) hade alla deltagare berättat 

om sin HIV-diagnos för sin partner. Många ville dock inte berätta om sin diagnos för 

allmänheten på grund av att de ville beskydda sina familjer och några valde att inte berätta för 

sina barn. För att undvika att deras HIV-diagnos avslöjades undvek de till och med att söka 

sjukvård. 

6.1.3 Rädsla för döden 
Kännedom om att vara HIV-infekterad gjorde att majoriteten av de deltagande i studien blev 

helt upptagna av tanken på döden. De upplevde rädsla för HIV på grund av att det är en 

sjukdom som kan leda till döden (Mohammadpour et al., 2009). I en annan studie hade alla 

deltagare förlorat en familjemedlem eller vän i AIDS och hälften av dem hade förlorat sin 

make/maka i AIDS. Intensiv och ibland invalidiserande fruktan för döden hade upplevts av 

majoriteten av deltagarna, för de flesta i samband med att de fick sin diagnos av HIV (Wolff 

et al., 2009). 

6.1.4 Depression 
 Den totala förekomsten av depressiva symtom var 63 % hos 100 patienter som fått diagnosen 

HIV under de senaste sex månaderna. De flesta hade symtom som motsvarande måttlig 

depression. Det var också mer troligt att deprimerade patienter hade erfarenheter av 

alkoholmissbruk än de som inte var deprimerade. (L'akoa, Noubiap, Fang, Ntone, & Kuaban, 

2013). 

I Jerome et al. studie hade de deltagande kvinnorna haft flera episoder med depression efter 

att de fått sin diagnos av HIV. Totalt rapporterade 17 av de 18 kvinnorna att de haft mer än tre 

episoder med depression, följt av upprepade försök att överkomma depressionen med hjälp 

från religion, familj, vänner eller medicinsk personal. Vanligaste sättet att hantera 

depressionen var genom att åkalla sin religiösa tro, men även det stöd som de fick från sin 

läkare var viktigt. En av kvinnorna beskrev att hon ville gråta hela tiden efter att hon fått veta 

att hon var HIV-positiv och hon inte hade motivation till att göra någonting. Till slut så fick 

hon hjälp av sin familj med att ”börja leva igen”( Jerome et al., 2012; 2011). En deltagare i 

Mohammadpour studie (2009) sökte professionell hjälp då denne blivit deprimerad på grund 

sin diagnos av HIV.  

6.2. Förändrad tillvaro 

6.2.1 Stigmatisering och diskriminering  
Olika typer av stigmatisering och diskriminering drabbade de deltagande i Cao et al. studie 

(2006). Det som oftast beskrevs av deltagarna var att medlemmar i byn avsiktligt ignorerade 

och undvek dem. Bybor, släktingar, vänner och grannar diskriminerade de HIV-positiva 

genom att ta en omväg för att undvika deras hem, vägra att besöka och hjälpa dem samt att de 

ibland öppet spred rykten och skvallrade om dem. De HIV-positiva nekades också tjänster 

eller så fick de betala mer för dem. Detta inkluderade även den hjälp som normalt gavs gratis 

från samhället. Några av de HIV-positiva berättade att de tidigare ibland inte berättat om sin 

HIV-status för vårdpersonal, för att undvika att inte bli vägrad tjänster.  

Isolering var vanligt i hemmet, så som att behöva äta separat från de andra 

familjemedlemmarna. En HIV-positiv kvinna berättade att hennes man i början var mycket 
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rädd och han åt inte den mat som hon tillagade, ha sa att hennes mat kan infektera andra. 

Hennes man och deras barn köpte mat för dem själva och ville äta själva, separerade från 

kvinnan. Det hände också att HIV-positiva förkastades eller övergavs av sina familjer, dock 

hörde det inte till vanligheterna (Cao et al., 2006). 

För deltagarna i Seeley och Russels studie (2010) var sönderfall och social utslagning en följd 

av HIV- diagnosen. Det som kännetecknade sönderfallet var förlusten av de som de älskade 

eftersom att de tog avstånd från de deltagande på grund av stigmatisering och rädsla för 

sjukdomen. En man i studien berättade att hans familj och vänner övergav honom på grund av 

dålig fysisk och mental kondition relaterat till hans insjuknande i HIV. Tidigare vänner ville 

inte ha något med honom att göra och de förlöjligade hans mentala tillstånd. Denna man samt 

flera av deltagarna i studien fick uppleva djupgående fördomar, isolering och ”social död”. 

När mannen i studien fick behandling med ART blev både hans hälsa och självkänsla bättre.  

I samma studie beskriver en kvinna hur hon blev diskriminerad på arbetsplatsen när hennes 

kolleger fått reda på hennes HIV-diagnos. På grund av att hon inte kunde hantera det sätt som 

de behandlade henne på var hon tvungen att gå i pension tidigare (Seeley & Russel, 2010).  

Deltagarna i Mohammadpour et al. studie (2009) var rädda för att förlora sin säkerhet och sina 

arbeten om de berättade om sin diagnos av HIV. En man berättade att hans arbetskamrater 

kommer sprida rykten om honom om de får veta att han är HIV-positiv och han trodde att han 

då skulle förlora sitt arbete. 

Diskriminering skedde inte bara mot de HIV-positiva, deras familjer och vänner i samma by 

fick också möta diskriminering. De fick lida av isolering och förlorad åtkomst till tjänster. 

Exempel på detta var att äldre barn till HIV-positiva inte kunde gifta sig och yngre barn blev 

isolerade i skolan. Om barnen i skolan visste att någons förälder hade HIV, så ville de inte 

sitta eller leka med det barnet (Cao et al., 2006). 

6.2.2 Förändrat socialt liv 
Tillbakadragande från sitt vanliga arbete, sociala roll och tilltagande beroende av de närmaste 

familjemedlemmarna för vård och grundläggande behov var vanligt för de flesta av deltagarna 

i Wolff et al. studie (2009), detta hade effekter både på familjen och den äktenskapliga rollen. 

De flesta av kvinnorna i studien hade antingen flyttat in hos en annan familjemedlem eller så 

var de beroende av ekonomiskt stöd från dem. När hälsan försämrades hade de flesta i studien 

slutat eller dragit ner på sitt arbete. Några drog sig avsiktligt tillbaka från arbete på grund av 

att de var medvetna om synliga symtom (a.a.). 

Efter att några av de deltagande fått veta att de var HIV-positiva minskade de på eget initiativ 

sin kontakt med andra bybor. En HIV-positiv kvinna berättade att hon vanligtvis inte tyckte 

om att prata med andra på grund av att hon alltid tänkte på att hon är en AIDS-patient vilket 

hon tyckte var hemskt. Hon kände sig också annorlunda jämfört med andra människor. Ibland 

tyckte hon inte ens om att spendera tid med sina barn (Cao et al., 2006). 

