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Sammanfattning 

 

Bakgrund: HIV är en kronisk sjukdom som drabbar människor i helavärlden. 

Sjukdomen är förknippad med skam, skuldkänslor och utsatthet. Både den 

sjuka personen och de närstående är fysiskt och psykiskt utsatta. Studier 

har visat att närstående till patienter med kronisk sjukdom blir åsidosatta. I 

dagens samhälle har det blivit vanligare att närstående vårdar – därmed är 

det viktigt att deras upplevelser beaktas för att de ska kunna erbjudas rätt 

stöd. Sjuksköterskan har ett ansvar att inkludera och stödja de närstående 

för att de ska kunna upprätthålla sin roll som vårdare.  

Syfte:   
Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en person med 

HIV.  
 

Metod: En litteraturöversikt som består av tio vetenskapliga artiklar används. 

Artiklarna genomsökts i tre olika databaser. Artiklarna är både kvalitativa 

och mixad metod. Innehållsanalys gjordes enligt Friberg. 

Resultat: I resultatet framkom olika kategorier och subkategorier; De närståendes 

känslor med subkategorierna Rädsla, Frustration, Hopp och hopplöshet 

samt Närståendes positiva upplevelser av att vårda; Konsekvenser för 

närstående som vårdar med subkategorierna Stress, Vårdbörda och ansvar 

samt stigmatisering. De övriga huvudkategorierna är Kunskap och brist på 

kunskap samt Stöd och brist på stöd. 

Diskussion: Resultatdiskussionen tar upp hur stigmat får olika konsekvenser för de 

närstående i samband med vårdandet av en person med HIV. 

Utgångspunkter tas framförallt ifrån Erikssons caritativa teori med fokus på 

begreppen hälsa och lidande. Även kunskap och brist på kunskap för de 

närstående är av central betydelse gällande sjukdomen. Detta diskuteras 

utifrån de närståendes förutsättningar för att vårda en person med HIV.  

Nyckelord: Närstående, Upplevelser, HIV, Vård 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Bakgrund: HIV is a chronic disease that affects people worldwide and is associated 

with shame, guilt and vulnerability. Both the person with an HIV and the 

related are physically and psychologically exposed. Studies have shown 

that relatives of the patients with chronic diseases are often neglected. In 

today's society, it has become more common for relatives to care - so it is 

important that their experiences are taken into consideration in order to be 

offered the right support. The nurse has a responsibility to include and 

support the related persons in order to maintain their role as carers. 

Aim: The aim of this literature study was to highlight the family caregivers’ 

experiences of caring for a person who has HIV.  

Method: A literature review consisting of ten scientific articles found in three 

different databases. The articles have both qualitative and mixed design. 

The content analysis was conducted according to Friberg. 

Results: The results exposed different categories and subcategories; The emotions of 

the family caregivers with the subcategories Fear, Frustration, Hope and 

hopelessness as well as the family caregivers’ positive experiences of 

caring; Consequences that family caregivers faced during caring for 

relatives with the subcategories Stress, Care burden and Responsibility as 

well as Stigmatization. The other main categories are Knowledge and lack 

of knowledge as well as support and luck of support. 

Discussion: The outcome discussion explains how stigmatism has different 

consequences for the relatives in association with the care of a person with 

HIV. The premises are primarily taken from Eriksson's caritative theory, 

focusing on the concepts of health and suffering. Knowledge and lack of 

knowledge for the relatives are also discussed based on the family 

caregiver’s conditions to care for the person who has HIV.   

Keywords: Family caregivers, Experiences, HIV, Care 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

  

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 1 

2 BAKGRUND ............................................................................................................................................. 1 

2.1 HIV- HISTORIA OCH EPIDEMIOLOGI ................................................................................................... 1 

2.2 PATOFYSIOLOGI ............................................................................................................................... 2 

2.3 DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING ......................................................................................................... 2 

2.4 LAGSTIFTNING ................................................................................................................................. 2 

2.5 ATT LEVA MED HIV OCH STIGMATISERING ......................................................................................... 3 

2.7 SJUKSKÖTERSKANS ROLL ................................................................................................................. 4 

2.8 DEFINITION AV NÄRSTÅENDE ............................................................................................................ 4 

2.9 NÄRSTÅENDE SOM VÅRDAR .............................................................................................................. 5 

2.10 HEMMET SOM VÅRDPLATS .............................................................................................................. 6 

3 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 6 

4 SYFTE ...................................................................................................................................................... 7 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................. 7 

6 METOD .................................................................................................................................................... 8 

6.1 DATAINSAMLING .............................................................................................................................. 8 

6.2 URVAL ............................................................................................................................................ 9 

6.3 ANALYS ......................................................................................................................................... 10 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................. 10 

8 RESULTAT .............................................................................................................................................. 11 

8.1 NÄRSTÅENDES UPPLEVDA KÄNSLOR ............................................................................................... 11 

8.1.1 Rädsla .................................................................................................................................. 11 

8.1.2 Frustration ............................................................................................................................ 12 

8.1.3 Hopp och hopplöshet ........................................................................................................... 12 

8.1.4 Positiva upplevelser av att vårda ......................................................................................... 13 

8.2  KONSEKVENSER FÖR NÄRSTÅENDE SOM VÅRDAR............................................................................ 13 

8.2.1 Stress ................................................................................................................................... 13 

8.2.2 Vårdbörda och ansvar ......................................................................................................... 14 

8.2.3 Stigmatisering ...................................................................................................................... 14 

8.3  KUNSKAP OCH BRIST PÅ KUNSKAP .................................................................................................. 15 

8.4  STÖD OCH BRIST PÅ STÖD ............................................................................................................. 16 

9 DISKUSSION .......................................................................................................................................... 16 



 
 

 
 

 

9.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 16 

9.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 17 

9.3 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................ 20 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 21 

9.5 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 21 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................................ 23 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ............................................................................................................................ 27 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ................................................. 29 

 

 



 
 1 (34) 

 

1 Inledning 

Humant immunbristvirus (HIV) är en kronisk sjukdom som knappast lämnar någon oberörd. 

HIV drabbar personer över hela världen men prevalensen av infektionen varierar stort mellan 

olika världsdelar. Vi tror att om man drabbas av HIV innebär det att livet oundviklig 

förändras. Vår uppfattning är att drabbas av sjukdomar alltid väcker känslor och få sjukdomar 

är så pass omgärdad av fördomar som just HIV. Sjukdomen kan påverka både de sjukas och 

deras närståendes livskvalitet negativt, på grund av sjukdomen i sig och fördomar som är 

starkt förknippade med sjukdomen. 

 En av författarna till denna studie har erfarenhet av att vårda en närstående med HIV och 

upplevde detta som stundtals svårt och känslomässigt krävande. Med detta i åtanke vill 

författarna undersöka hur andra närstående upplever av att vårda en person med HIV. Vi som 

blivande sjuksköterskor tror att det är viktig för sjuksköterskor att ha kunskap om närståendes 

upplevelser för att kunna stödja dem i sin roll som vårdare.  

 

2 Bakgrund 

2.1 HIV- Historia och Epidemiologi 

HIV är ett retrovirus som härstammar från schimpanser och apor i Afrika (Lucas & Nelsson, 

2014; Kallings, 2009). Sjukdomen överfördes till människan för ungefär 100 år sedan men 

uppmärksammades först då den spridde sig över världen (Kallings, 2009). Första gången HIV 

beskrevs var i USA år 1981. År 1983 klarlades orsaken bakom sjukdomen då viruset för 

första gången kunde isoleras. Då fick viruset även sitt namn, humant immunbristvirus, av 

franska och amerikanska forskare (Lucas & Nelsson, 2014; Kallings, 2009).  

