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Följsamhet till bromsmediciner mot HIV är viktig då allt fler patienter 
i världen ges behandling och dålig följsamhet till mediciner har visat 
ge resistensutveckling. Syftet med denna studie var att få förståelse för 
varför patienter på Huddinges HIV-mottagning avbryter sin 
behandling. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer gjordes med sju 
patienter som på eget eller läkarens initiativ avbrutit behandling. En 
induktiv tematisk analys av data visade att patienternas uppfattning 
om de viktigaste orsakerna till avbrottet från behandling var fysiska 
biverkningar, tabletternas negativa inverkan på vardagen och läkarens 
inflytande. Resultaten får stöd i tidigare forskning kring följsamhet till 
bromsmediciner. Vidare studier på området kan hjälpa patienter att få 
bättre behandling mot HIV/AIDS.  
 
 

 
Inledning 

 
1981 beskrevs det som idag kallas för AIDS för första gången (Gallo & Montagnier, 
2003).  Från början trodde man att sjukdomen enbart drabbade homosexuella, idag 
känner man fullständigt till HIV-s smittvägar och patofysiologi (Gao et al., 1999; 
Stebbing, Gazzard, & Douek, 2004; Vernazza, Eron, Fiscus, & Cohen, 1999). HIV är 
ett virus som smittar via blod. Heterosexuell smitta är vanligast i Afrika, medan 
intravenöst missbruk är vanligast i till exempel Europa (Heinrup, 2005). Läkemedel 
(bromsmediciner eller ART, anti retroviral treatment) mot sjukdomen har under 80- och 
90 talen utvecklats som är så pass effektiva att man idag inte kan säga att HIV förkortar 
livstiden, förutsatt att man tar sina mediciner (Murphy et al., 2001). HIV/AIDS är idag 
ett enormt hot mot miljoner människors hälsa i världen (Wainberg, 2005). De värst 
drabbade områdena i världen finns idag i Afrika söder om Sahara med prevalenssiffror 
på upp till 38 % som i Swaziland (Ferrante, Delbue, & Mancuso, 2005; UNAIDS, 
2004). HIV-epidemin är svår att stoppa i stora delar av Afrika på grund av utbredd 
fattigdom, dålig tillgång på bromsmediciner, svårigheter att samla in data och att 
bedriva studier. Dålig infrastruktur och osäkerhet råder på stora delar av kontinenten 
(Ferrante et al., 2005). Skillnaderna mellan den vård de rika länderna kan erbjuda sina 
patienter och vad de smittade i Afrika erbjuds är enorm (Bachmann & Booysen, 2004). 
 
WHO tog 2003 initiativet till ”3 by 5” som innebar att ytterligare 3 miljoner människor 
skulle få HIV-medicin innan 2005 var slut (WHO, 2003). Detta är således en mycket 
stor utmaning. För närvarande räknar FN med att ca 40 miljoner människor är smittade 
med HIV i världen, varav ca 25 miljoner lever i Afrika söder om Sahara (UNAIDS, 
2004). WHO-s 3 by 5-initiativ är ambitiöst men stötte redan från början på problem. Ett 
av problemen var att få fram läkemedel. Man vill använda sig av generiska läkemedel 
vilket innebär ”kopior” som är betydligt billigare än motsvarande patenterade läkemedel 
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med handelsnamn. Debatten har kretsat kring huruvida de generiska läkemedlen är lika 
bra som de dyrare. Man har även diskuterat prissättning, patenträttigheter, det 
individuella kontra det folkhälsoinriktade perspektivet, prevention kontra behandling, 
kostnadseffektivitet av behandling etc. Andra problem har varit att lokalisera vilka 
patienter som är smittade samt att se vilka som klarar av att följa en HIV-behandling. 
Ytterligare en utmaning är att utbilda hälsopersonal och att nå ut till behövande 
patienter (Wainberg, 2005). 
 
I Sverige hade fram till och med 2004 6705 personer rapporterats smittade varav över 
2/3 var män vilket speglar att spridningen till en början främst var mellan män som hade 
sex med män och mellan manliga sprutnarkomaner (Heinrup, 2005). 
 
Många svenskar arbetar idag för olika volontärorganisationer i u-länder. En av dessa 
organisationer är Läkare Utan Gränser (Médecins Sans Frontières, MSF). MSF har för 
närvarande ca 3000 volontärer i fält, främst i Afrika. MSF arbetar framför allt med 
katastrofinsatser i utvecklingsländer men även med mer långsiktiga utvecklingsprogram 
som till exempel utbildning av sjukvårdspersonal och förebyggande verksamhet bland 
prostituerade och gatubarn (MSF, 2005). En av de största utmaningarna för MSF de 
senaste åren har varit AIDS-epidemin i södra Afrika (Levy, Miksad, & Fein, 2005). 
Många människor smittas varje dag och de förebyggande insatserna med 
kondomutdelning och informationsspridning verkar inte kunna stoppa epidemin 
nämnvärt. MSF arbetar bland annat i Kenya, i slumområdet Kibera, där man ger 
bromsmediciner till HIV-positiva patienter. En av utmaningarna är att se varför vissa 
patienter avbryter sin behandling. Inom detta område har väldigt få studier gjorts enligt 
E. Bushayija på MSF i Stockholm (personlig kommunikation, 27 september, 2005), 
även intygat av MSF-s forskningschef i Bryssel (personlig kommunikation, 10 
november, 2005).   
 
På institutionen för internationell hälsa (IHCAR) på Karolinska institutet, Stockholm, 
bedrivs folkhälsoforskning kring bland annat hur man kan förbättra och göra HIV-
behandling möjlig i länder med begränsade resurser. En del av denna utmaning är att 
undersöka varför människor avbryter sin behandling. Forskare på IHCAR vill 
undersöka hur MSF-projektet i Kibera, Kenya fungerar och hur man i framtiden kan 
göra HIV-behandlingen mer effektiv. Man behöver bland annat utforma frågor kring 
HIV-behandlingen som är intressanta att belysa i intervjuer med de kenyanska 
patienterna. En av dessa frågor är varför patienter avbryter behandlingen berättar Dr A. 
Ekström på IHCAR (personlig kommunikation, maj, 2005).  
 
Bromsmediciner, stigmata, biverkningar och följsamhet  
 
Flera studier har visat på HIV-s stigmatisering i samhället (Klitzman et al., 2004). Stein 
et al., (1998) visade i sin studie, där man intervjuade 203 HIV-positiva, att 40 % inte 
hade berättat för sin omgivning om sin smitta. Hälften av dessa hade inte berättat för sin 
partner om sin smitta (Stein et al., 1998). Klitzman et al., (2004) intervjuade 152 
stycken HIV-patienter för att se hur HIV-behandling påverkar öppenheten kring ens 
sjukdom och huruvida man går ut med sin sjukdom påverkar behandlingsbeslut. Man 
fann att HIV påverkar människors beteende genom att de tvingas dölja sina mediciner, 
förändra sin vardag och sina relationer till sin omgivning. Man fann att många patienter 
som väljer att gå ut med sin sjukdom möts av negativa attityder i omgivningen vilket 
påverkar följsamhet till medicinering negativt. Vissa patienter upplevde å andra sidan 
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det lättare att följa medicinering efter att ha gått ut med sin sjukdom. I en annan studie 
(Kumarasamy et al., 2005) intervjuades 60 män och kvinnor i Indien om vad som 
försvårade och vad som underlättade medicinering. Liksom i andra studier kom man 
fram till att socialt stöd från hem och vänner underlättar behandling samtidigt som 
sociala stigmata försvårar. Det som skiljer den indiska studien från västerländska studier 
är att kostnad för mediciner angavs som det viktigaste hindret för behandling. Siegel 
och Schrimshaw (2004) visade att stigmatisering och stress är signifikant vanligare hos 
kvinnor som idag tar ART jämfört med tiden innan ART (1994-1996) fanns. De 
jämförde intervjuer med 79 kvinnor från åren 1994-1996 och intervjuer mellan 2000-
2003 av en matchad grupp av 79 kvinnor. De kom fram till att de kvinnor som erhållit 
ART från 2000-2003 i större utsträckning rapporterade hälsorelaterad stress, 
stigmatisering i samhället samt problem med att vara öppna med sin sjukdom (Siegel & 
Schrimshaw, 2005). Trots att moderna bromsmediciner håller sjukdomen bättre i schack 
och är förknippade med färre biverkningar mår patienterna i större utsträckning mentalt 
dåligt idag. 
 