6.2.3 Betydelsen av stöd 
Betydelsen av att få stöd från sin familj och närstående framkommer i flera artiklar ( Jerome 

et al., 2012; 2011; Mohammadpour et al., 2009; Ross et al., 2007).  I Jerome et al., studie 

(2012) hade läkaren en viktig roll gällande stöd för de deltagande kvinnorna, nästan hälften av 

dem sa att de förlitade sig på sin läkare för emotionellt stöd. En kvinna sa att i frånvaron av 

starka familjerelationer så räknade hon med att hennes medicinska klinik skulle ge henne 

nödvändigt stöd. Sju kvinnor i Ross et al. studie (2007) fick stöd av sin partner och/eller 

familj efter att de berättat om sin HIV-diagnos, att dela sin ”kamp” med andra hjälpte de flesta 

av deltagarna i studien att må bättre. Några deltagare i Mohammadpour et al. studie (2009) 
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fick mer stöd från familjen efter att de fått sin diagnos av HIV. Dessa deltagare hanterade sina 

känslor genom att involvera sig, hjälpa och stödja andra. En deltagare berättade att han inte 

tänker på döden. Han kunde njuta av sitt liv för att han var tillsammans med sina vänner och 

sin familj. 

Alla deltagare i Mohammadpour et al. studie (2009) fick dock inte stöd, en man berättade att 

han bodde tillsammans med sin mamma och att hans morbror hjälpte dem med deras behov. 

När det visade sig att mannen var HIV-positiv slutade morbrorn att stödja mannen och hans 

mamma och han kom inte ens dit för att hälsa på dem. I samma studie finns också ett exempel 

på negativa konsekvenser av att inte få stöd, när en deltagare fick besked om att han var HIV-

positiv, sa hans fru som hade lidit mycket att han var en symbol av hat. På grund av detta 

ökade mannen sin droganvändning flera gånger om och en gång gjorde han ett 

självmordsförsök med ett rep. 

6.3 Acceptans 

De flesta av deltagarna i Mohammadpour et al. studie (2009) hade negativa och traumatiska 

reaktioner när de försökte hantera sin diagnos av HIV. Några deltagare berättade dock att de 

accepterade sin diagnos. De fick hjälp att klara detta genom att vända sig till Gud, de bad och 

satt sitt hopp till Gud för gensvar på sjukdomen. En deltagare sa också att det var hans öde 

och att han var nöjd med Guds vilja. 

6.4 Resultatsammanfattning 

 Patientens psykiska hälsa påverkades vid diagnos av HIV. I en studie svarade deltagarna på 

diagnosen med överväldigande och intensiva känslor. Rädsla var en dominerande reaktion 

och olika slags rädslor beskrivs i majoriteten av studierna framför allt rädsla för 

stigmatisering och att berätta om sin diagnos. Rädsla för döden beskrevs också. I två av 

studierna blev majoriteten av de deltagande deprimerade efter att de fått sin diagnos av HIV. 

 Konsekvenserna för det sociala livet efter HIV-diagnosen var många.  Tillvaron förändrades 

och stigmatisering i form av att bli isolerad, ignorerad, nekad tjänster och att bli övergiven 

förekom. Diskriminering på arbetsplatsen var ett annat problem. Några drog sig undan från 

sina arbeten på grund av sina diagnoser av HIV och blev mer beroende av sina familjer för 

sina grundläggande behov. Sociala och äktenskapliga roller förändrades och betydelsen av att 

få stöd var stor. Några deltagare accepterade sin diagnos och vände sig till Gud.  

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Studien är en litteraturstudie med beskrivande design där patientens upplevelse vid diagnos av 

HIV har sammanställts. Denna uppsats utgick från att studera problemet utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv, därför valdes databaser inom detta ämne; CINAHL, MEDLINE och 

PsycINFO (Forsberg & Wengström, 2013).  De meningsbärande orden som identifierats från 

syftet översattes i nästa steg från svenska till engelska. Enligt Willman et al (2011) bör en 

kontroll av användandet av rätt sökord ske genom att slå upp orden i databasens 

ämnesordlista. Willman et al. menar också att sökorden ska motsvara det område som studien 

ska handla om och att så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen ska kunna 

identifieras, dock finns det en gräns för vad som är genomförbart i praktiken (a.a).  
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För att få så många träffar som möjligt användes både ämnesord och sökord i fritext. Dessa 

kombinerades med de booleska sökoperatörerna för att ”ringa in” så mycket som möjligt av 

relevant litteratur (Willman et al., 2011).  

Begränsningar gjordes till artiklar publicerade mellan 2004 och 2014, för att få fram aktuell 

forskning inom ämnet. Vi begränsade också sökningen till artiklar bara skrivna på engelska, 

vi är medvetna om att artiklar skrivna på andra språk och som svarar på syftet därför kan ha 

missats. Vår första idé var att begränsa vår litteraturstudie till patientens upplevelse vid 

diagnos av HIV i länder i Sub-Saharan Africa (Länder som ligger söder om Sahara i Afrika), 

eftersom att länderna i denna region är mest drabbade av HIV. De flesta artiklarna i 

sökresultatet kom dessvärre inte från länder i Sub-Saharan Africa, vi hittade endast fyra 

artiklar (L'akoa et al., 2013; Seeley & Russel, 2010; Siu et al., 2012; Wolff et al., 2009) från 

detta område som svarade på syftet. Vi gjorde flera varianter på sökningar med olika 

kombinationer på sökord, men de flesta artiklar som vi hittade kom från USA eller 

Storbritannien. Eftersom att det inte verkade finnas tillräckligt med artiklar från Sub-Saharian 

Africa som svarade på vårt syfte tog vi beslutet att utöka vårt område till låg-och 

medelinkomstländer, i vilken 97 % av de HIV-smittade i världen bor. Det förvånade oss att 

trots vår utökning så kunde vi inte finna så många artiklar om patienters upplevelser vid 

diagnos av HIV från dessa länder. Däremot så fanns det flera artiklar från höginkomstländer 

som verkade svara på vårt syfte, trots att endast 3 % av världens HIV-smittade bor i de 

länderna. Även om det inte fanns många artiklar från låg- och medelinkomstländer som 

fokuserade på patientens upplevelser vid diagnos av HIV, så bedömde vi ändå att det fanns 

tillräckligt med artiklar för att göra en litteraturstudie om ämnet. 

Efter att sökningar gjorts i de tre databaserna, kunde vi konstatera att flera av artiklarna 

återfanns i två av databaserna eller i alla tre (se sökmatris). Vi anser att det är en styrka då det 

tyder på att kunskapsområdet är noga genomsökt.  