 I dagsläget lever ungefär 36.6 miljoner människor i världen med HIV (World Health 

Organization [WHO], u.å). Dagligen blir 7500 människor smittade och 5000 avlider av 

HIV/AIDS-relaterade sjukdomar. Enligt Folkhälsomyndigheten (u.å-a) är den mest drabbade 

kontinent Afrika, i synnerhet söder om Sahara. I Sverige rapporteras 400–500 nya fall varje 

år. Antalet innefattar både som blivit smittade i Sverige och utomlands. Enligt 

Folkhälsomyndighetens (u,å-b) rapport år 2017 anmäldes 434 nya HIV-infektions fall, varav 

77 personer hade smittats i Sverige, 342 hade smittats utomlands och 15 inte visste var de 

hade smittats. Idag lever cirka 7000 personer med HIV i Sverige.  
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2.2 Patofysiologi 

HIV sprids främst via blod och finns även i vaginala och rektala kroppsvätskor, samt i 

bröstmjölk. HIV kan därför spridas vid blodkontakt, vid vaginala eller anala samlag samt 

även under förlossning från moder till barn eller via amning (Kallings, 2009; Carrion et al., 

2017; Simonsen & Hasselström, 2016). Om överföring av infektion sker via samlag, sker 

smittan genom att viruset träffar en mottaglig cell i slemhinnan och infekterar den med HIV 

(Melhus, 2014). Därefter vandrar viruset till lymfkörteln i ljumsken, där andra immunceller 

som finns i ljumsken infekteras, och sprids sedan vidare till blodet. Den smittade personen 

kan börja visa primära symtom som feber eller svullen lymfkörtel två till tre veckor efter 

insjuknandet. När viruset invaderat kroppen attackeras immunceller och kroppens 

immunförsvar bryts ned. Detta leder till infektionskänslighet och risken för att drabbas av 

opportunistiska infektioner såsom svampinfektioner, bältros och tuberkulos ökar (ibid.). HIV 

leder så småningom till förvärvat immunbristtillstånd (AIDS). AIDS uppkommer då antalet 

T-hjälparceller i blodet sjunkit under 200 per mikroliter eller då personen har flera olika 

opportunistiska infektioner. Utan behandling leder AIDS till döden (Simonsen & 

Hasselström, 2016).  

 

2.3 Diagnostik och behandling   

HIV diagnostiseras med blodprov, det vill säga om antikroppar mot HIV eller HIV – 

antigener påvisas i blodet är personen smittad av viruset (Carrion et al., 2017). I nuläget finns 

ingen botande behandling (Kallings, 2009). Behandlingen som finns bromsar förloppet genom 

att nya virusceller inte kan produceras. Bromsmedicin ges med en kombination av minst tre 

olika antivirala läkemedel och detta skyddar immunförsvaret mot ytterligare skada och 

hindrar AIDS från att utvecklas (Melhus, 2014; Simonsen & Hasselström, 2016). 

 

2.4 Lagstiftning   

HIV räknas som allmänfarlig sjukdom och har ingått i den svenska smittskyddslagen sedan 

1985 (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, 

2016). I enlighet med Smittskyddslagens (SFS 2004:168) bestämmelser om allmänfarliga 

sjukdomar innebär det att HIV är anmälnings- samt smittspårningspliktig och att personer 

som ingår i smittspårningen har skyldighet att testa sig. Om personen motsätter sig detta skall 

det anmälas till en smittskyddsläkare så att de, via förvaltningsrätten, kan tvångtesta personen. 
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Det innebär också att individer har skyldighet att söka läkare vid misstanke om smitta samt att 

det är straffbart att inte informera sina sexuella partners om sin kända smitta. 

  

2.5 Att leva med HIV och Stigmatisering  

HIV/AIDS har inverkan på både den som drabbas av sjukdomen, dess närstående samt även 

samhället i allmänhet (Greeff & Phetlhu, 2007). Sjukdomen medför att patienten upplever 

skuldkänslor, skam och utsatthet. Även Gilbert och Walker (2010) visade hur personer med 

HIV samt personer i dess närhet kände sig utanförskap. Detta uttrycks genom känslan att inte 

bli accepterade av samhället. Begreppet stigma innebär enligt Boström och Ögren Wanger 

(2009) att människor stämplas som oönskade och skamliga i samhällets ögon. Stigmatisering 

kan uppstå vid viss typ av sjukdom men även bero på andra faktorer. Stigmatiseringen kan 

yttra sig internt eller externt (ibid.). Vid internt stigma kan personen inte acceptera sin 

sjukdom medan externt stigma är något som påtvingas av andra och kan leda till 

diskriminering. Exempel på olika former av diskriminering relaterat till HIV beskrivs av 

Gilbert och Walker (2010), om människor som förlorat sina jobb och bostäder samt även 

stödet från familj och samhälle orsakat av sin sjukdom. Även risken att bli utsatt för fysisk 

och psykisk kränkning ökar vid HIV (ibid.). Gilbert och Walker visade även att utanförskapet 

har en stressande effekt och kan leda till depressioner. Det förekom även att de drabbade 

försökte dölja sin sjukdom då de uppfattade att de i så fall bli just stigmatiserade och dömda 

av samhället. Vårdpersonalen har enligt Andrewin och Chien (2008) en stigmatiserande och 

diskriminerande attityd gentemot personer med HIV.  

 

2.6 Sjuksköterskan kunskap och utbildning relaterat till HIV 

Okunskap hos sjuksköterskan kan leda till stigmatisering (Magnus et al., 2013; Mockiene, 

Suominen & Välimäki, 2010). Rädsla för och okunskap om HIV hos sjuksköterskor kan leda 

till stigmatisering samt väcker obehag hos patienter (Magnus et al., 2013). Detta kan påverka 

både patienters och närståendes upplevelser av sjukvården. Souminen et al. (2010) visade att 

sjuksköterskor som hade närstående med HIV eller de som tidigare hade erfarenhet av att ta 

hand om patienter med HIV visade på en högre kunskap om sjukdomen. Även de 

sjuksköterskor som visade vilja att vårda patienter med HIV hade en högre kunskap om 

sjukdomen. Sjuksköterskor som hade vidareutbildning hade mer kunskap om sjukdomen. 

Kunskapsnivån var lägre hos de äldre sjuksköterskorna som hade arbetat länge (ibid.).  
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 Mockiene et al. (2010) beskrev att många sjuksköterskor saknade kunskap om HIV/AIDS 

och var motvilliga att vårda patienter med HIV/AIDS på grund av oro. Denna oro hade en 

koppling till att sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap, otillräcklig utbildning och en 

rädsla för att bli smittad. Utbildning om HIV/AIDS kan reducera sjuksköterskornas rädsla för 

att bli smittade när de vårdar patienter med HIV (ibid.). I och med detta minskade negativa 

attityder hos sjuksköterskor, de som hade erfarenhet och kunskap om HIV inte var rädda för 

att bli smittade. Andrewin och Chein (2008) visade att de sjuksköterskor som hade formell 

utbildning om HIV/AIDS hade i mindre utsträckning stigmatiserande attityder jämfört med de 

som inte hade utbildning.  

 

2.7 Sjuksköterskans roll 

I ICN:s etiska kod har fyra grundläggande ansvarsområden för en sjuksköterska lyfts fram 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt denna kod är det sjuksköterskans främsta 

uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Respektfullhet i omvårdnaden skall ges på lika villkor där oberoende skall råda gällande 

ålder, kön, sjukdom, sexuell läggning etc. Vården skall inte enbart erbjudas till enskilda 

personer utan även familjer och allmänheten skall inkluderas. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Omvårdnaden skall ges utifrån en holistisk människosyn och 

sjuksköterskan har ett ansvar att inkludera närstående genom att bygga upp en förtroendefull 

relation, ge information samt finnas där som stöd.  

 Utifrån ICN:s etiska kod är det sjuksköterskans ansvar att patienterna eller enskilda 

personer får adekvat information som är anpassad till individen utifrån ett kulturellt sätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan ses som en del av samhället och delar 

dess ansvar för att tillgodose hälsan och de sociala behoven hos allmänheten. I synnerhet mot 

sårbara befolkningsgrupper. Detta innebär även att sjuksköterskan fördelar resurserna på ett 

jämlikt och socialt rättvist sätt för att alla ska ha tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård.      

 

2.8 Definition av närstående 

Det finns olika definitioner av vad en närstående är. Enligt socialstyrelsens termbank 

(http://www.socialstyrelsen.se) definieras begreppet som en person som individen anser sig ha 

en nära relation till. Det är den definitionen som används för närstående i denna studie.  
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2.9 Närstående som vårdar   

När närstående vårdar en person består själva vården av flera olika delar (Carlsson & 

Wennman-Larsen, 2014). Det kan vara hjälp med dagliga aktiviteter eller emotionellt stöd. 