Alla bromsmediciner är förknippade med någon eller några biverkningar. Alla patienter 
drabbas inte i lika stor utsträckning och biverkningarna kan vara mer eller mindre 
övergående men i värsta fall permanenta. Vissa biverkningar kommer tidigt i 
behandlingen, andra senare. Många mediciner ger symptom som huvudvärk, 
illamående, diarré och yrsel. Flera av dessa minskar i styrka efter någon eller några 
månaders behandling medan vissa patienter aldrig blir av med symptomen. Det finns 
även mediciner som är förknippade med mer allvarliga biverkningar som anemi 
(blodbrist) och bukspottskörtelinflammation (Montessori, Press, Harris, Akagi, & 
Montaner, 2004). Flera av bromsmedicinerna ger även så kallade metabola effekter 
(Melchior, 1997). Detta begrepp innefattar utveckling av diabetes, höga blodfetter, 
viktuppgång eller nedgång samt omfördelning av fettet i kroppen till vissa typiska 
lokalisationer som till exempel buken. Många av dessa symptom är permanenta och 
svåra att råda bot på genom byte av läkemedel (Jain, Furfine, Pedneault, White, & 
Lenhard, 2001). I en sammanställning av litteraturen på området har Jain et al., (2001) 
visat att de flesta bromsmediciner är involverade i olika påverkan på metabolismen i 
kroppen. Flera mediciner ger nedsatt glukostolerans, diabetes, fettomfördelning i 
kroppen, stegrade blodfetter, bukspottskörtelinflammation och fetma.  Särskilt 
omfördelningen av fetma i kroppen beskrivs i flera artiklar enligt Jain et al., (2001) som 
något patienterna upplever negativt. Fettet försvinner på fotsulor, armar, ben och ansikte 
och sätter sig istället kring buken. Omfördelningen påverkar deras utseende, oftast till 
det sämre, något som är svårt att göra något åt, särskilt då fettet försvinner i ansiktet. 
Fettomfördelningen är även handikappande då exempelvis fettet från fotsulor 
försvinner. Dessa metabola effekter är något som kommer att drabba allt fler patienter 
som tar bromsmediciner ju fler år som går då man tar sina läkemedel. Diabetes, som är 
en del av dessa metabola effekter, uppkom som något vissa patienter i Jains studie 
(2001) upplevde som till och med värre än själva HIV-sjukdomen i sig. Uppfattningen 
verkar vara att man överlever själva HIV-sjukdomen idag om man bara tar sina 
tabletter. Ingen vet om HIV-patienter med bromsmedicin kan leva lika länge som icke-
smittade. Vi har idag inte tillräckligt med kunskap om patienter som tagit 
bromsmediciner under en hel livstid för att kunna dra några slutsatser (Murphy et al., 
2001). Vi vet att diabetes förkortar livet eftersom diabetes ger en rad allvarliga 
sjukdomar på lång sikt såsom hjärtinfarkt, stroke och njursvikt (Varughese, Tomson, & 
Lip, 2005). 
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Följsamhet till bromsmediciner är viktig eftersom flera studier har visat att dålig 
följsamhet bland annat kan ge resistensutveckling. Paterson et al. (2000) följde 81 
patienter som tog bromsmedicin och visade att de som tog mindre än 95 % av sina 
mediciner löpte betydligt större risk för att utveckla resistens mot medicinerna, få 
stigande virusnivåer samt kräva fler inneliggande dagars vård på sjukhus på grund av 
opportunistiska infektioner (AIDS-relaterade tillstånd). Även andra forskare hävdar att 
man behöver ta över 95 % av tabletterna för att undvika resistensutveckling (Read, 
Mijch, & Fairley, 2003). Detta kan jämföras med vad man oftast hänvisar till som 
godtagbara följsamhetsnivåer för andra typer av mediciner, exempelvis 
blodtryckssänkande mediciner, där man anser att 80 % följsamhet är acceptabel. I en 
annan studie från Baltimore (Sethi, Celentano, Gange, Moore, & Gallant, 2003) följde 
man 195 patienter under ett år för att studera korrelationen mellan följsamhet och 
resistensutveckling mot bromsmediciner. Man kom fram till att patienter som missade 
att ta 11-30 % av sina bromsmediciner löpte betydligt större risk att utveckla resistens 
än andra. Även vad gäller HIV-behandling i Afrika sker för närvarande en intensiv 
debatt kring vikten av att skapa goda förutsättningar för att patienterna verkligen ska ta 
sina mediciner för att undvika resistensutveckling. Det råder dock oenighet om var 
gränsen går för hur många tabletter man kan/får missa för att risken för 
resistensutveckling ökar drastiskt (Laurent et al., 2004; Stevens, Kaye, & Corrah, 2004). 
 
Reynolds et al (2004) gjorde en kvantitativ studie där man tittade på hur HIV-patienters 
inställning till bromsmediciner påverkar följsamheten. Man kom fram till att endast 37 
% av 980 patienter var övertygade om att HIV-medicin gjorde dem gott. Faktorer som 
var kopplade till lägre tilltro till bromsmedicinernas goda effekt var stress, lägre 
utbildningsnivå samt depression. Författarna kommer fram till att man bör göra fler 
liknande studier för att i framtiden kunna skapa verktyg för att fånga upp patienter i 
tidigt skede av behandling som kanske löper större risk än andra att avbryta sin 
behandling och i dessa fall eventuellt sätta in förebyggande åtgärder som till exempel 
motiverande samtal.     
 
Reimen et al., (2003) genomförde intervjuer i Los Angeles med 110 HIV-patienter och 
kom fram till varierande faktorer som underlättar och försvårar upprätthållandet av 
HIV-medicin. Viktigast för bra följsamhet var patienternas tro på bättre hälsa om de tog 
medicinerna. Vice versa gällde även, det vill säga att man trodde ohälsa följde om man 
inte tog medicinerna. Viktigt för god följsamhet var även ett socialt nätverk av familj 
och vänner som stöttade patienten. Förknippat med dålig följsamhet var de fysiska 
biverkningarna och osäkerheten kring vad läkemedlen på lång sikt gör med kroppen  
(Remien et al., 2003).    
 
Idag behöver HIV-patienter ta mycket färre tabletter än vad som var fallet för bara 
några år sedan. Man har lyckats framställa kombinationstabletter som gör att antalet per 
dag är lägre. Flera studier har visat att följsamheten är högre hos de patienter som får en 
dos regimer jämfört med fler dosregimer (Portsmouth, Osorio, McCormick, Gazzard, & 
Moyle, 2005). Fortfarande intar dock patienterna oftast flera tabletter, flera gånger om 
dagen. De informeras om vikten av att ta tabletterna på regelbundna tider och att inte 
hoppa över något tillfälle. 
 
Den starkaste negativa faktorn för följsamhet av behandling i Reynolds et al. (2004) 
studie var depression. I sin studie kring följsamhet till HIV-medicinering fann Malcolm 
et al. (2003) att en av de sex viktigaste orsakerna till god följsamhet är frånvaro av 



 5 

depression. Även enligt Read et al. (2003) är depression den viktigaste orsaken till 
varför HIV-patienter inte tar sina bromsmediciner. 
 
I litteraturen finns uttalat stöd för att läkaren fyller en viktig funktion för följsamheten 
till behandling (Malcolm, Ng, Rosen, & Stone, 2003). Malcom et al. (2003) intervjuade 
44 hiv-patienter och kom fram till att de som följde medicinering bra hade gemensamt 
att de bland annat verkligen litade på och lyssnade på sin läkare jämfört med de som 
följde medicinering sämre som uttryckte en mer skeptisk hållning till läkaren. 
 
Många skeptiker till WHO-s 3 by 5 initiativ menar att problemen i Afrika kommer att 
bli ännu större än i de rikare delarna av världen. Hur ska man kunna informera alla 
patienter i Afrika där en stor del är analfabeter och där bristen på utbildad personal är 
stor? Flera forskare argumenterar dock emot denna farhåga (Byakika-Tusiime et al., 
2005). I Uganda intervjuade man 304 HIV-positiva patienter och undersökte följsamhet 
till bromsmediciner. Man fann inga signifikanta skillnader mellan följsamheten bland 
dessa patienter och de vanligast presenterade siffrorna från rikare länder (Byakika-
Tusiime et al., 2005). Många av studierna från Afrika kommer dock från relativt 
ordnade områden, oftast i storstäder, där man har välutbildad personal och bra kontroll 
på patienterna. Mycket återstår att göra för att undersöka hur man ska nå ut till patienter 
i mer komplexa situationer som till exempel i stora delar av Centralafrika där 
civilbefolkningen lever under säkerhetshot och där man hittills har dålig kontroll på 
HIV-epidemins utbredning (Power et al., 2003).   
 
På infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge ligger mottagning 2 
där 762 HIV-positiva patienter följdes (juni 2005). Av dessa hade 171 aldrig fått 
behandling, 528 fick behandling och 63 patienter hade avbrutit sin behandling av olika 
skäl men följdes av läkarna på mottagningen. De 171 patienter som följdes utan att ha 
fått behandling hade ett immunförsvar som fungerade så bra att man ansåg att 
behandling inte behövdes. Alternativt förelåg en bristande följsamhet varför de inte blev 
aktuella för behandling. Det fanns till exempel missbrukare som levde ett så oordnat liv 
att man ansåg att de inte klarade av att få behandling. 63 patienter fick alltså tidigare 
behandling men hade, på eget initiativ eller läkarens, avbrutit sin behandling (Pehrson, 
2005). Dessa patienter var min målgrupp för denna studie. 
 
Av de 762 smittade som följde på mottagningen var 2/3 män och 1/3 kvinnor. 
Fördelningen av smittväg var under 2005 54% heterosexuell, 23% intravenös, 19% 
homo/bisexuell och 3% övrig (Lindbäck, 2005).  
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att närmare försöka förstå varför HIV-positiva patienter 
avbryter sin behandling.  
     