Inklusionskriteriet var att artiklarna skulle fokusera på patientens upplevelser vid diagnos av 

HIV och/eller de tre första åren efter diagnosen. Att vi valde de tre första åren efter diagnosen 

och inte enbart vid diagnosen beror på att vi inte endast ville undersöka akuta reaktioner vid 

diagnos av HIV, då en sjukdomskris kan pågå under en mycket lång period samt att krisen vid 

kroniska sjukdomar kan förbli under stora delar av livet (Tamm, 2002). Vi tänkte att tre år är 

en rimlig tid för att beskriva de olika reaktioner och konsekvenser som en diagnos av HIV 

medför. I majoriteten av artiklarna var tiden för undersökningen relaterat till diagnosen tydligt 

definierad (Cao et al., 2006; Jerome et al., 2012; L´akoa et al.,2013, Mohammadpour et al., 

2009, Ross et al., 2007; Siu et al., 2012), men två av artiklarna hade inte med tidsaspekten 

(Seeley och Russel, 2010; Wolff et al., 2009). På grund av detta var det ibland svårt att veta 

hur långt efter diagnosen som de deltagande hade olika upplevelser som beskrivs. Genom 

olika beskrivningar i de två artiklarna kunde vi ändå ana om det var nära inpå deltagarnas 

diagnos eller om det var långt efter.  

 Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes i flera steg (se metod). Den utfördes både enskilt 

och tillsammans av författarna, detta anser författarna är en styrka. Dataanalysen av 

artiklarnas resultat var inspirerad av innehållsanalys enligt Polit och Beck (2012), då 

författarna ansåg att det var en lämplig analys. Analysen genomfördes av båda författarna som 

tillsammans sammanställde resultatet i kategorier och subkategorier. Vissa resultat passade i 

flera kategorier och det var i vissa fall svårt att avgöra vilken kategori eller subkategori som 

var mest lämplig. Vid osäkerhet på val av kategori eller subkategori lästes sammanhanget i 

artikeln igen, för att kunna göra ett grundat val. Begränsningar i författarnas språkkunskaper 

kan också ha medfört feltolkningar av ord och begrepp vilket kan ha påverkat val av 
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kategorier och subkategorier, författarna var dock noggranna med att kontrollera 

översättningen på ord som de inte förstod. 

Resultatet är inte generaliserbart då det är en litteraturstudie med åtta artiklar från sex olika 

länder, vilket inte är representativt för alla låg- och medelinkomstländer. Författarna till denna 

studie tycker ändå att studien ger en bild av patienters upplevelser vid diagnos av HIV och 

dess konsekvenser. 

7.2 Resultatdiskussion 
Författarna till denna studie anser att huvudresultatet visade att en diagnos av HIV påverkar 

patientens psykiska hälsa, framför allt i form av rädsla och oro för stigmatisering ( Jerome et 

al., 2012; 2011; Mohammadpour et al., 2009; Ross et al., 2007; Siu et al., 2012; Wolff et al., 

2009). Diagnosen medför också konsekvenser för patientens sociala liv, genom att de blir 

stigmatiserade och diskriminerade (Cao et al., 2006; Seeley & Russel, 2010) Seeley & Russel, 

2010. 

7.2.1. Påverkad psykisk hälsa 
Chock och överväldigande känslor var den första upplevelsen för några när de fick sin 

diagnos av HIV (Mohammadpour et al., 2009). I en studie från Storbritannien där 

populationen var personer från Karibien var den vanligaste reaktionen på HIV-diagnosen total 

chock (Anderson et al., 2010). I en annan studie från USA rapporterade 32 % av de 

deltagande att de kände sig chockade, överraskade och misstro när de fick höra att de var 

HIV-positiva (Hult, Maurer, & Moskowitz, 2009). Både patienter i låg- och 

medelinkomstländer samt i höginkomstländer verkar reagera med chock vid diagnos av HIV. 

Enligt Cullberg (2006) håller personen under chockfasen verkligheten så långt ifrån sig som 

möjligt, då denne ännu inte kunnat ta in det som skett för att bearbeta det. I Mohammadpour 

et al., studie (2009) uppvisade deltagarna överväldigande och intensiva känslor vid diagnos av 

HIV. Vissa av dessa känslor kan tolkas som krisreaktioner i chockfasen (Cullberg och 

Lundin, 2006), så som sorg, rädsla, oro, ilska, trötthet, hopplöshet, självmordstankar och 

utmattning (Mohammadpour et al., 2009). Några andra kan tolkas som försvarsmekanismer i 

reaktionsfasen (Cullberg och Lundin, 2006), så som förnekelse, misstro, förlust av kontroll, 

osäkerhet, skuld och paranoia (Mohammadpour et al., 2009). Acceptans nämns också som en 

känsla i Mohammadpour et al studie (2009), det kan tolkas som ett tecken på den tredje fasen, 

bearbetningsfasen i Cullbergs kristeori, där personen försöker gå vidare och börjar tänka 

tanken att leva med sjukdomen. Om personen sedan lyckas försona sig med det som skett 

övergår denne till den sista fasen, nyorienteringsfasen, där självkänslan har återupprättats och 

förhoppningar som inte blev till verklighet har bearbetats (Cullberg & Lundin, 2006). 

Enligt Tamm (2012) så utlöses vanligtvis den traumatiska krisen av en traumatisk 

livshändelse och det kan exempelvis vara en allvarlig sjukdom. HIV är en kronisk sjukdom 

som leder till döden om den inte behandlas. Bara 36 % av alla människor som lever med HIV 

i låg- och medelinkomst länder får behandling (World Health Organisation, 2014). Författarna 

till denna studie tror att det är möjligt att vetskapen om att man har en livshotande sjukdom 

men inte får någon behandling frambringar andra upplevelser än hos patienter med HIV i 

höginkomstländer och endel låg- och medelinkomstländer som har tillgång till behandling. 

Författarna tror dock att fler faktorer än behandling spelar roll för patientens upplevelse, så 

som kultur, samhällets syn på HIV, kunskap, stigmatisering samt ekonomiska resurser. 

Speciellt samhällets syn på HIV tror författarna är av stor betydelse, då det kan vara 

avgörande för en HIV- positiv patients framtid om samhället stigmatiserar eller inkluderar. 
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 I både Mohammadpour et al (2009) studie från Iran och Wolff et al. studie från Uganda var 

deltagarna rädda för döden. I en studie från San Fransisco, USA med en population av 100 

HIV-positiva män och kvinnor såg visserligen 24 av de deltagande på sin diagnos som ett hot, 

men de såg också på diagnosen som en kronisk sjukdom som kan bli behandlad. En deltagare 

sa ” det var ok, för det är bara HIV. Det betyder inte att jag kommer att dö” (Moskowitz, 

Wrubel, Hult, Maurer, & Acree, 2013). Författarna till denna studie tycker att ovan nämnda 

studier styrker deras resonemang om att möjligheten till behandling inverkar på upplevelsen 

vid diagnos av HIV. Synen på HIV och hur man reagerar på diagnosen verkar nämligen skilja 

sig åt mellan dessa tre länder. Det är dock möjligt att andra faktorer också påverkar, som även 

nämndes tidigare. 