Det emotionella stödet och arbetet har en ömsesidig verkan. Det handlar om både den 

närstående och den sjuka personen. De närstående har någon form av behov av emotionellt 

stöd. Andra insatser som närstående gör kan exempelvis ha med de själva sjukvårdande 

delarna att göra. Idag sker vården även i det egna hemmet. De närstående blir således en 

betydelsefull del i vården av den sjuka personen. Gilbert och Walker (2010) visade att 

närstående kan vara ett stöd för den sjuka personen. Närstående kan även ha en negativ 

påverkan om de själva har mycket fördomar samt upplever skam över att en person drabbats 

av HIV. 

 Carlsson och Wennman-Larsen (2014) beskrev att vara närstående och samtidigt ta ansvar 

för en annan familjemedlems vård medför utökat ansvar. Det innebär att ansvaret utvidgas till 

att inte bara vara där som stöd utan även att vara en stor del i patientens livssituation, med allt 

vad det innebär från medicinering till praktiska dagliga aktiviteter. Att förhålla sig till de 

utökade ansvarsområdena ökar även pressen på den närstående som vårdar sin 

familjemedlem. Det kan i slutändan leda till fysiska och psykiska konsekvenser. Gulhan, 

Hamdiye Arda, Funda och Evin (2017) visade att vara närstående till en person som lider av 

en kronisk sjukdom kan ha en negativ påverkan på livskvaliteten och orsaka ohälsa. 

Närståendes hälsa blir då av central betydelse för att vårda den sjuka personen. Carlsson och 

Wennman-Larsen (2014) visade att vårdpersonalens fokus ofta läggs enbart på den sjuka 

personen, men att det är ett ömsesidigt beroende mellan den närstående och den sjuka 

personen. Om inte den som vårdar mår bra kommer denne inte att ha möjlighet att stödja sin 

sjuka anhöriga i den vårdande rollen. Närstående saknade stöd från sjukvården vilket ledde till 

osäkerhet och tvingade dem att söka stöd och information på annat håll (Årestedt, Persson & 

Benzein, 2013). 

 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2012) beskriver i en rapport att närstående och 

familjemedlemmar har stor betydelse för patientens vård, patienters upplevelse av vården 

samt för en personcentrerad vård. Närstående har en betydande roll för de sjuka personernas 

upplevelser av sjukdom och återhämtning. Det är det viktigt att sjukvården tar hänsyn till 

närståendes behov och stöd samt att de närstående inkluderas i den vårdande rollen. De 

närstående bör således erhålla stöd från den offentliga vården för att ges möjlighet med den 
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vårdande rollen.  

 

2.10 Hemmet som vårdplats 

Hemmet är en viktig del av människan som inbegriper betydelsefulla normer och värden där 

ens identitet och autonomi avspeglas (Lantz, 2007). Dessutom beskrev Lantz att ett hem 

omfattar ett praktiskt-funktionellt och ett känslomässigt-identitetsrelaterat element. Hemmet 

är en plats där personens upplevelser och erfarenheter förknippas med ett välbefinnande 

(Årestedt, Benzein, Persson & Rämgård, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2014) börjar 

vårdtraditionen förändras i Sverige och närståendevårdare har blivit allt vanligare 

förekommande. De närstående har ett behöv av stöd då de vårdar för att bevara hopp och 

bidrar till den sjuka personens vård i hemmet blir meningsfullt (Munck, Fridkund & 

Mårtensson, 2008). Att vårda någon kan även innebära att hantera och förvara 

medicinutrustningar, läkemedel, injektioner och olika hygienmaterial i hemmet därmed 

förändras hemmiljön både för den sjuke och för de närstående som vårdar. Men samtidigt blir 

den en plats som skapar möjlighet till att vara nära den sjuke. Lindahl, Lidén och Lindblad 

(2010) beskriver att mediciniska utrustningar och hygienmaterial i hemmet samt 

sjukvårdpersonalens närvaro ledde till att de närstående kände sig främmande i sitt eget hem. 

Detta bidrog till att den privata sfären hotades. 

 

3 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att närstående som vårdar kroniskt sjuka patienter kan uppleva 

försämrad livskvalitet relaterat till personens sjukdom. Närstående till personer med HIV 

måste dels hantera att deras nära är drabbade av en obotlig sjukdom men också att de kan 

behöva möta både sina egna och andras fördomar. Brist på kunskap om HIV hos 

sjuksköterskor kan leda till stigmatisering av patienten och närstående. Även om de 

närstående hade en betydande roll i patientens vård, låg sjukvårdens fokus mest på patienten, 

där närståendes hälsa och upplevelser är åsidosatta. Det är viktigt att sjukvården tar hänsyn till 

de närståendes upplevelser för att de ska kunna fortsätta stödja patienten. 

 Genom att belysa närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV kan 

medvetenheten och kunskapen om deras situation ökas och därmed även möjliggöra stöd till 

dem. Patienter med HIV och deras närstående kan påträffas överallt i vården. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att inkludera de närstående och ge stöd.  Därför är det viktig att alla 
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sjuksköterskor har kunskap om närståendes upplevelser. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturstudie kommer Katie Erikssons caritativa teori, med fokus på begreppen 

lidande och hälsa användas som teoretisk utgångspunkt. Eriksson (2018) beskriver lidandet 

som en naturlig del av en människas liv. Enligt Eriksson finns tre varianter av lidande i 

vården. Detta är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet kan vara 

kroppslig, själsligt och andligt samt yttra sig på olika sätt. Det kroppsliga lidandet beskrivs 

som en fysisk smärta. Själsligt och andlig lidande handlar om hur människan relaterar sin 

sjukdom eller behandling i förhållande mot den skam som sjukdomen kan medföra. Enligt 

Erikson (2018) benämns patienten som den lidande människan och det är sjuksköterskans 

ansvar att lindra detta lidande. Genom att sjuksköterskan delar och bekräftar lidandet kan 

patienten hjälpas till att utkämpa lidandets kamp, försonas med sitt lidande och uppleva det 

som uthärdligt vilket innebär en upplevelse av hälsa oavsett närvaro av sjukdom eller ej.  

 Lidande har ingen fast bestämningsgrund utan många olika orsaker kan framkalla lidandet 

(Erikson, 2018). Exempelvis menar Eriksson genom att fördöma en människa och även vara 

dömande mot densamma framkallar det ett stort lidande hos personen i fråga. Speciellt har 

människor en tendens att fördöma dem som är annorlunda där olikheter i tankar eller 

värderingar lätt möts av fördomar och orsakar lidande. Lidande kan även uppstå då man inte 

känner sig välkommen. Det kan handla om en viss situation eller om livet som helhet. Oavsett 

vad så kan känslan av att inte vara välkommen medföra att människan inte känner hopp eller 

livsglädje. Erikson (2018) beskriver vidare att närstående faktiskt upplever många gånger mer 

lidande än själva patienten. Vilket kan göra det svårt för dem att stödja den sjuka samt leda till 

känslor av skam och skuld.  

 Eriksson (2018) beskriver hälsa som ett sammansatt tillstånd av friskhet, sundhet och 

välbefinnande. Hälsa handlar inte bara om att vara frisk utan är dessutom ett aktivt tillstånd 

för människan där denne uppfattar sig själv som hel det vill säga att personen mår bra. Detta 

utgör en helhet för personen och ju mer personen upplever sig hel i kropp, själ och ande ju 

bättre kommer upplevelsen av personens hälsa att vara. Kroppen är den fysiska delen som 

handlar om friskhet. Själen har att göra med känslan av inre frid och balans till livet och mot 
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personer i dess närhet. Anden innebär det som ger mening med livet och utveckling. Då dessa 

delar av helheten inte blir tillgodosedda helt kan personen uppleva hälsoproblem. Närståendes 

hälsa och lidande bör tas i beaktning av sjuksköterskor och därför skall teorin med fokus på 

begreppen Hälsa och lidande användas i resultatdiskussion av denna litteraturöversikt för att 

fördjupa förståelsen av resultatet.  

 

6 Metod 

Litteraturstudier är ett arbetssätt som syftar till att få en översiktlig bild inom ett ämne genom 

att se vad för forskning som redan finns (Friberg, 2017). Detta arbete belyser närståendes 

upplevelser av att vårda en person med HIV. Genom att se till den tillgängliga forskningen 

kan ämnet genomlysas ytterligare och på så sätt öka kunskapen inom detta område. Detta är 

målet med uppsatsarbetet. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i 

litteraturöversiktsstudien har både en kvalitativ forskning och en mixad metod, det vill säga 

en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. Den del av artiklarna med mixad metod 

som inkluderades i den här litteraturöversiktens är den kvalitativa delen. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) är kvalitativa metod lämplig då de närståendes upplevelser och de levda 

erfarenheterna undersöks. Därför eftersöktes i första hand kvalitativa artiklar för att kunna 

svara på syftet.  