Metod 
 
Jag valde en induktiv tematisk analys som metod eftersom syftet var att explorera 
ämnesområdet utan närmare förkunskap eller teori. Det fanns således inga förbestämda 
teorier eller hypoteser att utgå ifrån.  
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Urval/undersökningsdeltagare 
 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval av patienter eftersom upplägget var kvalitativt 
explorativt. På HIV-mottagningen, KS (Karolinska Universitetssjukhuset) arbetar sedan 
många år en nära vän till mig som läkare, Pehr Olov Pehrson. Dr Pehrson hjälpte mig 
att kontakta några av sina patienter som han visste hade gjort ett avbrott i sin HIV-
medicinering av något skäl. Jag fick adresserna till dessa patienter och skickade ut ett 
informationsblad om studien (bilaga 1) till 12 patienter. Fem stycken tackade redan då 
ja till deltagande. Efter 1-2 veckor ringde jag upp till de patienter som inte hade 
kontaktat mig och frågade om de kunde ställa upp för intervju. Jag förtydligade då i 
korta ordalag hur det hela skulle gå till. Ytterligare två tackade då ja varför sammanlagt 
sju stycken patienter ställde upp för intervju. 2 stycken var kvinnor, 39 respektive 68 år 
gamla och 5 var män i åldrarna 59, 55, 54, 68 samt 55 år (tabell 1). Alla patienter hade 
gjort behandlingsstopp mellan 1998 och 2004. 4 av 7 hade återupptagit behandlingen. 
De 5 patienter som kontaktats från början men ej blev intervjuade valde att inte ställa 
upp (3 stycken) eller gick ej att få tag i (2 stycken). Skälen till varför patienterna ej ville 
ställa upp på intervju gick jag inte närmare in på efter inrådan av min mentor, Dr 
Pehrson.   

 
Tabell 1, demografiska data 
Patien
t 

Kö
n 

Födelseå
r 

Smittväg* Civilstånd Barn Konstate
rad 
positiv 

Påbörjad 
behandli
ng 

Avbrott Återuppt
ag 

P1 M 1946 Homo/bi Sambo 0 1986 1993 1998 2001 
P2 M  1950 Bi Sambo - 1994 1996 2002 - 
P3 K 1966 IV Gift 0 1987 1997 2004 - 
P4 M 1951 Homo/bi - 0 1994 2003 2004 2005 
P5 K 1937 Hetero - 2 1996 1996 2004 2005 
P6 M 1937 Homo/bi Sambo 0 1987 1992 2004 2005 
P7 M  1950 Hetero(?) Sambo 2 1995 1999 2003 - 
 

*IV= intravenöst missbruk, Homo=homosexuell, bi=bisexuell, hetero=heterosexuell 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer med öppna svar för att samla in data. 
En intervjuguide fanns tillgänglig (bilaga 2) och användes som stöd för intervjuerna. 
Avsikten var att hålla intervjuerna så öppna som möjligt. De inledande frågorna 
handlade om vad patienten arbetar med, om de var gifta eller ej och huruvida de hade 
barn eller inte. Därefter följde frågor kring hur de smittats och om hur de insjuknade. 
Diskussionen fokuserades därefter kring avbrottet från medicineringen. Min 
förförståelse för ämnet var begränsad eftersom jag inte arbetat med HIV/AIDS. Jag 
hade dock vana att intervjua patienter eftersom jag arbetat som läkare i 5 år.  
 
Procedur 
 
Patienterna intervjuades var för sig vid olika tillfällen enligt överenskommelse på 
mottagning 2 (förutom en patient som ville intervjuas i sitt hem) där lokalerna för 
patienterna var bekanta. Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna ånyo om 
syftet med och bakgrunden till undersökningen samt frivilligheten i deltagandet. De fick 
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kaffe innan intervjun startade och gav sedan sitt muntliga medgivande till medverkan. 
De accepterade även att samtalen spelades in på kassett och de informerades om att 
detta skulle skrivas ut på papper för fortsatt analys och efter detta kasseras. Materialet 
skulle hållas konfidentiellt. Intervjuerna tog 50-80 minuter vardera och spelades in med 
kassettbandspelare. Jag, som utförde intervjuerna är medicinsk läkare utan erfarenhet av 
HIV-patienter och med begränsade erfarenheter av djupintervjuer.   
 
Analys 
 
Analysen följde induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och lästes sedan igenom flera gånger för att få en god förståelse för helheten. 
Därefter markerades viktiga avsnitt samt nyckelord som ansågs viktiga för det avsedda 
ämnesområdet. Dessa avsnitt/nyckelord betecknades med koder. Som hjälp med 
kodningen användes dataprogrammet Open Code som kunde laddas ned från Umeå 
Universitets hemsida (University, 2005). Koderna jämfördes med varandra och 
grupperades sedan ihop under olika teman, det vill säga under olika övergripande 
begrepp. Varje tema togs därefter var för sig och jämfördes åter igen med hela 
intervjutexterna för att plocka ut allt som hade med varje tema att göra. En slutlig 
benämning på varje tema formulerades, varpå varje tema sammanfattades i egna ord. 
Till slut valdes några representativa citat ut för att belysa varje tema (Dahlgren, 2004). 
Litteratursökningar gjordes efter analysen.  
 

Resultat 
 
Analysen visade att patienterna beskrev ett förlopp från smitta via insjuknande, 
behandlingsstart, avbrottsprocess och återupptag till framtid. De teman som framstod 
som mest betydelsefulla för avbrottet från behandling var: fysiska biverkningar, 
tabletternas negativa inverkan på vardagen samt läkarens inflytande. 
 
Samhällets attityd och kunskap om HIV 
 
Flera exempel framkom på hur HIV-patienter upplever att samhället behandlar dem 
negativt. Flera patienter upplevde sig dåligt bemötta inom sjukvården, särskilt under 80-
talet då kunskapen om HIV inte var så stor. Som denna medelålders man som beskriver 
sitt möte med tandvården:  
 
P:” Tandvården är ett område där hiv positiva blir fruktansvärt diskriminerade, och då 
menar jag inte specialklinikerna på sjukhusen utan jag menar folktandvården och den 
privata tandvården. Även inom primärvården och detta sker i storstäder som Stockholm 
t.ex. Där läkarna står tre meter ifrån patienten och vill titta i halsen eller titta under 
armen om man har problem, men överhuvudtaget inte närmar sig patienten.” 
 
En patient beskrev tydligt hur han inte tyckte att samhällets attityd hade förändrats de 
senaste 15 åren. Okunskap om hiv råder fortfarande och okunskap skapar rädsla och 
rädslan skapar diskriminering och stigmatisering i samhället. Denna okunskap är enligt 
denna patient oberoende av hur välutbildad man är. Generellt uttryckte flera patienter att 
kunskapen om HIV i samhället är för dålig. Som denna man: 
 
P:”…Kunskapen är för låg om vad hiv egentligen är. Man tror att det är någonting som 
man dör utav sen är det inget snack om saken, det är bara det att det tar olika lång tid. 
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Det är ju faktiskt inte riktigt så. Det är ju mer ett hälsoproblem som varar i livstid som 
jag ser det i alla fall. Jag hör ju resonemang o.s.v. på jobbet, man hör ju okunskapen 
om det hela. Där är det verkligen svart eller vitt.” 
 
Flera respondenter återkommer till att de hört människor på jobbet uttrycka okunskap 
om hiv. En patient satt i telefonväxeln under 90-talet och hörde hur transportbilarnas 
chaufförer talade med stor rädsla om att handskas med och hämta hiv-smittade 
patienter. Han verkade mena att rädslan för sjukdomen på hans arbetsplats avskräckte 
honom från att gå ut öppet med sin sjukdom. Han var direkt rädd för att bli av med 
jobbet om man fick reda på att han var smittad. En annan kvinna beskrev hur hon blivit 
ombedd på arbetet att inte tvätta sina underkläder tillsammans med andras om hon 
menstruerade.  
 
Samtidigt framkom hos flera patienter en frustration över att man faktiskt ville berätta 
om sin sjukdom men inte kände att omgivningen kunde handskas med en sådan 
information. Man känner sig ensam och isolerad med sin sjukdom som man egentligen 
skulle vilja vara öppen med. Detta beskriver denna man så här:  
 
P:”Det som kanske upplevs som negativt är ju att folk inte vet vad man gör men 
samtidigt så har folk inte kurage nog att fråga vad man gör. Det är egentligen den enda 
avigsidan, folk är ju nyfikna och det kan man ju se men man frågar inte. Jag tror inte 
att samhället är berett att ta emot nyheten att man är hiv positiv, det tror inte jag.”  
                      
Smitta/Insjuknande  
 
Alla patienter utom en smittades sexuellt. De flesta visste vem som var smittkällan 
medan några var mer osäkra. En man som arbetat i Afrika fick beskedet på flygplatsen 
då han var på väg tillbaka efter en vistelse i Sverige och hade genomgått en 
hälsokontroll. Hans partner i Afrika hade testats negativt vid tidigare tillfälle och 
frågetecken uppstod kring den exakta smittvägen. Som patienten beskrev det så hade 
det en viss betydelse för ”skuldfrågan” som han uttryckte det, men att han hade fortsatt 
att leva i sitt förhållande och försökt undvika ämnet. En annan man visste om att han 
levde med en hiv-positiv man och var inte förvånad när han själv blev smittad. Ingen av 
patienterna nämnde någon som helst bitterhet över att ha blivit smittade. De första 
symptomen från hiv-infektionen beskrevs av flera patienter ingående, några hade 
drabbats hårt av den första ”primärinfektionen” med influensaliknande symptom. Andra 
hade inte upplevt denna första infektion utan blev desto sjukare när deras immunförsvar 
slutade fungera så pass mycket att de drabbades av AIDS-relaterade tillstånd som 
exempelvis bältros. Denna man beskriver sina första symptom utförligt:  
 
P:”Primärinfektionen var ganska jobbig. Det var en influensaliknande historia som var 
fruktansvärt jobbig. Jag var jättesjuk. Det spelade ingen roll om det var kallt eller 
varmt jag åt eller drack så var det som taggtråd i halsen och min husläkare förstod inte 
att det var hiv så han gav mig vanligt penicillin, det hjälpte väl inte riktigt.” 
 