Tamm (2012) påvisar att symtom på depression inte är ovanligt hos personer som drabbats av 

en kronisk sjukdom. I två av artiklarna var majoriteten av deltagarna deprimerade relaterat till 

deras diagnos av HIV (Jerome et al., 2012: L'akoa et al., 2013). I en studie från Florida, USA, 

där populationen var HIV-positiva latinamerikanska män visade det sig att 65 % av 

populationen var deprimerade (De Santis, Gonzalez‐Guarda, & Vasquez, 2012). I en annan 

studie från Botswana där populationen var 62 HIV-positiva kvinnor, visade det sig att 48 % 

av kvinnorna var deprimerade (Lewis, Mosepele, Seloilwe, & Lawler, 2012). Författarna till 

denna studie tycker att det verkar som att depression inte är en ovanlig följd vid en diagnos av 

HIV, det tyder också på att patientens psykiska hälsa påverkas vid diagnos av HIV. 

7.2.2. Konsekvenser för det sociala livet 
 Både rädslan för att bli stigmatiserad (Jerome et al., 2012; 2011; Mohammadpour et al., 

2009; Ross et al., 2007; Siu et al., 2012) samt upplevelser av att bli det framkom från 

resultatet. I Cao et al., (2006) och i Seeley och Russels (2010) studier blev deltagarna utsatta 

för stigmatisering i form av att bli undvikt, isolerad, utsatt för skvaller och att bli nekad 

tjänster med mer. I en studie med syfte att beskriva stigmatisering och diskriminering på fem 

internationella platser, vilka var fyra länder i Sub-Saharan Africa samt Thailand, var de 

vanligaste formerna av stigmatisering; social isolering, skvaller samt offentlig förnedring 

(Maman et al., 2009). I ytterligare en studie från Kamerun var stigmatisering i form av 

skvaller vanligast (Jacobi et al., 2013). Författarna till denna studie tycker att det verkar som 

att skvaller och isolering är en vanlig form av stigmatisering som patienter med diagnosen 

HIV får uppleva. Detta kan inte bevisas med författarnas litteraturstudie, men enligt resultatet 

samt den jämförelse som författarna gjort med ovan nämnda artiklar kan författarna ändå se 

att skvaller och isolering är en vanlig form av stigmatisering. 

Enligt UNAIDS (2005) kan stigmatisering leda till diskriminering och andra överträdelser av 

mänskliga rättigheter vilket påverkar hälsan hos de individer som lever med HIV. Detta kunde 

vi också se i vårt resultat där diskriminering fanns i form av att HIV-positiva nekades tjänster 

eller var tvungna att betala mer för dem (Cao et al., 2006) samt att de diskriminerades på 

arbetsplatsen (Seeley & Russel, 2010). Hur detta påverkade de HIV-positivas hälsa förtäljer 

inte resultatet men enligt det omvårdnadsveteskapliga perspektivet på hälsa är det flera 

faktorer som påverkar hur människan upplever sin hälsa så som sjukdom, skada, lidande, 

smärta, fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av sociala relationer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Författarna till denna studie tror att det är mycket troligt att 

diskriminering tillsammans med påverkan av andra faktorer ger effekter på hälsan hos HIV-

positiva patienter så som UNAIDS (2005) också konstaterar. 

Wolff et al (2009) och Cao et al studier (2006) visade att det sociala livet förändrades i och 

med diagnosen av HIV. Effekter av förändringen skedde både hos individen själv där 

tillbakadragande var vanligt, men även i familjen och i den äktenskapliga rollen (Wolff et al., 

2009) Enligt Tamm (2012) kan krisen vid kroniska sjukdomar förbli under stora delar av livet 
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och det kan leda till bestående förändringar inte bara i den sjukes liv utan även i dennes 

familjs liv. 

7.2.3. Acceptans 
Enligt Aaron Antonovskys salutogenetiska modell är människans känsla av sammanhang 

(KASAM) viktig för hur hon klarar av att möta svårigheter så som sjukdom och stress i livet. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre komponenter som är viktiga för 

KASAM. Författarna tror att det är möjligt att dessa tre komponenter spelar en viktig roll för 

hur patienten upplever och reagerar när den får sin diagnos av HIV. Begriplighet; att kunna 

förstå den situation som de hamnat i. Vid en ny diagnos spelar sjuksköterskan en viktig roll 

för begripligheten. Enligt Torseth Andreassen et al., (2011) är det viktigt att den information 

som sjuksköterskan ger anpassas till individen så att den hjälper denne att leva vidare i den 

nya livssituationen. Sjuksköterskan behöver också ha kunskap om att bemötandet av en 

patient som nyligen fått sin diagnos av HIV skiljer sig från en patient som levt med HIV 

under en längre tid (a.a.). Hanterbarhet; att patienten har resurser för att kunna hantera sin 

diagnos. Resultat visade att stöd från sin partner, familjen och läkare hade stor betydelsen för 

patienterna (Jerome et al., 2012; 2011; Mohammadpour et al., 2009; Ross et al., 2007). 

Författarna till denna studie tror att stöd är viktigt för patientens förmåga att hantera sin 

diagnos. Meningsfullhet, att livet har en mening och att ha något att leva för är viktigt. I en 

studie satt några av patienterna sitt hopp till Gud efter att de fått sin diagnos av HIV, detta 

hjälpte dem att acceptera sin diagnos (Mohammadpour et al., 2009).  Författarna tror att 

KASAM är en viktig faktor för att en patient ska kunna acceptera sin diagnos. 

I denna studie har författarna inte fokuserat på om upplevelsen vid diagnos av HIV skiljer sig 

mellan könen. Det är dock möjligt att kvinnor och män upplever en diagnos av HIV på olika 

sätt. En sak som vi noterat vid analysen av den här studiens artiklar var att många kvinnor var 

rädda för att berätta om sin diagnos, även män var rädda för detta, men kvinnornas rädsla 

framkommer mer. Speciellt i artikeln av Ross et al., (2007) som visade att ingen av kvinnorna 

berättade om sin diagnos av HIV för vänner eller grannar på grund av rädsla för 

stigmatisering.  