 

6.1 Datainsamling   

De databaser som användes för att samla in data var Cinahl Complete, PubMed och 

PsycINFO, samtliga innehåller forskning inom omvårdnad (Friberg, 2017). För att hitta 

vetenskapliga artiklar som svarar på syftet har fritextsökning med relevanta engelska sökord 

använts i alla tre databaserna. De engelska sökorden valdes med hjälp av lexikon och 

översättningsverktyget svensk MeSH för att översätta termer från svenska till engelska. Sedan 

användes dessa ord i ämnesordssökning i databaserna. Cinahl med ordsökningsfunktionen 

CINAHL Headings och i PubMed användes ämnesordsökningen MeSH Databas. Enligt 

Friberg (2017) används ämnesordssökning för att kunna hitta relaterade termer till de använda 

sökorden. Detta genomfördes för att inte missa relevanta artiklar som är inte taggad med 

ämnesord. Olika söktekniker har använts såsom trunkering och boolesk sökteknik för att hitta 

relevanta träffar. Trunkeringen används för att få träffar på olika böjningsformer av själva 

sökordet (ibid.). Den booleska söktekniken handlar om att få träffar på sökord som träffar 
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något av sökorden genom operatorn OR eller de båda sökorden tillsammans genom operatorn 

AND.   

 De sökord som användes i de olika databaser var HIV-Infected Patients, HIV-infected, HIV 

patients, HIV, family caregivers, caregiv*, caregiver*, family experience*, experience*, 

Family Attitudes samt Attitude. Dessa sökord kombinerades med de booleska operatorerna 

AND och OR samt söktes även med fritext. Sökorden ger en relevant träffbild av ämnet som 

handlar om närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV.  

  

6.2 Urval   

Vetenskapligt granskade artiklar eftersöktes i olika databaser. Många databaser har 

avgränsningar för att enbart få utfall i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). I 

databaserna Cinahl och psykINFO, som enligt Friberg (2017) innefattar artiklar som är 

vetenskapligt granskade. I databasen PubMed kunde inte författarna sätta avgränsning peer-

reviwed artiklar för att alla artiklar som publicerats i denna databas är vetenskapligt 

granskade. Enligt Östlundh (2017) förenklar avgränsningar urvalet för att inkludera eller 

exkludera studier. De avgränsningar som gjorts är att endast söka på artiklar som är peer-

reviwed, artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt handla om närståendes 

upplevelser vid vård av en person med HIV. De närstående skall vara 18 år eller äldre. En 

annan avgränsning var artiklar som publicerades mellan år 2008–2018. Detta gjordes för att få 

så aktuella artiklar som möjligt. Utifrån de ovanstående inklusion- och exklusionskriterier 

hittades ett antal artiklar (Bilaga1). Enligt Östlundh (2017) ska titlarna till vetenskapliga 

artiklar ge vägledning om vilka artiklar som kan vara relevanta till arbetets syfte. Vid första 

urvalet av artiklar sorterades de med irrelevanta titlar bort såsom artiklar som handlar om 

patientens upplevelser. I nästa skede lästes även syfte och abstrakt eftersom abstrakten ger en 

sammanfattning av artikeln innehåll (ibid.). Artiklar som var kvantitativa och irrelevanta till 

syftet exkluderades. Författarna läste därefter artiklarna för att få en djupare uppfattning om 

artiklarna svarar på syftet eller inte. De artiklar som inte svarade upp på syftet filtrerades bort. 

Författarna exkluderade artiklar som inte håller god kvalitet och som inte var etiskt granskade 

till att hålla arbetets kvalitet och pålitlighet. Detta gjordes utifrån Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa studier. 

 Utifrån dessa kriterier kunde slutligen tio vetenskapliga artiklar väljas ut (Bilaga 2) varav 

sju stycken med en kvalitativ forskning samt tre artiklar som använde sig av både en 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod varav enbart den kvalitativa delen bearbetades vid 
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analys.  

 

6.3 Analys   

Analysen av artiklarna utgick från Fribergs (2017) rekommenderade tillvägagångssätt. Friberg 

menar att analysen av studierna går från respektive helhet till att bryta ner i olika delar. 

Därefter ser man till dessa olika delar och på så sätt skapas sedan en ny helhet. De utvalda 

artiklarna lästes individuellt upprepade gånger och diskuterades tillsammans. Ord som inte 

förstods översattes med hjälp av engelsk-svenskt lexikon. Friberg (2017) påpekar att 

artiklarna skall läsas upprepade gånger för att kunna analyseras.  

  I samband med läsning av artiklarna användes överstrykningspennor i olika färgkategorier 

för att uppmärksamma fakta som ansågs relevanta till syftet. Färgunderstrykningarna utfördes 

individuellt för att undvika att påverkas av varandra. För att bearbeta materialet skapades även 

en tabell som ett arbetsredskap och den används för de delar författarna enats om att lyfta ut 

från artiklarna för vidare analys. Därefter diskuterades att särskilja likheter från olikheter i 

artiklarna samt för att kontrollera om författarnas uppfattning av artiklarnas resultat var 

överensstämmande. Friberg (2017) påtalar även vikten av att särskilja likheter och skillnader i 

litteraturöversiktsstudien. Likheter kategoriserades för att sedan utgöra resultatet. Författarna 

gick upprepande gånger tillbaka till originalartiklarna under analysprocessen för att 

säkerställa att inte missa och misstolka viktiga innebörder av de utvalda delarna av studierna. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

För att förhindra att människor skall fara illa på grund av forskning skall forskningsetik ha en 

betydande roll vid alla studier som genomförs (Kjellström, 2012). Under arbetes processen att 

inkludera artiklar säkerställdes att artiklarna var utförda med forskningsetiska övervägande 

för att skydda människors integritet och autonomi. Deltagarna i en studie skall ha fria vilja hur 

länge de vill medverka och när de vill avbryta sin medverkan. Förutom att värna om 

människors självbestämmande och integritet handlar forskningsetik om att studien skall vara 

trovärdig och pålitlig. Kvaliteten på artiklarna som används är viktig ur etisk synpunkt. Därför 

valdes artiklar som har blivit granskade. Författarna har läst alla artiklarna och därmed enbart 

inkluderat artiklar som är etisk övervägda samt godkända.  

 Om en stark förförståelse föreligger under arbetets gång finns det risk för att omedvetet 

endast välja material som bekräftar egna idéer. Det finns även risk för att det som står 

feltolkas så att det passar sina egna syften. Författarna var medvetna om det och läste 
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artiklarna upprepade gånger individuellt för att undvika feltolkning. Dessutom fördes en 

gemensam diskussion för att ha en konsensusförståelse om artiklarna. Författarna diskuterade 

även och var medvetna genom hela processen om sin förförståelse angående närståendes 

upplevelser till HIV- smittade och att detta inte får påverka studiens resultat. Författarna 

eftersträvade noga att ta all information från artiklarna som var väsentlig för studiens syfte.  

 

8 Resultat 

Utifrån analysen identifierade författarna olika kategorier som delades in i subkategorier, som 

svarar på syftet att närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV. Den första 

huvudkategorin är Närståendes upplevda känslor med subkategorierna Rädsla, Frustration 

Hopp och hopplöshet samt Närståendes positiva upplevelser av att vårda. Den andra 

huvudkategorin är Konsekvenser för närstående som vårdar med subkategorierna Stress, 

Vårdbörda och ansvar samt Stigmatisering. De övriga huvudkategorierna är Kunskap och 

brist på kunskap och Stöd och brist på stöd. 

 

8.1 Närståendes upplevda känslor 

De upplevda känslor som framkom vid vårdande av personen med HIV var rädsla, frustration 

samt hopp- och hopplöshet. De närstående upplevde även positiva känslor som gjorde de 

starkare i sin roll som vårdare. 