En kvinna beskrev hur hon varit missbrukare och fått diverse förkylningssymptom som 
man först inte förstod vad de kom sig av. Det var inte förrän senare då hon var gravid 
och man gjorde ett rutintest för hiv som man konstaterade att hon var hiv-positiv.  
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Ingen av patienterna hade gått ut helt öppet med sin sjukdom och flera hade dröjt många 
år med att berätta för sina anhöriga, något som flera tyckte var olyckligt men att de inte 
hade haft styrkan att berätta. Vissa skyllde på att det ”helt inte blivit tillfälle”. Andra 
skyllde dröjsmålet på att de inte trott att de anhöriga hade styrkan att handskas med ett 
sådant besked.  
 
P:” Det är jag som tror att de inte tål att höra det. Jag har en mor som är drygt 80 år 
och blind, styvfar, min biologiska pappa är död, och sen har jag en bror som är i din 
ålder, honom skulle jag i och för sig kunna berätta för. Det har liksom inte blivit riktigt 
läge. Med dottern har jag den här ”pappainstinkten” att ”min dotter hon klarar inte 
av” vilket hon naturligtvis gör.” 
 
Nedstämdhet 
 
Många patienter beskriver att de varit nedstämda någon gång sedan de fick besked om 
att de var HIV-positiva. Själva beskedet var i flera fall inte helt oväntat eftersom några 
levde med redan HIV-positiva partners, andra hade haft oskyddad sex med människor 
med högre risk för smitta än andra, exempelvis missbrukare. Ändå infann sig hos nästan 
alla en period av nedstämdhet i början av sjukdomen. Denna man beskriver hur det 
kändes alldeles efter att han mottagit beskedet:  
 
P:”Jag var ju väldigt nedstämd då. Jag var ju skit deppig. Det var mycket bråk i 
familjen. Det var mycket sånt där. Jag mådde skit dåligt. 
C: Tror du att du mådde dåligt av att vara smittad eller biverkningar av medicinerna? 
P: Att jag var smittad.  
C: Var det tydligt för dig att det inte hade med medicinerna att göra? 
P: Nej det tror jag inte att jag hade, utan det var sjukdomen som sådan. Men jag fick ju 
väldigt fin vård…” 
 
Flera av patienterna hade haft tankar kring döden och att de tror sig ha en kortare tid att 
leva än andra. Andra patienter var mer positiva och trodde mycket på vetenskapen och 
möjligheterna till att leva ett lika långt liv som alla andra.   
 
P:”Det bryter ju ner en den här tanken att man kanske inte, ja hur många år ska man 
leva. Sånt kan vara väldigt påfrestande.” 
 
Behandlingsstart  
 
Patienterna fick behandling olika tätt inpå beskedet. De som blivit smittade på 1980-
talet fick behandling insatt snabbt medan de som smittats på 1990-talet fick behandling 
senare. Detta gav att patienterna hade mycket varierande berättelser om hur de inledde 
sina behandlingar. Upplevelserna kring första mötena med sjukvård var mycket olika. 
Vissa patienter beskrev hemska möten med läkare och fördomsfull vårdpersonal. Andra, 
då främst de som inlett behandling under de senaste åren, hade mer positiva upplevelser 
att berätta om. Flera patienter som fått behandling relativt snabbt inpå beskedet om 
smitta uttryckte att de i efterhand funderat på om man inte kunde ha väntat lite med att 
sätta in behandling. En man född på 50-talet uttryckte inledningsstarten som ”dunkel” 
eftersom han hade hört att man egentligen skulle kunnat vänta lite med 
behandlingsstart.  
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Många beskrev olika typer av mediciner och deras biverkningar. De flesta patienter 
drabbades initialt av olika biverkningar av medicinerna, något som man ofta kunde råda 
bot på genom att byta tabletter, ändra på doser eller i vissa fall vänta ut biverkningarna 
som i vissa fall avtog relativt snabbt. Patienterna kom oftast ihåg namn och doser på 
sina första mediciner och hur man hade resonerat med läkaren kring biverkningsprofiler 
och alternativa tablettregimer.  
 
Avbrottsprocess  
 
Respondenterna beskrev sedan en process som ledde fram till själva avbrottet från 
medicinerna. Denna process var olika lång men beskrevs av flera stycken som en period 
under uppskattningsvis 1-2 år då de började känna allt större apati inför tabletterna. Man 
började ”glömma” att ta tabletterna och så en dag kanske man helt enkelt bestämde sig 
för att sluta. Detta beskrevs inlevelsefullt av denna medelålders man:  
 
P:” Det har ju hänt flera gånger att jag känt ”jag orkar inte ta de jävla tabletterna”. 
Jag ska stå med en hel jävla näve full med tabletter och så tittar man, ”nej, jag vill 
inte” så har jag lagt undan dem. Sen har jag tagit dem nästa dag. Sen var det en period 
då jag glömde ta dem en dag och kände att jag måste ta dem. Så stod man där och 
tänkte ”jag skiter i det”. Och dagen efter ”jag måste ta dem”, nej. Det var något 
motstånd. Jag avbröt det under en ganska lång tid.” 
 
Denna process beskrivs även av denna kvinna i 50-årsåldern:  
 
C: ”Jag återgår till det här med, när du ändå valde att sluta/avbryta medicinera, vad 
var det som fick dig att ta det slutgiltigt avgörande beslutet att faktiskt inte ta dem? 
P: Det rullar på bara. Tänkte ”jag ska ta dem, nej, jag ska ta dem, nej jag tar dem i 
morgon”. Jag sköt upp det och sedan tänkte jag inte på det utan det fick vara bara.” 
 
Själva avgörandet för avbrottet var i vissa fall uppenbart som till exempel allvarliga 
biverkningar eller biverkningar som patienten inte stod ut med. I andra fall var det 
svårare att sätta fingret på vad som varit den avgörande faktorn för avbrottet. Hos flera 
av patienterna kom initiativet från läkaren som föreslog ett avbrott eftersom 
immunförsvaret fungerade så bra att läkaren ansåg att man kunde pröva ett 
behandlingsuppehåll för att slippa biverkningar. Enligt patienterna hänvisade läkaren till 
den vetskap man fått kring hiv-medicinerna och att man nu ansåg att ett avbrott inte 
skulle vara skadligt för patienten. Hos vissa patienter var det dock svårare att avgöra 
vem som tog initiativet till avbrottet.  
 
P:”Det var ju doktorn som föreslog att vi skulle göra ett uppehåll på ett år för de tyckte 
att mina värden var så pass bra. De tyckte att vi skulle börja med ett år och se hur det 
går. Det har vi fortsatt med sedan hösten år 2002.” 
 
Det verkade som att vissa patienter tog upp tankar kring avbrott och började ventilera 
detta med sin läkare som i sin tur funderade över vinster och risker med ett 
behandlingsstopp. Ofta kom man så småningom tillsammans fram till ett beslut, väl 
förankrat hos såväl läkare som patient. 

 
P:”För det första var mina värden väldigt bra. Läkaren frågade mig, jag kommer inte 
ihåg vem som frågade vem, men jag visste ju om att det var möjligt att göra uppehåll. 
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Jag vet inte vem det var som nämnde det här men någon gång förra året så sa jag det 
att det vore skönt att få göra ett uppehåll, få slippa det här och kunna återgå till 
någorlunda normal verksamhet så att säga.” 
 
Frihetskänsla 
 
När beslutet om att avbryta behandlingen togs kände flera patienter en lättnads- och 
frihetskänsla. En man njöt stort av att kunna sova ut på morgonen och inte behöva gå 
upp för att ta sina mediciner i tid. En annan beskriver sin känsla så här:  
 
P: ”Ja… På så sätt är det ju positivt. De känns ju mycket bättre på det viset. Och har 
jag tur så kanske jag kan vara utan i ytterligare några år. Då kommer det också att bli 
bättre behandlingar förhoppningsvis.” 
 
De flesta patienter upplevde en positiv känsla av att vara utan tabletter. Det fanns dock 
undantag, som denna äldre herre:  
 
P:”Inte mer än att jag nog tyckte att man kände sig renare när man åt medicinen på 
något vis, i och med att man vet att värdena sjunker. Jag tycker på det stora hela taget 
så har jag mått bättre på medicinerna än utan.” 
 