7.3 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
Varför är kunskap om patientens upplevelser vid diagnos av HIV i låg- och 

medelinkomstländer viktig för sjuksköterskor i Sverige år 2014? I dagens Sverige bor det 

människor från hela världen, många flyktingar kommer också till Sverige både från 

mellanöstern och Afrika. Både människor som kommer hit och de som bor i Sverige kan vara 

smittade av HIV, att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för de upplevelser som en 

patient kan få vid diagnos av HIV både i Sverige och i andra länder är av stor vikt för det 

bemötande som sjuksköterskan ger samt omvårdnaden. Även om inte alla sjuksköterskor i 

Sverige kommer träffa patienter från andra länder med diagnosen HIV, tror vi ändå att det är 

viktigt att sjuksköterskor i Sverige har kunskap om denna sjukdom som är orsaken till en 

global epidemi och som finns sprid i alla länder. Vi anser att det är lämpligt att sjuksköterskor 

får grundläggande kunskaper om HIV och de upplevelser som patienten kan få vid diagnosen 

redan under sin utbildning. Även sjuksköterskor som är arbetsamma bör få utbildning om 

detta.  

Det behövs mer forskning om patientens upplevelse vid diagnos av HIV både i Sub-Saharan 

Afrika och i låg- och medelinkomst länder. Det är tydligt att världen styrs av pengar och även 

så inom forskningen. Vi har genom vår sökning efter studier inom detta ämne 

uppmärksammat att den mesta av forskningen om patienters upplevelser vid diagnos av HIV 

finns i höginkomstländer, där endast 3 % av världens HIV-smittade bor. Det verkar som att 
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betydligt mer forskning behövs om detta i de länder där 97 % av världens Hiv-smittade bor, 

det vill säga i låg- och medelinkomstländer.  

7.4  Slutsats 
Litteraturstudien visar att en diagnos av HIV påverkar den psykiska hälsan samt medför 

konsekvenser och förändringar i patientens sociala liv. En diagnos av HIV är livsförändrande 

och för människor i låg- och medelinkomstländer där det inte alltid är en självklarhet att få 

behandling är det möjligt att man upplever diagnosen på ett annat sätt än när man vet att man 

kommer få behandling.   
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Sökmatris, Bilaga 1 
Datum, 

klockslag 

Databas Avgränsning Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3  

Antal artiklar 

till studien: 

2014-09-05, 13:15 MEDLINE  1.(MH ”Patients”) 15,818    

2014-09-05, 13:17   2. ”HIV infected patients” 16,209    

2014-09-05,13:19   3.(MH ”Life Change 

events”) 

19,126    

        

2014-09-05,13:21   4.”experience” 451,271    

2014-09-05, 13:26   5. (MH ”Diagnosis”) 16,566    

2014-09-05, 13:29   6. ”HIV diagnosis” 1,498    

2014-09-05,13:32   7. (MH ”HIV”) 16,057    

2014-05-09, 13:35   8. (MH ”HIV infections”) 140,948    

2014-05-09, 14:30  English language 

Published date: 2004-01-01–

2014-12-31 

9. (3 or 4) and (5 or 6) and 

(1 or 2 or 7 or 8) 

57 57 22 3 

 

Datum, 

klockslag 

Databas Avgränsning Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Antal artiklar 

till studien: 

(Dubbletter) 

2014-09-05, 16:05 PsycINFO  1. DE ”Life experiences” 19,015    

2014-09-05, 16:07   2. DE ”Experiences 

(Events)”  

15,221    

2014-09-05, 16:09   3. DE ”Diagnosis” 33,722    

2014-09-05, 16:13   4. DE ”HIV”  26,197    

2014-09-05, 16:15   5. Experience 397,557    

2014-09-05, 17:20  Peer review 

English language 

Published date: 2004-01-01–

2014-12-31 

 

6. (3) and (4) and (1 or 2 

or 5) 

40 40 27 3 (2) 
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Datum, 

klockslag 

Databas Avgränsning Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa titlar 

Urval 2 

Lästa abstract 

Urval 3 

Antal artiklar 

till studien: 

(Dubbletter) 

2014-09-05, kl. 11:00 CINAHL  1. (MH ”Life 

experiences”) 

12518    

2014-09-05, kl.11:02   2.”experience” 112391    

2014-09-05, kl.11:04   3.”patient” 538117    

2014-09-05, kl.11:07   4. (MH ”HIV-infected 

patients”) 

7183    

2014-09-05,kl.11:10   5. (MH ”Diagnosis”) 5441    

2014-09-05,kl.11:13   6. ”HIV diagnosis” 478    

2014-09-05,kl.11:16   7. (MH ”Human 

immunodeficiency”) 

3023    

2014-09-05,kl.11:18   8. (MH ”HIV infections”) 47571    

2014-09-05,kl.12:00  Peer Review; English 

language; published date: 

2004-01-01–2014-12-31 

 

9.(1 or 2) and (5 or 6) and 

(3 or 4 or 7 or 8) 

75 75 19 1(1) 

 

 Utifrån en manuell sökning tillkom ytterligare en artikel till studien. Vilket gav totalt åtta artiklar. 
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Artikelmatris, Bilaga 2 
 

Författaren 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

syfte Metod  värdering Resultat 

Cao, X., Sullivan, S., Xu, J., 

& Wu, Z. (2006). 

Understanding HIV-related 

stigma and discrimination in 

a "blameless" 

population. AIDS Education 

& Prevention, 18(6), 518-

528. 

 

Kina 

Syftet med denna studie var 

att lära sig mer om typerna av, 

orsakerna samt källorna till 

stigmatisering och 

diskriminering i en landsbygd 

där majoriteten av ”personerna 

som lever med HIV eller 

AIDS” (PLHA) är ”före detta 

donatorer av plasma” (FPD). 

Kvalitativ studie 

 

Population 

Deltagare från fyra olika grupper 

intervjuades: 20 PLHA FPDs, 20 av deras 

närmaste familjemedlemmar, 20 lokala 

hälso- och sjukvårdsarbetare och 20 

oinfekterade bybor, varav åtta var by-

ledare eller lärare. 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp 

Se population, totalt 80 deltagare 

 

Datasamlingsmetod 

Djupintervjuer genomfördes, de var semi-

strukturerad och varade mellan 45 och 90 

minuter. Intervjuerna spelades in. 

 

Analys  

Innehållsanalys  

Studie styrka 

Datainsamlingen är tydligt 

beskriven.  

Bra resultatbeskrivning. 

 

Studiens svaghet 

Populationen är för stor, för 

att vara en kvalitativ studie. 

Den är visserligen indelad i 

fyra grupper men det totala 

antalet deltagare är för 

stort.  

Inklusion- och 

exklusionskriterier är inte 

beskrivna. 

 

Värdering: 

Medelhög 

Typer av stigmatisering och 

diskriminering som förekom 

var att bli ignorerad, undvikt 

och att rykten spreds. Bli 

nekad hjälp och tjänster samt 

att bli isolerad förekom 

också.  

 

Familj och vänner i samma 

by blev också utsatta för 

stigmatisering och 

diskriminering 
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Författaren  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

syfte Metod  värdering Resultat 

Jerome, J., Galvao, M., & 

Lindau, S. (2012). 