 

8.1.1 Rädsla 

Något som var kännetecknade i vårdandet för de närstående var att de upplevde någon form 

av rädsla i samband med vårdandet av personen med HIV (Biru, Lundqvist, Molla, Jerene & 

Halström, 2015; Wacharasin & Homchampa, 2008; Pallangyo & Mayers, 2009; Lua, 

Mustapha, Abdullah & Abdul Rahman, 2014; Lundberg, Doan, Dinh, Oach, & Le, 2016; 

Tshililo & Davhana-Maselesele, 2009). Rädslan över att bli smittad var något som närstående 

gav uttryck för. Särskilt om det endast var den närstående som hade kännedom om smittan. 

Känslan blev att inte kunna skydda sig tillräckligt då det i så fall kunde avslöja personen med 

HIV (Pallangyo & Mayers, 2009). Vissa närstående trodde bland annat att delandet av 

husgeråd eller bostadsutrymme kunde leda till smitta varav de även kände rädsla i att bli 

smittade (Tshililo & Davhana-Maselesele, 2009; Lundberg et al., 2016). En annan rädsla som 

närstående kände kopplat till HIV var att omgivningens uppfattning om dem skulle ses som 

ett moraliskt sexuellt förfall (Tshililo & Davhana-Maselesele, 2009). De närstående upplevde 
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sig vara separerade från samhället både fysiskt och mentalt på grund av rädslan av 

stigmatisering och att bli orättvist behandlad (Biru et al., 2015). De närstående höll 

sjukdomen hemlig och upplevde rädsla över att personen med HIV skulle diskrimineras om 

HIV-diagnosen blev känd (Wacharasin & Homchampa, 2008; Biru et al., 2015; Lua et al., 

2014). Insikten om sjukdomens yttringar var en annan orsak till varför de närstående kände 

rädsla och framförallt rädslan för att personen med HIV kunde dö (Biru et al., 2015; Lundberg 

et al., 2016). Medvetenhet om faran med infektioner och dess konsekvenser för personen med 

HIV medförde en rädsla i att det skulle uppkomma infektioner (Biru et al., 2015; Murphy et 

al., 2013). Tankar på att medicinerna eller att behandlingen vid HIV inte skulle ge effekt 

frambringade rädsla hos de närstående (Fredrikrisen-Golden et al., 2011).  

 

8.1.2 Frustration 

I samband med vårdande upplevde de närstående frustration (Tshililo et al., 2009; Lundberg 

et al., 2016; Biru et al., 2013). En okunskap i hur smittan överfördes och att inte ha tillräckligt 

med kunskap i själva vårdandet upplevdes frustrerande för närstående. Okunskapen yttrade 

sig bland annat i fruktan över att smittan överfördes av att de bodde tillsammans och delade 

saker i det dagliga livet (Tshililo et al., 2009). Frustration kunde ta sig utryck i nedstämdhet 

och stress som upplevdes av de närstående då de gav vård till personen med HIV. 

Frustrationen framkallades framför allt av själva sjukdomsbilden och att personen med HIV 

kunde dö (Lundberg et al., 2016). De närstående kände också frustration i sin vårdgivarroll 

när de inte hade de grundläggande behoven tillgodosedda såsom mat, rent vatten och tillgång 

till faciliteter samt nödvändig utrustning för vårdandet (Tshililo et al., 2009). Även att 

personen med HIV inte följde de instruktioner och den behandling som givits av 

sjukvårdpersonal upplevdes som frustrerande för de närstående. Tron på att familjen 

attackeras av något ont bidrog även det till att de närstående kände sig frustrerade (Biru et al., 

2013).  

 

8.1.3 Hopp och hopplöshet 

Hopp upplevdes av de närstående i olika typer av vårdsammanhang (Biru et al., 2015; 

Lundberg et al., 2016; Sacajiu, Raveis & Selwyn, 2009). När HIV behandlingen gav effekt 

upplevde de närstående hopp (Sacajiu et al., 2009). De hoppades även att personen med HIV 

skulle bli bättre (Lundberg et al., 2016). Närstående kände hopp i att HIV-behandlingen skulle 

ge resultat och bota sjukdomen. Samtidigt kände de även hopplöshet över hälsosituation av 

personen med HIV (Biru et al., 2015). När närstående såg smärtan och hur sjukdomen 
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begränsade potential hos personen med HIV i jämförelse med andra personer i samma ålder 

kände de hopplöshet (Tishililo & Davhana-Maselesele, 2009).  

 

8.1.4 Positiva upplevelser av att vårda 

Närstående upplevde att familjebandet blev starkare då de vårdade personen med HIV 

(Murphy et al., 2013; Wacharasin & Homchampa et al., 2008; Lua et al., 2014). Dessutom 

utryckte de närstående att vårda någon med HIV skapade även en förståelse för andra som var 

i samma situation (Murphy et al., 2013). Vissa närstående värderade vårdandet utifrån sitt 

religiösa perspektiv som en handling till att vara som en god människa. De upplevde att 

vårdandet var deras religiösa skyldighet och plikt som Gud beordrade till sina efterföljare 

(Aga et al., 2009). Möjligheten att de kunde utföra ett arbete som var viktig i deras religion 

väckte känslan av glädje. De nämnde att deras tro hjälpte dem till att upprätthålla en positiv 

inställning och klara av de svåra situationer som inträffade då de vårdade personen med HIV 

(Lundberg et al., 2016). Andra uppfattningar som de närstående hade om att vårda en person 

med HIV var att det var en del av familjens plikt, moral och en lojalitet mot varandra i 

familjen (Wacharasin & Homchampa et al., 2008). De närstående anpassade sig till den sjukes 

tillstånd samt fokuserade på personen med HIV, dennes känslor och behov för att upprätthålla 

rätt stöd (Lundberg et al., 2016; Wacharasin & Homchampa et al., 2008). När den antivirala 

behandlingen gav effekt och patientens hälsotillstånd förbättrade kände de närstående sig 

stärkta i sin roll som vårdare (Pallangyo & Mayers, 2009). De beskrev att de goda relationer, 

bemötande, rådgivning och det stöd som de fick av vårdpersonalen gjorde dem starkare i att 

kunna försätta med vårdandet (Biru et al., 2015). 

 

8.2 Konsekvenser för närstående som vårdar 

Konsekvenser som framkom när de närstående vårdade personen med HIV var kopplat till det 

ansvar och vårdbörda som inträffade vid vårdandet. Stressen som de närstående kände kunde 

även kopplas till vårdbördan och var en konsekvens av vårdandet. Dessutom upplevde de 

närstående stigmatisering relaterat till deras roll som vårdare.  

 

8.2.1 Stress 

De närstående kände stress i samband med vårdandet av personen med HIV (Pallangyo & 

Mayers, 2009; Aga et al., 2009; Lundberg et al., 2016; Murphy et al., 2013). Behovet av vård 

och den kostnad som det medförde för personer med HIV blev stressande för de närstående 
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(Pallangyo & Mayers, 2009; Aga et al., 2009). Det förekom att en del närstående inte hade 

ekonomiska möjligheter till att ta hand om personer med HIV eller att betala transport till 

sjukhuset (Aga et al., 2009). Att närstående inte fick det stöd som de behövde från andra 

släktingar och samhället ökade tillika stressen (Pallangyo & Mayers, 2009). Likaså isolering 

mot både personen med HIV och den närstående från övriga släktingar hanterades i sin tur av 

att den närstående undvek kontakt med sina släktingar. Detta ökade stressen hos närstående. 

Att leva med en person med HIV, som är en dödlig sjukdom, var en påfrestande situation och 

förenat med stress för de närstående (Lundberg et al., 2016; Murphy et al., 2013). Det 

förekom att närstående upplevde att sjukhusmiljön och situationen för personen med HIV i 

den miljö var stressande (Lundberg et al., 2016).  

 

8.2.2 Vårdbörda och ansvar 

De närstående upplevde börda relaterad till vårdandet (Lundberg et al., 2016; Murphy et al., 

2013; Biru et al., 2015; Pallangyo & Mayers, 2009; Wacharasin & Homchampa et al., 2008). 

