Personer med hiv får stå tillbaka under pandemin
Pressmeddelande 15 juni 2021
Ny enkätundersökning visar at måendet hos många som lever med hiv försämrats
betydligt under coronapandemin. Jämfört med innan pandemin, angav 64% av deltagarna
at de idag var mer missnöjda med sit psykiska välmående, hälfen mer missnöjda med
sit fysiska välmående och knappt hälfen mer missnöjda med sit sexliv.
Idag presenterar vi resultaten från enkätundersökningen om hur personer som lever med hiv
har upplevt sit välmående och sin vårdsituaton under pandemin. Studien har genomförts av
Kantar Sifo* under maj-juni 2021 och närmare 80 personer som lever med hiv har deltagit i
den. Fyra av to deltagare uppgav at tllgängligheten inom hivvården har varit sämre eller
mycket sämre under pandemin. Det har gåt drygt et år sedan pandemin bröt ut men oron
är fortarande påtaglig; 48% av deltagarna i studien anger at de känt sig känslomässigt
förlamade ofa eller ibland under den senaste månaden tll följd av pandemin.
Vårdskulden växer i skuggan av pandemin. I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har
omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården fått kliva åt sidan. Personer som lever med
hiv har inte visat sig vara mer benägna att bli allvarligt sjuka i covid än andra. Dock har vård
och andra resurser till personer som lever med hiv fått stå tillbaka under pågående pandemi.
Många forskare och läkare som i vanliga fall är de mest profilerade i hivfrågor har under
pandemin fokuserat på covid.
Drygt 8 000 personer lever med hiv i Sverige. Riksförbundet Noaks Ark och Posithiva
Gruppen har fått många samtal från oroliga personer som lever med hiv under pandemin.
Infektionsmottagningar har haft begränsad tillgänglighet och man har i många fall inte haft
den kontakt som man brukar ha med hivvården.
”För oss har det varit extra viktigt att finnas där som stöd för personer som lever med hiv
under pandemin. I början av pandemin handlade många samtal om oron att drabbas
hårdare av covid när man lever med hiv men den senaste tiden har samtalen handlat mera
om att man känt sig extra isolerad under pandemin”- Daniel Suarez, verksamhetschef,
Posithiva Gruppen.
Den 8–10 juni arrangerades FNs högnivåmöte. Ett viktigt ämne på mötet var att covid-19pandemin drivit på ojämlikheterna hiv-epidemin. Personer som lever med hiv är en redan

psykosocialt utsatt grupp, inte minst på grund av stigma, och därmed också sårbar för
ytterligare påfrestningar som coronapandemin fört med sig. Men oavsett om vi befinner oss i
en pandemi eller inte krävs resurser för att säkerhetsställa att personer som lever med hiv får
den vård de behöver, oberoende av var i landet man bor.
” Hiv är med dagens moderna behandlingar en kronisk sjukdom men hiv handlar om mer
än bara överlevnad. Att uppnå en god livskvalitet genom livets alla faser är minst lika
viktigt då man idag kan leva ett långt och fullgott liv med hiv”-Marie Ohrlander, Director
Policy & Communications, MSD
Olika funktioner i sjukvården måste föra en dialog med varandra för att stärka personer som
lever med hiv och öka deras livskvalitet. Vår förhoppning är att resultaten från
enkätundersökningen ska bidra till det.
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*Kantar Sifo har i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark, Posithiva Gruppen och MSD genomfört
en enkätundersökning bland personer som lever med hiv om hur man upplever sin situation under
pandemin. Totalt deltog 77 personer i undersökningen som låg öppen mellan den 3maj- 1juni 2021.
Respondenterna har rekryterats via Riksförbundet Noaks Arks-, Posithiva Gruppens- samt Kantar
Sifos websidor och/eller sociala medier. Rekrytering har även skett via QX websida. Länkar till
undersökningen har funnits på både svenska och engelska. Enkäten besvarades anonymt och
deltagarna har inte fått någon form av ersättning för sitt deltagande.
Posithiva gruppen är en patientorganisation Vi arbetar för att öka kunskapen om hiv hos
allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Vårt arbete styrs och formas av personer
som själva lever med hiv.
Riksförbundet Noaks Ark Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för
enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt
överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom
opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället.
MSD Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi
är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. MSD
fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland
annat infektionssjukdomar som hiv.