Brazilian mothers with 

HIV: Experiences with 

diagnosis and treatment in 

a human rights based 

health care system. AIDS 

Care, 24(4), 491-495 

Brasilien 

Studien syftade till att 

förstå erfarenheter av 

relativt fattiga kvinnor med 

HIV-diagnos och 

behandling, för att 

tydliggöra de faktorer som 

verkar för att uppmuntra 

kvinnor att ta emot vård 

före och efter deras 

diagnos. 

Kvalitativ metod 

 

Population 

18 HIV- positiva mammor 

 

Inklusionskriterier  

Kvinnor mellan 18 och 45 år som 

fött minst ett barn med vetskap 

om deras HIV-status 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning av slutlig 

studiegrupp 

18 HIV- positiva mammor, 

mellan 18 och 45 år som fött 

minst ett barn med vetskap om 

deras HIV-status 

 

Datainsamlingsmetod  

Två timmars intervju som 

ljudinspelades samt skrevs ner. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys med ”Grounded 

theory” som ansats 

 

Studier styrkor 

Urvalskriterier för 

populationen är tydligt 

beskrivna. 

 

Analysmetoden passar för 

undersökningen. 

 

Studiens svagheter 

Datainsamlingsmetoden är 

inte tydligt formulerad 

 

Exklusionskriterier är inte 

beskrivna 

 

Värdering: 

Medelhög 

Fem kvinnor berättade att de ibland 

hindrades att berätta om sin HIV-status på 

grund av rädsla för stigmatisering 

 

Majoriteten av kvinnorna rapporterade att 

de haft många episoder av depression efter 

att de fått veta att de var HIV-positiva, 

dessa kvinnor hade också tagit kontakt 

med sociala institutioner för att få hjälp att 

hantera sina reaktioner. 

 

Totalt rapporterade 17 av de 18 kvinnorna 

att de haft mer än tre episoder med 

depression, följt av upprepade försök att 

överkomma depressionen med hjälp från 

religion, familj, vänner eller medicinsk 

personal. Vanligaste sättet att hantera 

depressionen var genom att åkalla sin 

religiösa tro, men även det stöd som de 

fick från sin läkare var viktigt. 

 

Nästan hälften av kvinnorna sa att de 

förlita sig på sin läkare som emotionellt 

stöd gällande sin HIV diagnos. 
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Författaren 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

syfte Metod  Värdering Resultat 

L'akoa, R., 

Noubiap, J. N., 

Fang, Y., Ntone, 

F., & Kuaban, 

C. (2013). 

Prevalence and 

correlates of 

depressive 

symptoms in 

HIV-positive 

patients: A 

cross-sectional 

study among 

newly 

diagnosed 

patients in 

Yaoundé, 

Cameroon. BM

C Psychiatry, 13 

 

Kamerun  

Syftet 

med 

studien 

var att 

fastställa 

förekoms

t och 

relation 

av 

depressiv

a 

symtom 

bland 

Hiv-

infektera

de 

patienter 

som 

nyligen 

fått sin 

diagnos i 

Yaoundé, 

Kamerun

. 

Kvantitativ metod 

 

Design 

Observationstvärsnittsstudie 

 

Population 

100 nydiagnostiserade hiv-positiva patienter 

 

Inklusionskriterier  

Patienter som fått diagnosen Hiv under de senaste sex månaderna, som var 18 år eller äldre, talade 

engelska eller franska samt var villiga att delta i studien. 

 

Exklusionskriterier  

Patienter med beteendestörningar, som kan hindra dem att besvara frågeformuläret i studien exkluderades. 

 

Urval  

Stratifierat urval  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp 

100 nydiagnostiserade hiv-positiva patienter, varav 52 % var kvinnor. Åldern varierade mellan 18 till 62 

år, medelåldern var 40,4 år. 60 % levde tillsammans med en partner. 

 

Datainsamlingsmetod  

Depression fastställdes genom användning av en nio-punkters-patient-hälso-frågeenkät. 

Alkoholmissbruk var diagnosticerat genom användning av CAGE-frågeenkät. 

 

Analys 

Statistisk analys genom användning av ”Statistical package for social science” (SPSS). T-test och Chi-

square test användes för att jämföra kvantitativ och kategoriska variabler. Odds ratios (OR) med 95 % 

konfident intervall (CI) användes för att uppskatta faktorer associerade med depressiva symtom. De 

oreglerad OR kalkylerades med univariat logistisk regression. Dessutom anfördes multipel logistisk 

regressions analys.  

Styrkor 

Tydliga 

inklusions-

och 

exklusions

kriterier. 

 

Tydlig 

metod och 

resultatbes

krivning 

 

Värdering 

Hög 

 

Den totala 

förekomsten av 

depressiva 

symtom var 63 

% (95 % CI: 

53,2 till 71,8), 

de flesta 

symtomen 

motsvarande 

måttlig 

depression, 46 

% av hela 

populationen 

och 73 % av de 

deprimerade.  

 

CAGE alkohol-

screening var 

positiv hos 17 

% av 

deltagarna. 

Det var mer 

troligt att 

deprimerade 

patienter hade 

erfarenheter av 

alkoholmissbru

k än de som 

inte var 

deprimerade. 
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Författaren 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Mohammadpour, A., 

Yekta, Z., Nasrabadi, 

A., & Mohraz, M. 

(2009). Coming to 

terms with a 

diagnosis of HIV in 

Iran: a 

phenomenological 

study. JANAC: 

Journal Of The 

Association Of 

Nurses In AIDS 

Care, 20(4), 249-259. 

doi:10.1016/j.jana.20

09.03.003 

 

Iran 

Att beskriva och 

förstå den levda 

erfarenheten av 

individer som 

fått diagnosen 

HIV. 

Kvalitativ metod  

(Deskriptiv design) 

 

Population 

13 HIV-infekterade patienter. 

 

Inklusionskriterier 

15 år eller äldre. 

HIV-infektionen är kliniskt 

fastställd.  

Förmåga att kommunicera verbalt. 

Villighet att delta i studien 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

13 HIV-infekterade patienter, varav 

fyra kvinnor och nio män i åldern 

27 – 52 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade djupintervjuer. 

Bandinspelning användes vid 

intervjuerna 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys med hermeneutisk 

ansats 

Studiens styrkor 

Urvalskriterier och 

datainsamling för 

populationen är 

tydligt beskrivna. 

 

Resultatet och 

analysen är begripligt 

och tydligt beskrivet. 

 

Författarna har 

hanterat sin 

förförståelse. 

 

Studiens svaghet 

Populationen är inte 

jämlik, det är mindre 

kvinnor, vilket kan 

påverka resultatet. 

 

Exklusionskriterier är 

inte beskrivna 

 

Värdering 

Hög 

Rädsla för HIV som en dödlig sjukdom. 

 

Fruktan var en dominerande känsla som alla deltagare upplevde. 

