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hur förverkligar vi en 
vision om systematiserad 
peer-support ?

Genom att samverka och använda befintliga resurser på 
ett systematiserat sätt. Behoven bland personer som 
lever med hiv måste gå före byråkrati och föråldrade 
system som förhindrar en resurseffektiv och förbättrad 
vårdkedja.

Med systematiserad peer-support har Sverige chans att 
bli det första nordiska landet att tillämpa systematiserad 
peer-support för personer som lever med hiv. Sverige kan 
därmed bli en förebild och även möta UNAIDS fjärde 90 
mål; livskvalitet.      

Låt oss tillsammans öka livskvaliteten, minska stigma och 
hitta synergieffekter för bättre resursutnyttjande i 
vården. Det är dags att implementera systematiserad 
peer-support för personer som lever med hiv!

En vision om 
systematiserad 
peer-support
För personer som 
diagnostiseras 
ELLER lever med hiv
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Peer-support och hiv 
i Sverige

Peer-support för personer som lever med hiv
tillhandahålls och erbjuds av flera hivföreningar i Sverige. 
Dessvärre saknas det i sjukvården systematisk
information om och hänvisning till peer-support och 
endast 15% av de som lever med hiv är i kontakt med en 
patientförening (1). 

Således saknar många som lever med hiv kunskap om 
peer-support och det stöd som kan bidra till bättre 
välmående och livskvalitet.    

Avsaknaden av möjlighet till känslomässigt och socialt 
peer-support stöd är särskilt beklämmande, då det är 
just den typen av stöd som kan adressera den
 problematik personer som lever med hiv idag möter.

En vision om 
systematiserad 
peer-support
 
I t.ex. Storbritannien, Kanada och Australien finns redan 
väl utvecklade samverkansmodeller där personer som 
diagnostiseras eller lever med hiv får information och 
tillgång till peer-support på sin infektionsklinik. 
Modellerna varierar, i vissa upplägg jobbar patient-
föreningarna direkt på infektionskliniken, i andra fall 
bokas peermöten på infektionsklinikerna men tar plats 
utanför sjukhuset.

Denna typ av samverkan resulterar i en patientcentrerad 
vård, som utgår från patientens behov och ger patienten 
möjligheten att göra aktiva val gällande sin egen hälsa. 

Systematiserad peer-support - alla som lever med 
hiv informeras och erbjuds peer- support
systematiskt via sin infektionsklinik.

visste du?



Var är vi med hiv idag?

Från att ha varit en garanterat dödlig sjukdom räknas nu 
hiv som en kronisk livslång sjukdom. Det innebär att 
personer som lever med hiv behöver hantera diagnosen 
under en lång tid.

Dagens behandling av hiv består för de allra flesta av en 
eller ett par tabletter om dagen med mycket få, inga eller 
övergående biverkningar. Med en välinställd behandling 
överförs inte hiv vid sexuella kontakter, även vid oskyddat 
sex. 

Sammanfattat har både prognosen och den faktiska 
hälsan avsevärt förbättrats för någon som idag lever eller 
diagnostiseras med hiv. Nationellt är utfallet också gott, 
Sverige var första land att nå UNAIDS 90-90-90 mål och 
idag beräknas 95% av alla personer som diagnostiserats 
med hiv ha en välinställd behandling.

Generellt god hälsa för 
personer som lever med 
hiv - men stigma håller 
tillbaka livskvaliteten

Trots de medicinska framstegen  påverkas personer som 
lever med hiv negativt av stigmatisering och sämre 
livskvalitet. 4 av 5 är oroliga för att berätta om sin hiv för 
andra och 1 av 3 har i hög grad upplevt stigma i form av 
förlorade vänner och att folk är avståndstagande(1).

Samtidigt saknar en stor del av personer som lever med 
hiv stöd i sin omgivning i förhållande till sin hiv. 

Nära hälften av de som lever med hiv idag skulle vilja vara 
mer öppna med sin status. Öppenhet är en nyckel i relation 
till livskvalitet och att inte ha berättat om sin hiv bidrar till 
sämre livskvalitet(1).

Det är tydligt att livskvalitet och välmående för personer 
som lever med hiv till stor del är kopplat till andra orsaker 
än de medicinska faktorer som idag adresseras av 
sjukvården. 
(1). Folkhälsomyndigheten - Att leva med hiv, 2016

Ordlista

Välinställd behandling när en person 
med hiv vid två tillfällen inom 3-6 månader haft omätbara 
virusnivåer och har hög följsamhet till sin behandling
Peer-support kamratstödjande interaktion 
mellan personer som går igenom eller gått igenom 
liknande erfarenheter
90-90-90 MÅL  UNAIDS mål om att 90% av alla som 
lever med hiv vet sin status, 90% är under behandling och 
90% har nått omätbar virusnivå

Hivstigma - negativa och skamfyllda attribut som 
smutsig och oansvarig tillskrivs personer som lever med 
hiv, vilket leder till fördomar och diskriminering.
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Peer-support -
En kvalitetssäkrad och 
innovativ metod för att 
öka livskvalitet

Peer, eller Personlig EgenErfaren Resurs på svenska är en 
typ av kamratstödjare. Peer-support innebär att personer 
som har gått eller går igenom liknande erfarenheter 
träffas och interagerar. Genom peer-support kan verktyg 
för att bygga motståndskraft mot stigma läras ut och 
förvärvas.  I denna interaktion och process har peers en 
unik roll, genom att de kan förstå och relatera till 
varandra.

I Sverige tillhandahåller många patientföreningar någon 
form av peer-support som ett komplement till ordinarie 
sjukvård. Typ av diagnos samt region och sjukhus avgör 
till stor del hurvida patientföreningarnas peer-support 
erbjuds och informeras om av sjukvården. I annat fall är 
det upp till patienten själv att hitta och initiera kontakt 
för att få tillgång till peer-support.

Förutom ökad livskvalitet och välmående för individen kan 
peer-support även bidra till ett minskat vårdbehov.

Mörkertalet av personer med hiv i Sverige  är i en 
internationell kontext mycket lågt, över 90% av alla 
personer med hiv har diagnostiserats.
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