Närstående som hade andra ansvarsområden förutom vårdandet kände sig överbelastade och 

trötta (Lundberg et al., 2016 & Mayers et al., 2009). De tog hand om andra i familjen samt 

jobbade för att få inkomst. Ansvaret av att vårda den sjuke, upprätthålla ekonomin och ta 

hand om andra familjemedlemmar låg hos de närstående (Lua et al., 2014; Aga et al., 2009; 

Lundberg et al., 2016; Mayers et al., 2009). De närstående förlorade även sitt jobb på grund 

av att de ägnade sin tid till att ta hand om personen med HIV (Lundberg et al., 2016). Att ha 

ansvar och sakna stöd medförde att de upplevde en fysisk och emotionell utmattning 

(Pallangyo & Mayers, 2009). Fysiska hälsoproblem var även det en konsekvens av 

vårdbördan som nämndes av de närstående (Wacharasin & Homchampa et al., 2008). 

Närstående beskrev att de blev belastade av det ökade ansvaret och vårdbördan (Murphy et 

al., 2013; Biru et al., 2015). De närståendes liv påverkades negativt och detta berodde på att 

de inte kunde leva sina egna liv samt kunde inte ta hand om sig själva (Lundberg et al., 2016). 

Detta lede till att deras sociala liv blev begränsat. Brist på faciliteter, resurser och ökad 

belastning förvärrade vårdbördan (Tishililo & Davhana - Maselesele, 2009). Vissa närstående 

beskrev vårdandet som en kvinnlig roll utifrån det kulturella perspektiv som de hade. Därmed 

ökade vårdbördan hos de kvinnliga vårdarna beroende på de kulturellt definierade 

kvinnorollerna (Pallangyo och Mayers, 2009).  

 

8.2.3 Stigmatisering 

Närstående upplevde att vårda någon med HIV innebar att de kom i kontakt med stigma och 
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diskriminering på olika sätt (Fredriksen-Goldsen et al., 2011; Lundberg et al., 2016; Murphy 

et al., 2013; Aga et al., 2014; Lua et al., 2014; Biru et al., 2015; Pallangyo & Mayers, 2009); 

Wacharasin & Homchampa et al., 2008; Tishililo & Davhana-Maselesele, 2009). De beskrev 

att de var utsatta för stigmatisering av samhället (Aga et al., 2014), släktningar (Lua et al., 

2014; Pallangyo & Mayers, 2009) och grannar (Pallangyo & Mayers, 2009). En del 

närstående upplevde stigman när personen med HIV råkade ut för stigmatisering (Murphy et 

al., 2013; Aga et al., 2014). Detta upplevdes när människor hade kränkande reaktioner 

gentemot patienterna (Aga et al., 2014) och tittade på dem annorlunda (Murphy et al., 2013). 

De närstående valde att inte synliggöra personens HIV-status och hemlighåll sjukdomen för 

att skydda den sjuke och sig själva från stigmatisering och diskriminering (Fredriksen-

Goldsen et al., 2011; Lundberg et al., 2016; Lua et al., 2014; Biru et al., 2015; Wacharasin & 

Homchampa et al. 2008). Vissa närstående var oroliga att människor i omgivningen skulle 

veta om diagnosen av personen med HIV, därför sökte de vård långt bort från sin bostadsort 

(Lundberg et al., 2016; Biru et al., 2015). De närstående som berättade om den sjukes diagnos 

till andra i släkten blev avvisad och isolerade (Pallangyo & Mayers, 2009). 

 Psykisk ohälsa var en konsekvens av att leva med stigmatisering och fördomar som de 

närstående upplevde. En beskrivning hos de närstående var att de ibland kände ångest 

(Tishililo & Davhana-Maselesele, 2009). Närstående upplevde även att de fruktade att veta 

vad människor hade för negativa uppfattningar om HIV. De beskrev att människor trodde att 

sjukdomen var kopplad till låg moral, avvikande sexuellt beteende och osedlighet, därför 

skulle personer med HIV straffas (ibid.). Andra förekommande uppfattningar var att HIV 

förknippades med drogberoende och prostitution (Lundberg et al., 2016).  

 

8.3  Kunskap och brist på kunskap 

De närstående upplevde att de hade en brist på kunskap om HIV, dess smittvägar och hur man 

vårdar patienter med HIV (Lundberg et al., 2016; Wacharasin & Homchampa et al., 2008). De 

utryckte att de behövde kunskap om HIV för att ge rätt vård till personer som lever med HIV 

(Wacharasin & Homchampa et al., 2008; Fredriksen - Goldsen et al., 2011). Närstående som 

kunde läsa och skriva beskrev att det hjälpte dem i den vårdande processen, att de kunde hitta 

information på egen hand samt att de kunde vårda patienten utan att stigmatisera denne (Aga 

et al., 2009). De som inte kunde läsa och skriva upplevde att det var hindrande för dem när de 

vårdade (Fredriksen - Goldsen et al., 2011). Det kunde vara svårt att förstå mediciniska 

instruktioner för att hjälpa den sjuke. Den begränsad utbildningsnivån och brist på kunskap 

om HIV medförde även att de närstående trodde att den sjuke skulle botas efter den 
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mediciniska behandlingen (Lua et al., 2014).  

 

8.4 Stöd och brist på stöd 

Vissa av de närstående uttryckte att de inte fick ekonomiskt och socialt stöd av varken 

samhället eller släktingar då de vårdade personen med HIV (Lua et al., 2014; Pallangyo & 

Mayers et al., 2009; Tishililo & Davhana-Maselesele, 2009).  Det uteblivna stödet var på 

grund av att de närstående höll sjukdomen hemlig eller de blev stigmatiserade. De som 

efterfrågade ett ekonomiskt, emotionellt och fysiskt stöd från andra familjemedlemmar blev 

avvisade (Pallangyo & Mayers et al., 2009). Vissa närstående utryckte att de fick ekonomiskt 

stöd från andra familjemedlemmar (Lundberg et al., 2016) och samhället (Murphy et al., 

2013; Pallangyo & Mayers et al., 2009), men detta var inte tillräckligt för att täcka den sjukes 

och familjemedlemmarnas behov (Pallangyo & Mayers et al., 2009). De som fick ekonomiskt 

stöd från samhället utryckte att de kunde utföra aktiviteter som de annars inte skulle kunna 

göra (Murphy et al., 2013). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

Sökningen av artiklar för denna litteraturöversikt genomfördes utifrån syftet, därmed valdes 

tio artiklar som svarade på syftet. Författarna är medvetna om att använda flera databaser kan 

ge många träffar som kan vara relevanta för litteraturöversikten men valde att använda endast 

tre databaser. Vid sökningen av artiklar genomfördes både ämnesord och fritextsökning för att 

inte missa relevanta artiklar som inte är taggad med ämnesord vilket bedöms som en styrka. 

Artiklar söktes med alla sökningsord på samma gång samt kombinerade med de boolesk 

teknik OR och AND vilket resulterade för många träffar och medförde svårigheter i att 

hantera urvalet. Detta diskuterades av författarna och därefter genomfördes en ny sökning 

med få sökord åt gången vilket gav mindre antal träffar som var hanterbart. Svagheten av att 

få mindre antal träffar var att författarna riskerar att missa artiklar som kunde vara relevanta 

för litteraturöversikten. Vid urvalet granskades artiklarnas kvalitet, de artiklar som författarna 

ansåg inte höll kvalitet exkluderades. Detta ses både som svaghet och styrka. Svagheten var 

att artiklar som kunde vara relevanta för syftet exkluderas och styrkan var att resultatet håller 

kvalitet och ökar pålitligheten. Artiklar som var publicerad före 2008 exkluderades. 

Författarna anser detta som en styrka då kunskapen av forskningen är aktuell. Ett kriterium 

som inkluderades var att deltagarna i de olika studier skulle vara närstående som vårdar någon 



 
 17 (34) 

 

med HIV och 18 år eller äldre. I endast en artikel föll ålderkriteriet bort, då deltagarna var 

från15 år upp till vuxen ålder. Trots detta valde författarna att behålla artikeln. Anledningen 

till att inkludera denna artikel var att studien genomfördes i en utvecklad del av världen 

(USA) vilket gör att analysen innefatta upplevelser från olika världsdelar. Resten av de valda 

artiklarna var från olika utvecklingsländer vilket kan göra att resultatet inte stämmer överens 

med de utvecklade länders upplevelserna kring HIV. Det kan vara en svaghet. Trots att 

författarna försökte att inkludera studier från utvecklade länder hittades inte relevanta artiklar. 