 

Deltagarna var rädda för att berätta för andra att de var HIV-

positiva, de fruktade att då bli avvisade, att deras äktenskap skulle 

brytas upp, bli utsatt för våld eller att bli förkastad av deras 

familjer Samt att förlora sin säkerhet, jobb och relationer. 

 

För alla deltagare var det livsförändrande att få diagnosen HIV. 

De svarade på diagnosen med överväldigande och intensiva 

känslor. För alla deltagare var det ett av de värsta ögonblicken i 

deras liv. 

Känslor som deltagarna upplevde i och med HIV-diagnosen var 

chock, förnekelse, misstro, sorg, rädsla, ångest, ilska, paranoia, 

trötthet, hopplöshet, självmordstankar, utmattning, att förlora 

kontrollen, sug efter opium, osäkerhet, traumatisering, skuld och 

acceptans. 

Chock var för några den första reaktionen. När de överkommit 

chocken blev deltagarna arga på sig själva för att de blivit 

infekterade. Vissa hade svårt för att överkomma ilskan. 

 

Några deltagare hanterade sina känslor genom att acceptera sin 

diagnos. De vände sig till Gud, de bad och satt sitt hopp till Gud 

gällande sjukdomen. En deltagare såg det som sitt öde. 

Några deltagare fick stöd från familjen. De hanterade sin diagnos 

genom att involvera sig, hjälpa och stödja andra. 

 

En deltagare sökte professionell hjälp då denne blivit deprimerad 

på grund av diagnosen 
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Författaren 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Ross, R., Sawatphanit, 

W., Draucker, C., & 

Suwansujarid, T. 

(2007). The lived 

experiences of HIV-

positive, pregnant 

women in 

Thailand. Health Care 

For Women 

International, 28(8), 

731-744. 

 

Thailand 

Syftet med studien var 

att undersöka de levda 

erfarenheterna av 

gravida kvinnor i 

Thailand efterföljande 

deras HIV-diagnos. 

Kvalitativ metod (Design: 

hermeneutisk fenomenologi) 

 

Population 

10 HIV-positiva gravida kvinnor 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning av slutlig 

studiegrupp 

10 HIV-positiva gravida kvinnor, 

i åldern 18 till 29 år. Samtliga 

kvinnor var buddister. Åtta var 

gifta eller levde med en partner, 

två hade genomgått en skilsmässa. 

 

Datainsamlingsmetod 

Djupintervjuer med ”open-ended 

questions”, så kallade ”frågor med 

öppna svar”. Alla intervjuer 

spelades in och fältanteckningar 

togs 

 

Analys 

Innehållsanalys och tematisk 

analys. 

 

 

 

Studies styrkor 

Syftet och 

datainsamlingsmetoden 

är tydligt beskrivna. 

 

Studies svaghet 

Inklusions- respektive 

exklusionskriterier har 

inte beskrivits tydligt. 

 

Värdering: 

Medelhög 

Alla kvinnor i studien beskrev att de efter sin HIV-

diagnos ”fått kämpa, strida”. I studien beskrivs fyra 

teman som beskriver deras kamp: Att kämpa ensam, 

att dela sina kamp, att kämpa för barnet, att kämpa 

genom upp- och nergångar. 

 

Kvinnorna kämpade ensamma, kände sig chockade 

och skämdes över sin HIV-diagnos. De flesta var 

mycket arga på sin nuvarande partner som hade gett 

dem viruset.  

Rädsla för att bli övergiven gjorde att tre kvinnor var 

osäkra om de skulle berätta om deras HIV-diagnos 

till sin partner eller familj eller till båda. 

Ingen av kvinnorna berättade om sin HIV-diagnos 

för vänner eller grannar då de var rädda för att de 

skulle stigmatisera dem, deras barn och familj. 

Fem av kvinnorna kände sig överväldigade och 

ensamma och funderade på att avsluta sina liv. 

 

Att dela sin kamp hjälpte de flesta av kvinnorna att 

må bättre. För de sju kvinnor som berättade om sin 

HIV-diagnos till sin partner eller familj eller båda 

resulterade i att de fick stöd.    

 Rädsla för stigmatisering och att sprida viruset till 

andra, fattigdom, otillräcklig support och försvagad 

hälsa var stressorer i kvinnornas liv. Det fanns tider 

när de kände tillfredställelse, och andra tider kände 

de sig hjälplösa. Alla deltagare upplevde upp- och 

nergångar. 
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Författaren 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

syfte Metod Värdering Resultat 

Seeley, J., & Russel, 

S. (2010). Social 

rebirth and social 

transformation? 

Rebuilding social 

lives after ART in 

rural Uganda. AIDS 

Care, 22 Suppl 144-

50. 

doi:10.1080/0954012

1003605054 

 

Uganda 

Syftet med studien 

var att bygga 

förståelse för 

människors 

justeringar och 

övergångar till att 

leva med HIV som 

kronisk sjukdom när 

de får behandling 

med ART. 

Kvalitativ forskning 

 

Population 

I första fasen av studien valdes 12 deltagare varav 6 

kvinnor och 6 män, som fick ART-behandling i ART-

programmet på landsbygden i östra Uganda. I andra fasen 

deltog ytterligare 58 deltagare. De valdes utifrån om de var 

typiska för ART-programmet åldersprofil. 

 

Urval  

Snöbollsurval  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp 

12 deltagare i första fasen av studien, i andra fasen deltog 

ytterligare 58 deltagare. Totalt deltog 70 personer, varav 

36 kvinnor och 34 män. 

 

Datainsamlingsmetod  

I första fasen av studien besöktes de 12 deltagarna samt 

deras familjer en gång i månaden under ett år. Vid varje 

besök genomfördes en löst strukturerad intervju samt 

observationer. Vid den första intervjun användes ett 

livshistoria-instrument för att samla in data om 

förändringar i personernas liv sedan sjukdomens början. 

I den andra fasen medverkade ytterligare 58 deltagare för 

att undersöka nyckelteman ytterligare. Dessa deltagare 

besöktes två gånger. 

Under intervjuerna gjordes anteckningar som sedan skrevs 

ner detaljerat på engelska. 

 

Analys  

Innehållsanalys  

Styrkor 

Datainsamlingsmetod

en och resultatet är 

tydligt beskrivna. 

 

Svagheter 

Otydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

 

För att vara en 

kvalitativ studie är 

populationen för stor 

i den andra fasen. 

 

Värdering 

Medelhög 

 

 

 

De deltagande i studien beskrev 

splittring och social utslagning i 

och med att de förlorade dem som 

de älskade, eftersom att vänner och 

familj distanserade sig på grund av 

stigmatisering och rädsla 

associerad till sjukdomen. 

 

En man beskrev att hans familj och 

vänner övergav honom på grund av 

dålig fysisk och mental kondition 

relaterat till HIV-diagnosen. Han 

upplevde djupgående fördomar, 

isolering och social död. När han 

började med ART-behandling blev 

han friskare och kom ”tillbaka till 

livet”. 