Fysiska biverkningar 
 
Ett viktigt tema som ofta återkom som orsak till varför patienterna ville avbryta sin 
medicinering var olika fysiska biverkningar av medicinerna. Alla sju patienter hade 
drabbats av en eller flera mer eller mindre allvarliga biverkningar. De biverkningar som 
uppkom var viktnedgång, diabetes, bukspottskörtelinflammation, diverse hudutslag, 
cystor i njurarna, illamående, diarré, navelbråck, fettomfördelning, matleda, irritation, 
trötthet, mardrömmar och nageltrång. Flera symptom som t ex illamående och diarréer 
var mest kopplade till behandlingsstart och avtog successivt. Flera av patienterna i 
denna intervjustudie klarade av de inledande biverkningarna i form av illamående och 
sömnbesvär. De fick hjälp av sin läkare med att antingen byta läkemedel eller att få 
symptomlindrande läkemedel. De patienter som till exempel tog upp viktuppgång eller 
nedgång som biverkningar hade varierande upplevelser av detta. En patient som tränade 
mycket på gym upplevde viktnedgången positivt då musklerna framstod mer tydligt då 
han tränade och samtidigt tog sina bromsmediciner. Andra biverkningar som t ex 
fettomfördelning togs upp som något mycket obehagligt och blev bara värre, vilket 
belyses inlevelsefull hos denne man:   
 
P:  ”… mer än att jag efter ett tag märkte att det var en viss fettomflyttning på kroppen. 
Framför allt blev det värre på fötterna, jag förlorade alltså trampdynan under fötterna. 
Det var fruktansvärt besvärligt. Som jag så är jag en rörlig person, använder inte bil, 
åker kommunalt, gillar att gå mellan möten o.s.v. och det hindrade mig ytterligare en 
gång, att jag fick ytterligare besvär med mina ben och fötter. Det tycker jag inte heller 
om. Det gjorde ont direkt när jag gick på mina fötter. Därför att fettet försvann under 
fotsulorna vilket gjorde att marken stötte i med benet direkt, det ville jag inte heller. 
Såna där obehagliga överraskningar tycker jag inte om.”  
 
Två patienter hade fått diabetes till följd av medicinerna vilket de tyckte var mer 
påfrestande än själva HIV-sjukdomen i sig. Flera av patienterna uttryckte en känsla av 
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att diabetes gjorde sig mer påmind än själva HIV-sjukdomen på grund av sprutorna som 
man var tvungen att ta, vilket även kunde vara stigmatiserande eftersom människor i 
omgivningen såg vad man gjorde, medan man lättare kunde gömma tabletter. De 
beskrev även att diabetes kunde utgöra ett större hot mot den egna hälsan än HIV 
eftersom man vet att diabetes förkortar livet och ger följdsjukdomar såsom hjärtinfarkt 
och njursvikt medan man inte känner till om hiv i sig förkortar livet så länge man tar 
mediciner. Denna man som drabbats av diabetes beskriver sina tankar kring detta så här:  
 
P: ”Som jag upplever det så har man en positivare prognos om man har hiv än om man 
har diabetes, det är min uppfattning. Jag kanske har fel men det är vad jag suger åt mig 
genom det man hör, läser och ser. Det kanske är helt missuppfattat, men oavsett det så 
gör det att man mår ganska bra. Det låter som man överför ångesten, det finns alltid de 
som har det värre. Det är ungefär så man tänker och kanske ligger det någonting i det.” 
 
Flera av patienterna uppgav relativt allvarliga biverkningar som dock inte bekymrade 
dem särskilt mycket medan till synes mindre allvarliga symptom upplevdes som mer 
besvärande. Symptom som syntes för omgivningen togs ofta upp som besvärande. 
Exempelvis hudutslag, fettomfördelning eller viktupp-/nedgång beskrevs hos flera 
patienter som påfrestande symptom eftersom de syntes av omgivningen vilket 
potentiellt skulle kunna avslöja deras grundsjukdom. Denna kvinna belyser hur ett 
relativt allvarligt symptom som navelbråck inte verkade bekomma henne medan utslag, 
och illamående som hon senare beskrev, var de påfrestande symptomen:   
 
P: ”Ja, jag har haft det väldigt lätt ändå. Det var utslag, det andra var njursten av 
Crixivanet, men det gick ju över så att säga. De tog bort Crixivan och bytte till något 
annat, Viracept. Jag tyckte bra om Viracept förutom att jag fick navelbråck utav den. 
Den tyckte jag om väldigt bra faktiskt.” 
 
Flera patienter beskrev att själva tablettintaget kunde vara upphov till direkta 
biverkningar som illamående och magont. Vissa patienter kände sig även oroliga över 
vad tabletterna på lång sikt kunde göra med kroppen. De beskrev sin tillit till 
tabletternas effekt på hiv på kort sikt och vikten av att ta tabletterna för att hålla 
virusnivåerna nere. Men eftersom det är en obotlig sjukdom idag måste man ta 
medicinerna livslångt vilket innebar att effekten på kroppen på lång sikt togs upp som 
någonting patienterna oroade sig för.   
 
P:”De här medicinerna är ju väldigt starka och det är ju egentligen ett gift som man 
tillför kroppen så jag var väldigt glad att jag klarade mig utan dem och mådde så bra. 
Ovanligt bra för att vara så pass gammal som jag är…Jag kände ingenting speciellt. 
Det var det att jag var medveten om att mediciner påverkar vår kropp på ett eller annat 
sätt, i längden i alla fall.” 
 
Eller som hos denna kvinna:  
 
P:”Man vet ju att det är positivt emot hiv men man vet ju inte följdverkningarna riktigt. 
Och det har väl inte kommit upp i dagen heller vad det kan bli för följdverkningar. Jag 
har inte märkt någonting på mig och jag har väl ändå hållit på i rätt många år nu.” 
 
 
 



 13 

Tabletternas negativa inverkan på vardagen 
 

Fler av respondenterna uppgav att intaget av tabletter på ett sätt var mer påfrestande än 
själva sjukdomen i sig. De upplevde inte att sjukdomen i sig gav några symptom, 
förutsatt att man tog sina tabletter, istället var det just tabletterna som utgjorde den 
påtagliga negativa inverkan i vardagen. Patienterna menade att tabletterna på ett 
onaturligt sätt inrutar tillvaron och ständigt gör sig påminda. Flera patienter tyckte att 
tabletterna gjorde dem påminda om sjukdomen och att det band upp deras liv på ett 
onaturligt sätt. Denna man lever ett aktivt föreningsliv och återkom gång på gång till 
hur tabletterna påverkade hans vardag på detta negativa sätt:  
 
P:”Även om det bara är två gånger om dagen så tycker jag att det är besvärlig. Som 
jag är så är jag en socialt aktiv människa och jag glömmer ibland att ta med mig 
medicinen när jag är på möten o.s.v. Det är inte en naturlig del av mitt liv och hålla på 
på det här viset. När jag sitter på ett viktigt sammanträde då vill jag inte bli påmind om 
att ”jaha nu är klockan kvart över sju, nu ska jag helt plötsligt ta de här ’jävla’ 
pillerna” Jag kanske är inne i en dialog på det här sammanträdet så det är mycket 
viktigare för mig än vad de här pillerna är. För mig är det inte roligt alltså, jag gillar ju 
inte att ha ett inrutat liv.”  
 
Eller som hos denna man som tyckte att tabletterna påverkade hans liv på ett onormalt 
sätt och att önskan fanns att kunna leva utan tabletter:   
 
P:”Jag var inne i en intensiv period med ideellt och politiskt arbete och jag behövdes 
väldigt mycket i alla möjliga sammanhang plus att jag också ville resa på ett annat sätt, 
hälsa på mamma och andra, utan att vara beroende av att tänka på en massa onödiga 
prylar som jag ansåg det vara. Jag ville också pröva och se om det fungerade. Och 
också se om magen kunde bli lite bättre, att jag bara behövde äta värktabletterna. Jag 
ville normalisera mitt liv så mycket som möjligt.” 
 
En patient verkade dock inte bekommas alls av tabletterna utan såg det som en rutin, 
inte jobbigare än någon annan i vardagen. 
 
Återkommande var irritationen över att behöva ta tabletter flera gånger per dag och hur 
de påverkade vardagen negativt.  
 
P: ”Ja den här irritationen över att inte fungera, att jag inte orkade var med på möten i 
samma utsträckning och inte jobbade. Orkade inte vara aktiv på samma sätt som jag 
var innan det här med medicineringen började. Jag var mer eller mindre tvungen att ta 
medicinerna. Jag blev irriterad över att jag inte orkade med så mycket som jag gjorde 
förr. Därför att jag är som sagt en socialt aktiv politisk människa och vill vara med i 
alla möjliga sammanhang. Det var väldigt begränsande, jag var tvungen att begränsa 
min verksamhet och det är jag inte heller intresserad av och förtjust i.” 

 
Tabletterna upplevdes av flera patienter som ofta stora och obehagliga att ta, särskilt vid 
behandlingsstart. Storleken gjorde att intaget av tabletter ofta tog lång tid och det 
krävdes vätska för att få ned dem. Många vande sig så småningom medan andra tyckte 
att storleken fortsatte att utgöra ett problem. Denna man i 60-årsåldern beskriver 
tablettintaget på detta viset: 
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P:”Från början var det lite problematiskt för det var alltså 7-8 tabletter man skulle 
trycka i sig. Speciellt en sort är väldigt sträv, det finns ingen gelé på den utan man fick 
verkligen pressa ner den, men det har med teknik och göra. I början tog man dem en 
och en men sen skickade man ner alltihopa och så var det klart. Det höll jag på med i 
nästan ett år innan jag fick det att fungera riktigt.” 
 
Även det stora antalet upplevdes negativt eftersom även antalet påverkade hur lång tid 
intaget tog men även att burkarna var stora och skrymmande vilket kunde vara jobbigt 
då man till exempel var ute och reste.  
 
P:”I och med att det är så många och tabletter är stora så är det jobbigt. Jag får ta dem 
i omgångar. Ibland kan jag ta hela näven och svälja ner, men det är ingen positiv 
känsla... Mängden och storleken. Det är skillnad att ta ett par sån här små vita saker 
mot att ta de här jätteklumparna som jag får ta.  
 