Det kan bero på det inklussionskriteriet som författarna avsatt eller att HIV inte är lika vanligt 

förekommande i de utvecklade länderna jämfört med utvecklingsländerna. Författarna 

genomförde även en manuell sökning för att hitta studier från utvecklade länder. Studier som 

hittades var före år 2000 och innehöll gammal information vilket författarna inte tyckte var 

relevant och valde att exkludera dessa gamla artiklar. Det kan ses som en svaghet att det är 

begränsad internationell spridning på inkluderade artiklar.  

   De valda artiklarna för denna litteraturöversikten var skrivna på engelska. Trots att 

författarna har god förståelse för det engelska språket är det dock inte deras modersmål. Detta 

kan leda till feltolkningar som kan påverka resultatet. Författarna är medvetna om risken av 

missuppfattningar och vid svåra engelska begrepp användes engelskt-svenskt lexikon för 

översättning. Författarna läste artiklarna upprepade gånger enskilt och diskuterade 

tillsammans hur resultatet uppfattades för att tolkningen av resultatet skulle bli trovärdigt. 

Båda författarna kommer från en del av världen där HIV är en vanlig sjukdom och dessutom 

hade en av författarna erfarenheter av att vara närstående till en person med HIV. Denna 

förförståelse har tagits i beaktande för att inte påverka resultatet. Författarna hade diskuterat 

och reflekterat med varandra om sina tankar för att förförståelsen inte skulle styra resultatet.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV var litteraturöversiktens syfte. 

Upplevelserna av att vårda en person med HIV varierade utifrån litteraturöversiktens resultat. 

Fyra huvudkategorier identifierades. Dessa var De närståendes upplevda känslor, 

Konsekvenser för närstående som vårdar, Kunskap och bristen på kunskap samt Stöd och 

brist på stöd. I resultatdiskussionen lyftes delar av bakgrunden fram samt Katie Eriksons teori 

med fokus på begreppen lidande och hälsa.  

 I resultatet framkom det att stigmatiseringen var något som var närvarande i många olika 

sammanhang för de närstående och hade en negativ påverkan. Rädslan för stigmatiseringen 
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gjorde att den närstående avskilde sig från samhället. Om sjukdomen framkom var känslan att 

de skulle bli separerade från samhället. Detta fick till följd att många närstående gjorde allt för 

att hemlighålla sjukdomen. Det kunde yttra sig genom att de närstående sökte vård långt borta 

för personen med HIV. I likhet med detta menar Bogart et al. (2007) att just rädslan för 

stigmatisering gjorde att många familjer levde i en slags sekretess mot sin omgivning. Detta 

skulle enligt Eriksson (2018) kunna tolkas som att människor är snabba att fördöma andra. Att 

om inte värderingarna överensstämmer kan lätt fördömelse uppstå likt stigmatisering. Detta 

leder även till att den utsatte personen inte känner sig välkommen. Eriksson (2018) menar att 

alla människor vill känna sig välkomna och bli inbjudna. Att känna sig ovälkommen fråntar 

människan hopp och livsglädje. Det är personens kränkning som blir centralt för hur de 

upplever lidande. Att bli fråntagen sin värdighet som människa är en stor orsak till lidandet. 

Författarna anser att stigmatiseringen har en stark koppling till lidandet då både den 

närstående och den sjuke utsattes med känslor av bland annat rädsla. Eriksson (2018) 

beskriver att de närstående kan lida mer än själva patienten vissa gånger. Enligt ICN:s etiska 

kod är en av de främsta uppgifterna för en sjuksköterska att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). I bakgrunden framhölls Boström och Ögren Wanger (2009) 

stigmat som internt eller externt. Det externa stigmat är samhällets stigma som kan leda till 

diskriminering. Detta tolkas som att samhällets stigma blir till lidande för de närstående. 

Författarna anser att sjukvården ska uppmärksamma det externa stigmat i kontakt mot de 

närstående. Att ge stöd och förtroende till de närstående samt påvisa för dem att sjukvården, 

som är en del av samhället, inte besitter dessa stigman. Detta hjälper de närstående i sin vård 

av personen med HIV samt främjar deras hälsa och välbefinnande.  

 Resultatet visade psykiska hälsan hos de närstående påverkades även av dessa 

stigmatiseringar och fördomar. De upplevde en fruktan över vad samhället hade för negativa 

uppfattningar om HIV. I liknande ordalag beskrev Li et al. (2008) att stressen av 

stigmatisering fick stora konsekvenser för relationer till övriga släktingar och samhälle. Detta 

var framförallt orsakat av att de närstående försökte dölja sjukdomen med misstänksamhet 

och fingerpekande som följd. Eriksson (2018) menar att hälsa är ett sammansatt tillstånd 

mellan kropp, själ och ande. Det själsliga handlar om personens känsla av inre frid och balans 

mot bland annat personer i dess närhet. Författarna anser att stigmatiseringen även påverkar 

hälsobilden i form av den psykiska hälsan hos de närstående där stigmat bidrar till en obalans 

i livet. I resultatet framkom det även att stigmatiseringen var så påtaglig för de närstående i 

och med att stigmat var kopplat till sexualiteten hos den HIV- smittade. Stigmat uppkom 

genom ett i samhället sexuellt avvikande beteende som inte var normativt. Även uppfattningar 
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om HIV var att det berodde på prostitution eller ett drogberoende. Detta bekräftas av studien 

av Li et al. (2008) där det framkommer att stigmat är associerat till ett dåligt beteende med en 

känsla av skam som följd. Bogart et al. (2007) är inne på samma linje där stereotyper om 

sjukdomen förknippas med avvikande sexuella beteenden utifrån samhället som prostitution 

eller homosexualitet. Detta kan även kopplas till Erikssons (2018) beskrivning av 

sjukdomslidande. Eriksson menar att människan har ett själsligt och ett andligt lidande. Vilket 

uppstår i samband med skam eller skuld kopplat till sjukdomen. Ofta uppstår skammen i 

samband med en fördömande attityd från samhället. Detta menar författarna kan kopplas till 

de fördomar som samhället har gällande sexualiteten hos patienter med HIV och deras 

närstående. Enligt den etiska koden skall omvårdnad ges på ett respektfullt sätt och som skall 

ges oberoende av bland annat vad för sjukdom det handlar om samt oberoende av vad för 

sexuell läggning individen har (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Vård skall inte enbart 

ges till enskilda personer utan även till familjer samt allmänheten. Utifrån detta har 

sjuksköterskan ett ansvar att på ett respektfullt sätt möta de närstående och ha förståelse till 

hur de upplever hela sjukdomssituationen. I bakgrunden framkom det att fokus ofta bara ges 

till den sjuke (Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). Det är dock ett ömsesidigt beroende 

mellan den närstående och den sjuke utifrån ett vårdperspektiv. Utifrån detta anser författarna 

att den närståendes hälsa inte bör förringas. Fokus bör ligga i att stärka de närståendes 

självbild i att HIV är likställt med vilken annan sjukdom som helst. Att ge den närstående 

känslan av inkluderande och normaliserande. Även klargöra för de närstående att sjukvården 

är en del av samhället. Vilket innebär att sjukvården är på deras sida som ett led i att stödja de 

närstående mot de fördomar som eventuellt kan förekomma ute i samhället.  

 Resultatet visade att betydelsen av kunskap eller brist på kunskap hos de närstående var 

något som var förekommande när dom vårdade personen med HIV. Detta fick även 

följdeffekter i form av osäkerhet, rädsla och oro när kunskap saknades. Bristen på kunskap 

var påtaglig hos en del närstående gällande hur smittan av HIV spreds. En rädsla fanns över 

att bli smittad genom att dela köksredskap eller att dela bostadsutrymme. Detta 

överensstämmer med Bogart et al. (2007) som visade hur okunskapen leder till rädsla över att 

bli smittad. Genom att erhålla kunskap om sjukdomen leder det till ett fördomsfritt stöd till 

den HIV-drabbade. Eriksson (2018) menar att människan i alla tider har tagit hand om de 

svagare. Vårdkunskapen har dock inte alltid handlat om faktakunskap. Vård som inte bygger 

på systematiserad kunskap är amatörmässig kunskap där vården styrs av tro och eget 

tyckande. Författarna anser att de närstående som vårdar får anses som amatörmässiga. Dock 

menar författarna att denna amatörmässiga kunskap går att förebygga mångt och mycket. 
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Nyckeln är att utbilda och informera de närstående vårdgivarna i hur smittan sprids. 