 

Diskriminering på arbetsplatsen på 

grund av HIV-diagnosen. 
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Författaren 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

syfte Metod Värdering Resultat 

Siu, G. E., Bakeera-

Kitaka, S., Kennedy, C. 

E., Dhabangi, A., & 

Kambugu, A. (2012). 

HIV serostatus 

disclosure and lived 

experiences of 

adolescents at the 

transition clinic of the 

infectious diseases clinic 

in Kampala, Uganda: A 

qualitative study. AIDS 

Care, 24(5), 606-611. 

doi:10.1080/09540121.2

011.630346 

 

Uganda  

Studien beskriver HIV 

”serostatus”, 

behandlingsutlämnande 

samt oro från unga 

människors som lever 

med HIV i Uganda. 

Studien undersöker 

också till vilken grad de 

är tillfredsställda med 

gällande normer runt 

HIV ”serostatus” och 

behandlingsutlämnande. 

 

 

 

Kvalitativ metod 

 

Population 

20 ungdomar 

 

Inklusionskriterier 

Individer inkluderades om de var medvetna om sin 

HIV-status och om de behandlades med ART. 

 

Exklusionskriterier 

Deltagarna uteslöts om de var i dålig hälsa eller inte 

kunde delta i intervjuer.  

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp 

20 Hiv-infekterade ungdomar, varav 10 män och 10 

kvinnor i ålder 15 – 23 år som fick vård mot sin HIV-

infektion. 

 

Datainsamlingsmetod 

Djupintervjuer med de 20 deltagarna. Intervjuerna 

bandinspelades och varades mellan 40-70 minuter. 

Två fokusgruppdiskussioner genomfördes också med 

sex deltagare i varje grupp, en grupp för män och en 

för kvinnor. Diskussionerna bandinspelades och 

pågick 85 samt 55 minuter. Deltagarna i 

diskussionerna kom från samma population. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Studiens styrkor  

Inklusionskriterier, 

exklusionskriterier och 

datainsamlingsmetod är 

tydligt beskrivna. 

 

Studiens svaghet 

Vid 

fokusgruppdiskussioner 

kan en svaghet vara att 

liknande svar erhålls på 

grund av att en 

gruppdynamik kan 

uppstå, vilket kan leda 

till att olika åsikter inte 

kommer fram i 

diskussionen. Det kan 

påverka resultatet. 

 

Värdering 

Hög 

Rädsla för att drabbas av 

stigmatisering och 

diskriminering samt 

tillhörande problem av 

övergivenhet, missbruk och 

utfrysning var ofta citerade 

hinder för utlämnande av sin 

HIV-status 

 

Rädsla och ångest över att 

berätta om provsvaret för sin 

partner. 

 

De beskrev en känsla av 

kränkning av deras autonomi 

när sekretess bröts av en 

tredje part. De ville också 

skydda sina nära och kära från 

stressande och dåliga nyheter 

eller utsätta dem för 

psykosocial tortyr, att inte 

berätta om sin HIV-status var 

ett sätt att skydda dem från 

detta. 
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Författaren 

Artikelns titel, 

tidskrift, 

Land 

syfte Metod värdering Resultat 

Wolff, B., 

Mbonye, M., 

Coutinho, A., 

Amuron, B., 

Nkabala, R., 

Jaffar, S., & 

Grosskurth, H. 

(2009). High 

levels of 

psychosocial 

readiness for 

ART in an 

African 

population at 

the onset of 

treatment. SAH

ARA J: Journal 

Of Social 

Aspects Of 

HIV/AIDS 

Research 

Alliance/SAHAR

A , Human 

Sciences 
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Kvalitativ Studie  

 

(Denna studie är del av en större studie som har till syfte att jämföra 

effektiviteten av en hembaserad vårdstrategi med hälsobaserad vård i ”nära-till-

verkliga-livet” förhållanden. 

 I denna studie har endast resultatet från baseline-intervjuerna analyserats och 

presenterats, det vill säga intervjuerna som var innan patienten började med 

ART-behandling.) 

 

Population 

40 deltagare. 

Alla deltagare var medlemmar i en AIDS-stödorganisation som kallades TASO. 

 

Exklusionskriterier 

De som hade CD4 beräknad mellan 100 och 149 samt de som hade mer än 40 

kilometer till huvud-TASO-kliniken exkluderades direkt, på grund av 

maximering av kontrasterna mellan tidig och avancerat kliniskt skede och för att 

reducera transportkostnader vid uppföljning. 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp 

En man dog innan inregistreringsperioden var slut och ersattes av en annan 

man, därför blev studiegruppen slutligen 41 deltagare, varav 20 kvinnor och 21 

män. Åldern var mellan 22 och 62 år. 18 av 20 kvinnor och 11 av 21 män var 

änkor/änkling eller separerade. 

 

Datainsamlingsmetod 

Baseline-djupintervjuguider utvecklades baserat på två fokusgruppdiskussioner. 

Baseline-intervjuerna varade i ca 1 timme. Intervjuerna spelades in. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys  

Studiens styrkor 

Urvalet var stratifierat 

för att försäkra jämlik 

fördelning av deltagare 

gällande kön, studie gren 

och klinisk/ 

immunologisk skede. 

 

Resultatet är tydligt 

beskrivet. 

 

Studiens svaghet 

Inklusionskriterier är inte 

beskrivna. 

Populationen är stor, 

eftersom att det är en 

kvalitativ studie. 

Metoden är lång men 

otydlig och svår att 

förstå.  

Tillvägagångsätt samt 

deltagare i 

fokusgruppdiskussionern

a är inte beskrivna. 

 

Denna studies relation 

till den större studien 

som den är del av är 

otydligt beskriven. 

 

Värdering  

Medelhög 

Hälften av de deltagande 

hade sett sin make/maka dö 

i AIDS, och alla deltagare 

hade förlorat en 

familjemedlem eller vän i 

Aids. De flesta hade upplevt 

intensiva och ibland 

invalidiserande fruktan för 

döden, mest i samband med 

att de fick sin HIV- diagnos 

än vid efterföljande 

sjukdom. 

 

Tillbakadragande från 

vanligt arbete och sociala 

roller samt ett ökat beroende 

av nära familjemedlemmar 

förekom. Tillbakadragande 

påverkade familj- och 

äktenskapliga roller. 

 

Alla deltagare förutom en 

berättade att de var HIV-

positiva för de boende i 

samma hushåll. Reaktioner 

varierade från neutralt till 

stöttande. De deltagande var 

mer försiktiga med att 

berätta om att de var HIV-

positiva utanför hemmet, 

fast några var helt öppna 

med det. De var mer oroade 

för skvaller än aktiv 

stigmatisering. 

 