P:"...Det är likadant med att behöva ha kylskåpet fullt med tablettburkar, det är inte så 
jätteroligt…När man öppnar och ser de där burkarna, de tar stor plats. Nej, det är just 
det där att jag inte får glömma och ta dem. Nu är jag väldigt noga med att ta dem….” 

 
Flera av patienterna återkom till hur jobbigt det var att ta tabletterna eftersom de var 
oroliga för vad människor i omgivningen skulle fråga. De flesta patienter smög med 
själva tablettintaget och av de få som tog tabletterna öppet hade bara något enstaka 
berättat för omgivningen varför de tog tabletterna. En patient beskrev hur han inte ville 
skylta med tabletterna men samtidigt inte trodde att det egentligen skulle spela någon 
roll om folk visste vad han gjorde. Denna man beskriver hur man kan tvingas ljuga för 
sin omgivning om vad för mediciner man tar:  
 
P” För omgivningen också när man är ute och ska ta dem väldigt ofta. Det är bra om 
man kanske kan ta 1-3 tabletter var 24 timme istället för att hålla på och plocka i sig 
som man gjorde förr var 6:e timme. Alla undrar vad man håller på med, om man har 
huvudvärk varje dag eller vad är det du äter o.s.v. Man påverkar sin omgivning 
också…De undrar ju…Man måste förklara sig, eller hitta på kanske osanningar. Det 
påverkar ens psyke…Man kan inte vara ärlig mot alla människor, det går inte...Man 
kan råka illa ut. Man kan bli baktalad o.s.v. Det påverkar en psykiskt också. Det finns 
en lite mindre krets som man kan berätta det för. Det finns ju vissa människor som är 
starka som kan gå ut i radio och TV och tala om sin sjukdom men det kan inte jag göra, 
och det vill jag inte heller.”                                
      
Eller väl formulerat hos denna man som tvingas till nödlögner: 
 
P”Ja om jag ska bort. Jag måste allt se till att jag har ett apotek med…Det är inget 
roligt… dels smyger jag lite grand med det och dels att behöva tänka på att man ska 
packa en egen liten väska åt medicinerna. Ja det är negativt…Det är inte alla 
människor jag visar det för. När jag gör det, nu vet de flesta att jag är opererad och har 
haft väldiga problem med magen så brukar jag säga att det är därför.” 
                                    
Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta patienter hade något negativt att säga om 
tabletterna och att de önskade att man kunde ta färre tabletter. Under intervjuerna 
uppkom flera förhoppningar om att det ska utvecklas tabletter som man kan ta mer 
sällan, kanske en tablett i veckan, eller mediciner i sprutform som man kan få någon 
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gång per vecka eller månad.  
                                                                                                                                     
"Familj och vänner" diskuterades med de flesta patienter. Flera patienter hade barn och 
menade att barnen påverkade beslutsprocessen men menade att de inte hade inflytande i 
själva valet att avbryta behandlingen. Man valde i flera fall att inte ens diskutera med 
sina anhöriga huruvida man skulle avbryta behandling eller inte. Flera patienter ansåg 
att valet var deras eget tillsammans med läkaren. Så här svarade till exempel denna 
patient på frågan om hon trodde att beslutet att avbryta skulle ha påverkats om hon hade 
haft barn: 
 
P:”Nej, det tror jag inte skulle påverka mig utan det vill jag nog besluta om själv.” 
 
Eller som hos denna patient: 
 
P:”Nej, det tror jag inte. P-O� läkaren�  visste bäst, vet bäst. Han har väl ändå sett på 
det stora hela. Det var ju det jag sa till honom, ”vad skulle du göra om du var jag”. Jag 
hade inte speciellt många åsikter om någonting direkt.” 
 
En annan patient uttryckte att om hon hade haft barn så skulle det nog ha spelat roll för 
beslutet om avbrott men att hon i slutändan nog själv hade valt att avbryta 
behandlingen.  
 
P:”Om jag hade varit förälder? Det tror jag nog att det kanske hade varit men jag hade 
nog prövat det i alla fall. För att se vad som sker när man lägger av med medicinen 
eftersom det inte var något, vad ska jag säga riskfyllt att gå av medicinen, värdena på 
topp och allt det där. Man fick ju själv den bilden klart för sig, att går man av på eget 
initiativ antar jag man kan låta bli att ta medicinen så vet man att det är vad som 
händer. Man får upp ögonen lite grand om hur viktigt det är att ta dem.” 
 
De patienter som hade barn tog upp detta som ett argument till att återuppta tabletterna 
för att överleva och fortsätta finnas till för sina barn och barnbarn. 
 
C: ”Påverkade det faktum att du har barn ditt val att börja ta tabletter igen? 
P: Det är klart att det spelar roll.” 
 
Läkarens inflytande 

 
Dialogen med och relationen till läkaren ansågs vara viktig hos de flesta patienter. 
Flertalet tog självmant upp läkarens roll i avbrottet och berättade utförligt vilket 
förtroende de hade för sin läkare. Nästan alla patienter tog upp läkaren på något sätt 
under intervjun.  
 
 P:”Ja. Men det är klart min läkare spelar stor roll. Jag har 100 % förtroende för 
honom och det tycker jag är väldigt viktigt.” 
 
Läkaren var den som ibland föreslog ett avbrott i behandlingen. I ett fall avbröt 
patienten själv sin behandling men berättade det då för sin behandlande läkare som inte 
hade något att invända mot detta. En av patienterna föreslog själv ett avbrott. Nästan 
alla patienter ansåg dock att läkaren i slutändan var den som var med och fattade det 
viktiga besluten att avbryta behandlingen.  
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P: ”...Man är beroende av sin doktor för han vet ju bättre. Man lyssnar oftast på honom 
och på vad han säger o.s.v. De ser ju på alla proverna. Sen finns det kanske de som i 
forskningssyfte som..., men man lyssnar ju på doktorn. Han samrådde ju med ett par 
andra personer också, min doktor, och kom fram till att vi skulle göra ett uppehåll på 
ett år ungefär för att se hur det kommer att gå.” 
 
Flera patienter kände att de kunde initiera ett avbrott själva men att de skulle ha svårt att 
gå emot läkarens åsikt i slutändan.  
 
C: Men om din läkare skulle ha en annan åsikt än du? 
P: Jag skulle lyssna på min läkare. 
C: I slutänden är det läkaren som bestämmer? 
P: Ja det tror jag.” 
 
Flera patienter menade att de skulle kunna ta upp avvikande åsikter med sin läkare men 
att läkarens åsikt väger tungt. Denna patient frågades hur hon skulle agera om hon ville 
någonting annat än sin läkare: 
 
P:”Då tar jag nog upp det med honom…Jag tror nog att han skulle lyssna på mig och 
sedan skulle han väl bara förelägga de fakta som fanns och sedan var det väl bara för 
mig att välja hur jag ville hade antar jag… 
C: Tror du att du skulle kunna gå emot hans råd? 
P: Nej det tror jag inte. Jag har inte haft någonting att jag ens har behövt betvivla.  
C: Så det är läkaren som spelar störst roll? 
P: Det är läkaren, javisst. För mig är det så i alla fall.”   
 
Eller som hos denna äldre herre: 
 
C:”Så det är inte du som bestämmer? 
P: Nej läkaren, ja jag bestämmer att jag ska sluta men det beror på vad läkaren sa. 
Läkarens roll väger tyngre än vad min egen uppfattning i det här fallet, det kan jag 
säga direkt.” 
 
Även om de flesta ville vara överens med sin läkare om behandlingen på det stora hela 
tog flera upp att de även kunde tänka sig att gå emot sin läkare, och att i alla fall 
ifrågasätta läkarens åsikter.  
 
P:”Ja jag tycker man kan gå emot sin läkare. Det är nästan en fördel att ha olika, nej 
inte olika åsikter men att åtminstone bolla mellan alternativen…Att han kan ta upp 
saker som jag kanske inte har tänkt på. Att man tänker lite olika är ingen nackdel 
direkt. Då kan man ju se saker som jag kanske inte har tänkt på överhuvudtaget. Det är 
väl klart att vi skall vara överens i slutskedet men det är ändå jag som bestämmer. Det 
är ju min kropp. Har han tillräckligt goda skäl så lyssnar ju jag, förhoppningsvis.” 

 
Läkaren framstod hos flera patienter som en person med stor kunskap och som den man 
helst diskuterar med när det kommer till behandling och avbrott från behandling.  
 
P: ”Ja man får utbyta erfarenhet som man kunnat ha nytta av när man kom till doktorn. 
Man kunde tala om för doktorn att ”den personen så och så har berättat så och så”. 
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Man kunde tala om det för doktorn kanske. Det kunde ju gälla att man kunde behöva 
hjälp med olika saker, kanske till doktorn eller till kuratorn eller ja. Det var väldigt 
bra.” 
 
En viss indirekt kritik framkom hos två patienter mot sjukvården då de ansåg att de inte 
fått tillräcklig information om riskerna med att avbryta behandlingen. Denna kvinna 
menade till exempel att hon eventuellt inte skulle ha gått med på att avbryta 
behandlingen om hon vetat lite mer om vad som skulle kunna drabba henne. Hon fick 
en hjärnhinneinflammation då hon avbröt behandlingen och immunförsvaret snabbt 
avtog att fungera. 
 