Kunskapen bidrar till att undgå onödig stress och rädsla i att bli smittad hos de närstående. I 

ICN:s etiska kod framkommer det att ansvaret för att enskilda personer får korrekt och 

tillräcklig information åligger sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

bakgrunden nämns det även att om närstående saknar ett informationsstöd från sjukvården 

bidrar det till en osäkerhet hos dem och de försöker hitta information på annat håll istället 

(Årestedt, Persson & Benzein, 2013). Författarna anser att kunskap om hur sjukdomen och 

om hur smittan av HIV sker måste ges utifrån den etiska koden. Vikten av kunskap är av 

central betydelse för de närstående i hur de hanterar vårdandet av personen med HIV.  

 Resultatet visade även att de närstående beskrev att kunskaper i läsande och skrivande 

underlättade för dem att söka information om sjukdomen själva. Det underlättade även för 

dem i att förbereda sig i den vårdande processessen samt undvika stigmatisering. De som 

däremot inte hade läs- och skrivkunskaper upplevde svårigheter med vårdandet av personen 

med HIV. Detta överensstämmer även med Hamra, Ross, Karuri, Orrs och D`Agostino (2005) 

som påvisar ett samband mellan hur de närstående upplevde stigmatisering samt deras 

kunskap om sjukdomen. Det visade sig att ju mer kunskap de hade om sjukdomen desto 

mindre var upplevelsen av stigmatisering. Detta fick även till följd att de närståendes 

vårdande av personen med HIV blev bättre då de hade mer kunskap.  

 Detta är en viktig punkt att följa upp menar författarna. Inom sjukvården kan man inte 

förutsätta att alla har de grundläggande egenskaperna för att söka informationen själv om 

HIV. I ICN:s etiska kod framkommer det att sjuksköterskan skall verka för jämlikhet och 

fördela sjukvårdens resurser på ett rättvist sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Därav 

är det önskvärt att sjukvården ges tid till att ge kunskap utifrån personens behov för att alla 

ska få samma villkor i fakta om sjukdomen. Då resultatet visar att just kunskap om sjukdomen 

är av central betydelse för att få till ett bra vårdande samt undvika stigmatisering. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visade närståendes upplevelser av att vårda en person med HIV. I och med att både 

personer med HIV och deras närstående förekommer inom vården anser författarna att 

resultatet i denna studie kan nyttjas av både sjuksköterskor och övriga vårdpersonal inom 

sjukvården för att ge stöd i de närståendes upplevelser. Detta kan bidra till att 

sjukvårdspersonal ges förståelse i de närståendes upplevelser för att därefter ge det stöd som 

efterfrågas. När en person blir sjuk förekommer det att en närstående är där som stöd. Stödet 
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kan vara mödosamt att ge och närstående kan påverkas av både fysiska och psykiska 

påfrestningar i samband med detta som sin tur kan orsaka ohälsa. De närstående har en 

betydelsefull roll i den sjukes vård och återhämtning men de närståendes upplevelser av 

vårdandet hamnar ofta i periferin. För att de ska kunna ge vård och vara ett stöd för den sjuke 

bör deras upplevelser kring vårdandet beaktas. Det är önskvärt att sjuksköterskan är 

förstående inför närståendes upplevelser i samband med sjukdomen och i närståendes vård av 

personen med HIV. Detta i ett led att ge det stöd som behövs för de närstående. För att de 

närstående ska möjliges en roll som vårdare bör sjukvårdpersonalen inkludera de närstående i 

att synliggöra och bekräfta dem i deras roll som vårdare. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det saknas tillgänglig forskning i Sverige om de närståendes upplevelser i 

samband med HIV. Nuvarande forskning genomfördes framförallt i länder där HIV 

prevalensen var hög och många negativa upplevelser uppdagades för de närstående. Aktuell 

forskning från Sverige om närståendes upplevelser i samband med att en person i deras närhet 

har HIV kan behövas och hur de närståendes upplevelser är i den västerländska kulturen med 

den form av vård som ges där. En förståelse om de närståendes upplevelser i den 

västerländska vården skulle vara tänkbart utifrån en kvalitativ studie. Från ett svenskt 

vårdperspektiv kan det då ges en djupare förståelse i de närståendes upplevelser kring 

sjukdomen HIV och på så sätt underlätta kontakten och stödet mellan sjukvården och de 

närstående.  

 

9.5 Slutsats  

HIV är en kronisk sjukdom där personer över hela världen kan drabbas och där sjukdomen 

påverkar både den drabbade samt deras närståendes livskvalitet negativt framförallt av 

fördomar förknippade med sjukdomen. Resultatet i denna studie visar på olika negativa 

upplevelser när den närstående gav vård i form av rädsla, frustration, hopplöshet, stress, brist 

på stöd etc. Stigmatisering av sjukdomen var en betydande orsak till dessa upplevelser där de 

närstående framförallt upplevde en rädsla i att bli stigmatiserade. Stigmat bidrog även till att 

de närstående upplevde en saknad av stöd från familjemedlemmar och samhället samt 

medverkade till att de närståendes vårdbörda blev mer påtaglig. Okunskap var ett annat hinder 

som påverkade de närståendes upplevelser kring sjukdomen där bristen på kunskap medförde 

att de negativa upplevelserna kring sjukdomen blev mer märkbara. Studien tyder på att 
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sjukvården bör uppmärksamma och ge ett stöd och kunskap i form av information till de 

närstående utifrån deras behov kring sjukdomen HIV. 
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The Journal of 

the Association 

of Nurses in 

AIDS Care 
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Urval – 8 Informella 

kvinnliga vårdgivare 
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I studien framkom att HIV-relaterad 

stigma och diskriminering, stress 

och utbrändhet identifierades. Det 
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vårdbörda och utmaningar samt 

otillräckligt stöd från samhället. 



 
 

32 (34) 
 

 

Datainsamling – semi-

strukturerade intervjuer 

Analys – Tematisk analys 

Sacajiu, G., 

Raveis V. H. & 
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Patients and family 

care givers’ 

experiences around 

highly active 

antiretroviral 

therapy (HAART)  
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medical 

Aspects of 
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Tshililo, A. R 

& Davhana-

Maselesele, 
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Family experience 
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patients with 
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Limpopo province, 
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Syftet med studien var 

att undersöka och 

beskriva 

familjemedlemmarnas 

upplevelser som vårdar 

patienter med 

HIV/AIDS i hemmet. 

Samt att utveckla 

riktlinjer för 

familjemedlemmar som 

vårdar närstående med 

HIV i hemmet.  

Metod – kvalitativ studie    

Urval – 12 

familjemedlemmar som 

vårdar sina anhöriga med 

HIV/AIDS i hemmet.  

Datainsamling – 

fenomenologiska 

intervjuer   

Analys – Deskriptiv design  

Studien visade att känslor såsom 

ilska, sorg, depression och 

frustration upplevdes av 

familjemedlemmar som tog hand 

om sina närstående under 

påfrestande ekonomisk situation.    

Det framkom även att livskvalitén 

av familjemedlemmarna påverkades 

då primära levnadsresurser fattas.  

Wacharasin C, 

& Homchampa 

P. 

Uncovering a 

Family Caregiving 

Model: 

Insights From 

Research to Benefit 

HIV-Infected 

2008 

 

Thailand  

 

The journal of 

the association 

Syftet med studie var att 

uppfatta familj 

omsorgspraxis för 

patienter med HIV. 

Samt att förstå problem 

och behov hos primära 

Metod – kvalitativ, 

deskriptive metod 

Urval – 48 familj 

vårdgivare och deras 48 

patienter som lever med 

HIV. 

Resultatet visade att en förändring 

skede i family medlemmarna från 

första diagnosen. Det framkom även 

att familj medlemmarna upplevde 

rädsla för stigmatisering. 
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Patients, Their 

Caregivers, and 

Health Professionals 

of nurses in 

AIDS care 

familj vårdgivare och 

personer som lever med  

HIV baserad på deras 

erfarenheter. 

Datainsamling - 

individuella 

djupintervjuer av patienter 

som lever med HIV och 

familj vårdgivare, 

diskussion med familj 

vårdgivaren som delad i två 

focus grupper med 8 – 10 

deltagare i varje grupp samt 

observation under 

diskussionen.  

Analys – induktiv 

dataanalys  

Närstående upplevde även starkare 

relation i samband med vårdandet. 

 

 