C:” Så eventuellt fanns det, om du hade haft en annan kunskap inte just för hur du själv 
är drabbad utan bara en berättad kunskap så hade det kanske förändrat ditt beslut? 
P: Ja kanske. Jag kan inte svara direkt på det. Det är lite svårt att avgöra så där. Men 
jag hade önskat att jag hade vetat någonting om det här med toxoplasmos. Men det är 
klart att jag var medveten om att man kunde bli sjuk det var jag ju medveten om, om 
man avbröt behandlingen under en längre tid det visste jag ju.” 
 
Återupptag   
 
Återupptaget av mediciner verkade vara ganska självklart för de flesta patienter. De som 
drabbats av mer eller mindre allvarliga symptom på grund av sviktande immunförsvar 
såg det som nödvändigt att åter ta sina tabletter. En kvinna i 70-årsåldern som drabbats 
hårt av AIDS-relaterade tillstånd låg inne på sjukhus flera veckor och fick behandling i 
droppform. Andra hann inte få några symptom utan fick förklarat av läkaren då de kom 
på kontroll att deras immunförsvar hade sjunkit till sådana nivåer att det snart inte skulle 
kunna försvara sig mot olika infektioner varför de var tvungna att åter ta sina mediciner.  
Någon blev lite förvånad över hur snabbt immunförsvaret hade påverkats. Andra 
konstaterade bara att ”det är som det är”, och att man måste ta sina tabletter för att må 
bra.  
 
Framtid 
 
Patienterna tyckte att de blev bra omhändertagna på mottagningen och hade inga planer 
på att byta läkare. De flesta patienter verkade generellt ha en positiv syn på framtiden. 
Framtidshoppet får illustreras av denna äldre kvinnas syn:  
 
P:”Ja hoppas ju att det är som kurator sa att tar jag de här medicinerna och ingenting 
speciellt tillstöter så ska jag kunna lever i flera år ännu och kunna hjälpa min dotter 
som är handikappad, kunna vara till hjälp i kyrkan, jag är starkt troende numera och 
det tackar jag ju för. Jag tror aldrig att jag hade blivit så djupt kristen om jag inte hade 
fått den här sjukdomen, det tror jag inte.” 
 
Tanken på att avbryta behandling igen var ganska främmande för de flesta patienter. 
Och om det skulle komma på tal igen uttryckte någon att det skulle krävas ”garantier” 
för att man inte skulle drabbas av några symptom eller att det skulle kunna vara farligt 
för den egna hälsan. 
 
P:”Nej inte mer än det att, om jag skulle avbryta definitivt så skulle jag vilja ha någon 
slags garanti för att slippa de här obehagliga infektionerna som hiv-positiva hade förut. 
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CMV, virus, pneumocystis och alla de här vidriga sakerna som jag har sett kompisar 
råka utför. Det är väl det enda som skrämmer mig.” 
 

Diskussion 
 
Avsikten med denna studie var att fördjupa förståelsen för varför HIV-positiva patienter 
på Huddinges HIV-mottagning väljer att avbyta sin behandling. Vad som framkom i 
intervjuerna med dessa sju patienter som de viktigaste skälen till avbrotten var 
tabletternas negativa inflytande på vardagslivet samt de fysiska biverkningar som de 
ger. I beslutsprocessen fyller även dialogen med läkaren en stor roll med sin kunskap 
och erfarenhet. HIV-sjukdomen är vidare kopplad till sociala stigmata som främst blir 
tydliga i samband med intaget av tabletter. Nedan diskuteras de viktigaste faktorerna för 
beslutet att avbryta behandling.  
 
Fysiska biverkningar  
 
Alla patienter hade upplevt fysiska biverkningar av medicinerna. Biverkningarna 
varierade i antal, upplevt obehag och upplevd påverkan på det dagliga livet. Flera av 
patienterna uppgav biverkningar som direkta orsaker till varför de velat avbryta 
behandlingen. Vissa biverkningar gick över med tid och var mest intensiva vid 
behandlingsstart, till exempel illamående. Andra biverkningar hade kommit senare i 
behandlingen som till exempel bukspottskörtelinflammation och diabetes. Diabetes 
upplevdes av två patienter som en mer påfrestande sjukdom än själva HIV-infektionen i 
sig. I litteraturen finns otaliga artiklar kring bromsmedicinernas biverkningar (Jain et 
al., 2001). Betydelsen av de fysiska biverkningarna för hur väl hiv-patienter lyckas 
vidmakthålla tablettintaget är således stor, såväl i denna studie som i många andra 
studier utförda på området. Nästan alla bromsmediciner har några mer eller mindre 
allvarliga biverkningar vilket utgör en stor utmaning för såväl behandlande läkare som 
patient. Nya mediciner framställs kontinuerligt med lindrigare biverkningsprofiler vilket 
gör att behandlingen blir bättre och bättre. Å andra sidan har man relativt lite erfarenhet 
inom vetenskapen kring hur långtidseffekterna av medicinerna är. En annan aspekt är att 
de nyare och oftast dyrare medicinerna är något som bara patienter i den rikare delen av 
världen har råd med, samtidigt som den kontinent som är absolut hårdast drabbad, 
Afrika, inte har råd med dessa läkemedel. I denna studie verkade det som att patienterna 
generellt klarade av de fysiska biverkningarna relativt väl. Många hade lärt sig att leva 
med medicinerna och det var sällan endast biverkningarna i sig som utgjorde den största 
anledningen till valet att avbryta behandlingen.   
 
Flera av patienterna jag intervjuat uttryckte en större rädsla för vad diabetes gör med 
deras kroppar än HIV-sjukdomen i sig. Diabetes i sin tur är ju i dessa patienters fall 
orsakad av bromsmedicinerna varför detta hos några tas upp som en viktig faktor i 
besluten att ta avbrott från tabletterna. Diskussionen kring diabetes är intressant då vi 
idag fokuserar mest på kortsiktiga biverkningar av bromsmedicinerna. Läkaren kan ofta 
byta ut medicinerna mot några andra med annorlunda biverkningsprofiler. De mer 
långsiktiga effekterna på kroppen har inte förrän nu börjat ge sig till känna. Det är 
välkänt att flera av medicinerna påverkar metabolismen (Jain et al., 2001) men vad 
finns det för andra långsiktiga effekter? Kommer patienterna i högre utsträckning 
drabbas av blodmaligniteter? Annan cancer? Dessa tankegångar blir än mer tillspetsade 
då man funderar över situationen i stora delar av Afrika där tillgången på vatten och el 
är obefintlig. För de patienter som drabbas av insulinkrävande diabetes kommer detta 
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att eventuellt utgöra ett större problem än själva HIV-sjukdomen i sig. Att ge insulin är 
idag en stor utmaning som kräver färska, nedkylda insulinläkemdel, sprutor, noggrann 
följsamhet till medicinerna mm. Att distribuera insulin kräver förvaring i kyl, vilket 
kräver el, vilket inte existerar i stora delar av Afrika. Jag har inte hittat några bra siffror 
kring hur många patienter som drabbas av insulinkrävande diabetes av sina 
bromsmediciner varför jag inte kan uttala mig om storleksgraden av det eventuella 
problemet.   
 
Tabletternas negativa inverkan på vardagen  
 
Nästan alla patienter upplevde tablettintaget som jobbigt. De ansåg att tabletterna är 
många och stora, något flera dock vande sig vid efter hand. Flera studier visar hur 
viktigt det är att ta sina tabletter regelbundet för att undvika resistensutveckling mot 
medicinerna (Paterson et al., 2000). Inställningen till tabletterna är därför viktig. 
Reynolds et al. (2004) undersökte bland annat inställningen till tabletter hos 980 HIV-
positiva patienter och kom fram till att endast 37 % trodde att HIV-medicinerna 
gagnade deras hälsa. I min studie framkom inte direkt huruvida patienterna trodde att 
medicinen hade god effekt eller ej. Flera stycken uttryckte dock sin oro över att 
tabletterna på lång sikt kunde vara negativa för kroppen vilket potentiellt sett kan tänkas 
vara ett stort hinder för att upprätthålla medicinering under en hel livstid.  
 
En central roll för många patienters beslut att vilja avbryta behandlingen var hur 
tabletterna rutade in tillvaron. Nästan alla uttryckte irritation och leda över att ständigt 
behöva tänka på att ta tabletter. Till skillnad mot biverkningarna som man lärde sig att 
leva med alternativt att de avtog så verkade den negativa inställningen till själva 
tablettintaget bestå hos många och i vissa fall eskalera. Många forskare har tittat på 
livskvalitet (quality of life, QoL) hos patienter som får ART. Yen et al., (2004) 
undersökte QoL hos 41 manliga patienter och kom bland annat fram till att 
medicinering som inskränkte arbetet upplevdes som starkt negativt av de flesta 
intervjuade (Yen et al., 2004). Även andra forskare har visat i djupintervjuer att dålig 
följsamhet till mediciner ofta är kopplade till då medicinerna inverkar på det dagliga 
livet, arbetet och även matrutinerna (Adam, Maticka-Tyndale, & Cohen, 2003). Vissa 
mediciner måste intas till, andra efter måltid, något som mina patienter inte tog upp som 
något problem. Specifika frågor kring detta togs å andra sidan inte upp.  
 
Nästan alla patienter i min studie önskade att det i framtiden skulle dyka upp alternativa 
mediciner som till exempel långtidsverkande tabletter eller sprutor. De upplevde själva 
antalet som fortfarande för stort och framför allt att man inte fick missa någon dos som 
jobbig. Att ständigt behöva planera sin vardag utifrån intag av tabletterna ansågs av de 
flesta som negativt. Läkemedelsindustrin arbetar hårt med att försöka framställa 
långtidsverkande mediciner, något som skulle kunna underlätta följsamheten till 
medicinerna avsevärt. Om man exempelvis skulle kunna framställa en spruta som man 
ger en gång i månaden skulle detta kunna vara en smärre revolution för hiv-epidemin, 
särskilt i Afrika.   
 
Det vanligaste svaret Reynolds et al. (2004) fick i sin studie på varför man inte tagit 
sina tabletter var ”simply forgot”. Att man glömde bort att ta tabletterna återkom även i 
min studie som ett led i avbrottsprocessen inför att man till slut avbröt helt. Flera 
patienter i min studie nämnde att de glömde att ta medicinen en dag, sen en dag till och 
till slut så rullade det på utan tabletter. De patienter som initierade ett behandlingsstopp 
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själva hade således under en längre tid prövat på tanken att inte ta medicinerna. Därefter 
verkar det som om patienterna kanske ”glömde” att ta tabletterna eftersom motivationen 
inte var så hög men att de inte riktigt fullt ut tog ett aktivt beslut, snarare mer eller 
mindre ”löste” problemet med tablettintaget på detta sätt. När sedan behandlingsstoppet 
kom uttryckte flera patienter att en frihetskänsla infann sig.  
 
Flera respondenter i denna studie beskrev hur de inte ville skylta med tabletterna men 
samtidigt inte trodde att det egentligen skulle spela någon roll om folk visste vad de 
gjorde. Patienterna uttryckte blandade känslor inför vad omgivningen skulle kunna 
klara av. Å ena sidan vill flera av patienterna visa mer öppet att de är HIV-positiva och 
att de tar mediciner, å andra sidan finns en rädsla över hur omgivningen skulle reagera. 
Patienterna uttryckte en frustration över att man inte kan vara hemlig med sin sjukdom 
eftersom tabletterna inverkar så pass mycket på vardagen. Man kan känna sig tvingad 
att berätta för sin omgivning om sin sjukdom, vilket man kanske inte vill eller vågar. 
Tvingad på grund av att man måste ta tabletterna vilket människor kanske märker och 
även om de inte frågar rent ut så ser man deras undrande blickar och på så sätt känner 
sig tvingad att berätta. Och om man då inte känner för att berätta så verkar det som om 
flera av patienterna kände skuld över att inte vara ärliga mot sin omgivning.  
 
Sociala stigmata  
 
Det finns mycket forskning som visar på HIV-s stigmatisering i samhället. Detta var 
något flera patienter i föreliggande studie tog upp. Ingen av de intervjuade hade helt gått 
ut med sin sjukdom och flera stycken hade inte berättat för sina egna barn. Flera av de 
intervjuade i min studie beskrev beteendemönster där de kände sig tvungna att dölja sitt 
tablettintag och att de var rädda för negativa reaktioner i omgivningen om de skulle gå 
ut med sin sjukdom. Ingen av patienterna i min studie nämnde kostnad som hinder för 
behandling, antagligen med tanke på att vi har ett högkostnadsskydd i Sverige som gör 
att kostnader för läkemedel är lågt.  
 
Sammanfattningsvis fann jag även hos de intervjuade patienterna i denna studie stöd för 
varierande tankar kring relationen till omgivningen. Många smyger med sina mediciner 
och tror inte att omgivningen kan klara av att handskas med informationen om HIV-
bärarskapet. Å andra sidan trodde flera av patienterna att de nog skulle klara av att 
berätta för sin omgivning, men att tillfälle inte givits. Huruvida stigmatisering påverkar 
följsamhet till behandling och avbrott är svårt att entydigt säga utifrån denna studie men 
klart är att interaktionen med omgivningen spelar någon form av roll, såväl positivt som 
negativt utifrån vad patienterna berättade. Flera av patienterna ansåg att samhället inte 
har förändrat sin attityd till HIV/AIDS under de senaste 10 åren. Fördomar kvarstår och 
sociala stigmata är starka. Patienternas berättelser om hur de hörde folk tala på 
arbetsplatsen eller hur vänner avslöjade sina fördomar och sin okunskap om HIV talar 
för att patienterna upplever att okunskap och stigmata lever kvar i dagens svenska 
samhälle.  
 
Läkarens inflytande  
 
Läkaren uppges ha en viktig roll, både för att fortsätta ta tabletterna och valet att avbryta 
behandlingen. I de flesta fall var den sammantagna orsaken till avbrotten en 
kombination av att patientens virusnivåer stabilt hade legat lågt, immunförsvaret 
fungerade väl och/eller att patienten hade haft relativt uttalade biverkningar av 
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behandlingen. Läkaren var då i de flesta fallen den som lade fram förslaget att man 
skulle pröva att göra ett avbrott i behandlingen. Dialogen med läkaren uppgavs av 
nästan alla som viktig i diskussionen kring att avbryta behandling. I min studie 
framkommer att patienterna lyssnar generellt till läkarens råd, men flera patienter ansåg 
även att de kunde gå emot läkaren och att det till och med fanns fördelar med att ha 
olika åsikter då man både kunde ge och få kunskap.  
 
Viktigt var även att bli väl informerade om biverkningar av mediciner och risker med 
att avbryta behandlingen. Patienter som drabbas av ovanliga, men allvarliga, AIDS-
symptom kanske inte hade gått med på ett avbrott om de bättre vetat vilka risker som 
fanns med medicinerna, något som belyser vikten av att ständigt hålla patienterna 
välinformerade om för- och nackdelar med olika beslut. Detta är intressant ur ett 
afrikanskt perspektiv där personal ofta är en bristvara och där man behöver finna 
förenklade metoder för HIV-behandling.   
 
Nedstämdhet 
 
Den starkaste negativa faktorn för följsamhet av behandling i Reynolds et al. (2004) 
studie var depression. Flera av patienterna i min studie angav nedstämdhet i sina 
historier men detta diskuterades allt för lite för att några slutsatser om kopplingen 
mellan depression och följsamhet till behandling ska kunna dras. Flera patienter uppgav 
dock att de någon gång sedan HIV-beskedet varit nedstämda.  
 
Validitetsdiskussion 
 
Huruvida studien har lyckats fördjupa kunskapen om faktorer som är viktiga för varför 
HIV-positiva patienter väljer att avbryta sin behandling kan besvaras med både ja och 
nej. Vissa faktorer för avbrottet visade sig vara tydliga, som till exempel tabletternas 
negativa påverkan på vardagen och läkarens inflytande i besluten. Andra faktorer som 
sociala stigmata och nedstämdhet gick jag inte in på så djupt varför inga direkta 
slutsatser kan dras. 
 
Empirisk förankring kan hävdas finnas då inte allt för långtgående tolkningar gjorts från 
data samtidigt som inga viktiga bitar har utelämnats. Slutsatser utifrån detaljer har 
undvikits så gott det går.  
 
Avsikten med uppsatsen var att koncentrera sig på avbrott från behandling. En stor del 
av intervjuerna har dock kretsat kring andra områden. Detta tolkas bero på att 
intervjuaren varit något vag i sina frågor och uppehållit sig kring smitta, insjuknande 
och diskussioner kring olika mediciner i allt för hög utsträckning samt att ej tillräckligt 
många följdfrågor ställdes när ämnet väl kretsade kring avbrottet. Detta i sig kan skyllas 
på bristande erfarenhet som intervjuare.   

 
Med avseende på generaliserbarhet kan man argumentera för att enbart sju personer ej 
kan sägas vara representativa för en hel patientgrupp. Däremot är dessa 
intervjupersoners tankar och idéer om avbrott från bromsmediciner och följsamhet till 
desamma relativt allmänna och kan tänkas återkomma hos många patienter om man 
skulle studera ämnet vidare. Urvalet var dock relativt snävt med frånvaro av exempelvis 
ickesvenska patienter och yngre patienter.  
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Användbarheten anser jag vara stor eftersom många människor lider av AIDS och 
många människor tar HIV-mediciner med alla biverkningar och problem detta innebär 
samt att det saknas tillräckligt med studier på området kring följsamhet till och avbrott 
från bromsmediciner.   
 
Framtida forskning 
 
Forskning har hittills visat att dålig följsamhet till bromsmediciner leder till 
resistensutveckling. Det finns dock få studier gjorda på huruvida resistensen är 
reversibel om man åter börjar ta sina tabletter. Detta är studier som vi antagligen 
kommer att få se inom kort tid. Fler studier kring vilka faktorer som är viktiga för att 
skapa en god följsamhet till behandling är också viktiga. Från denna intervjustudie har 
flera intressanta frågeställningar dykt upp. Hur mycket, eller snarare hur lite, 
personalresurser behövs det för att vidmakthålla en god följsamhet i en afrikansk 
kontext? Mitt eget framtida forskningsfokus kommer att vara Afrika och hur man bäst 
ska kunna behandla patienter under svåra förhållanden. Jag avser att göra en jämförande 
studie i Nairobi inom kort för att jämföra denna studies resultat med patienter i 
slumområdet Kibera, Nairobi. Jag hoppas även på att få vara med om att studera hur 
man kan utbilda lokalpersonal med mycket ringa utbildning till att hålla i framgångsrik 
bromsmedicinering för HIV-patienter, i till exempel Demokratiska Republiken Kongo.  
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