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Positiiviset ry on hiv-tartunnan
saaneiden ja heidän läheistensä
edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota
tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille
ja heidän läheisilleen.
Positiiviset ry:n jäseniksi ovat tervetulleita kaikki hiv-positiiviset, läheiset sekä
heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa edistämisestä kiinnostuneet.
Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata
toimistoltamme. Yhdistyksen säännöt
löytyvät positiiviset.fi » yhdistys »
säännöt.
Sinun ei tarvitse olla jäsen
osallistuaksesi toimintaan.
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Miten hiv-tartunnan saaneet
voivat Suomessa?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

M

iten hiv-tartunnan saaneet
voivat Suomessa?
Hiv-tartunnan saaneiden elämänlaatu kiinnostaa. Hivin hoito on kehittynyt ja huomiota kiinnitetään yhä
enemmän myös hoitojen pitkäaikaisvaikutuksiin ja hivin kanssa elävien
elämänlaatuun.
Positiiviset ry teki kyselyä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnista vuoden 2013 aikana. Tuloksia on esitelty
yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta viimeistenkin analyysien valmistuttua
syksyllä 2014, halusimme raportoida
tuloksista kaikille kiinnostuneille.
Elämänlaatu – viihdytkö
elämässäsi?
Mitä on elämänlaatu, miten sitä mitataan, mikä on tärkeää… Elämänlaatua ja sen mittaamista voisi pohtia loputtomiin. Tässä alla on suoraan
Wikipediasta määritelmää elämänlaadusta sekä elämänlaadusta tieteen
käsitteenä.
Elämänlaadulla tarkoitetaan sitä millainen ihmisen elämä on tai millaiseksi hän elämänsä kokee. Termillä
yleensä tarkoitetaan ”elämisen, elinolojen laatua henkisin arvoin mitattuna”.
Läheisiä ja elämänlaatuun vaikuttavia
käsitteitä ovat elintaso, elinolot ja hyvinvointi, mutta elämänlaatu on näitä kaikkia henkisempi ja abstraktimpi.
Elämänlaatu lienee lähellä henkistä
hyvinvointia. Se kuvastaa sitä missä

määrin ihminen viihtyy elämässään
ja nauttii siitä. Toimivatko ihmissuhteet, jääkö aikaa harrastuksiin ja luovuuteen? Saako ylipäänsä tehdä sitä
mitä haluaa ja käyttää kykyjään mielekkäästi. Kohtelevatko ihmiset hyvin
vai huonosti, onko riittävästi kiireettömiä, stressittömiä hetkiä, onko elinympäristö miellyttävä ja oman maun
mukainen. Kaikki tämä kuuluu elämänlaatuun – ei niinkään aineellinen
elintaso ja asema (joskin ne voivat
tietyiltä osin kohentaa elämänlaatua).
Elämänlaatu tieteen käsitteenä
Elämänlaatu on käsitteenä olemassa usealla tieteenalalla, esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Myös lääketieteessä käsite on käytössä muun
muassa sairauden hoitotulosta arvioitaessa. Siksi elämänlaadun mittaamiseksi on myös kehitetty menetelmiä.
Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO aloitti oman projektinsa
globaalien elämänlaadun arviointimenetelmien kehittämiseksi vuonna
1991. Sen tavoitteena on arvioida yksilön kokemuksia elämänsä laadusta
hänen kulttuurinsa, henkilökohtaisten elämäntavoitteiden, arvojärjestelmän kontekstissa.
Suomalainen sosiologi Erik Allardt kirjoitti hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä käsitteistä, muun muassa elämänlaadusta erityisesti 1980-luvulla.
Hänen mukaansa elämänlaatu sisältää laajassa merkityksessään kaiken,
mikä on tarpeen, jotta ihmiset voivat

hyvin. Se kattaa aineellisen elintason,
sosiaaliset suhteet, elämän mielekkyyden ja virittävyyden, subjektiivisen tyytyväisyyden ja viihtyisän
ympäristön. Hän vertaa sitä hyvinvoinnin käsitteeseen, jonka hän jakoi omistamiseen (having, tulot, asuminen, terveys, elintason osatekijät),
rakastamiseen (loving, ihmissuhteet,
perhekiinteys) ja olemiseen (being,
itsensä toteuttaminen, vaikuttamismahdollisuus). Monissa muissakin
tutkimuksissa elämänlaatu jaetaan
objektiiviseen (esim. toimintakyky,
elinolosuhteet) ja subjektiiviseen (esimerkiksi hyvinvointi, onnellisuus, tyytyväisyys elämään, yksilön oma arvio
elämästään) elämänlaatuun.
Elämänlaatu ja hiv: Mitkä tekijät
vaikuttavat elämänlaatuun?
Hiv voi vaikuttaa usealla tavalla elämänlaatuun. Hiv on virus, mutta
myös historiallinen ja sosiaalinen tapahtuma sekä ilmiö, jolla on valtava
painolasti. Sosiaaliset, poliittiset ja lainopilliset rakenteet voivat vaikuttaa
olennaisesti hiv-tartunnan saaneiden
elämänlaatuun.
Hivin kanssa elämiseen ja elämänlaatuun vaikuttavina tekijöinä usein
mainitaan hiv-lääkitys, lääkitykseen
sitoutuminen, lääkityksen haittavaikutukset, muut krooniset sairaudet,
avoimuus hiv-tartunnasta (kenelle kertoa) ja seksuaalielämä. Elämänlaatuun usein vaikuttaa myös se, miten pitkään ihminen on elänyt hivin
kanssa.
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Mikä on hiv-tartunnan saaneiden
elämänlaatu tänä päivänä?
Hiv ja aids ovat olleet Suomessa yli 30
vuotta. Näihin vuosiin mahtuu paljon
kokemuksia hivin kanssa elämisestä.
Ihmisten kokemukset hivin kanssa elämisestä eroavat mm. sen mukaan, koska on saanut hiv-tartunnan ja kuinka pitkään on elänyt hivin
kanssa. Me halusimme tietää mikä on

hiv-tartunnan saaneiden elämänlaatu tänä päivänä, joten emme jääneet
pohtimaan niitä hiviin ja tartunnan
saamisen ajankohtaan liittyviä tekijöitä, jotka ovat ehkä vaikuttaneet
elämänlaatuun. Mitä halusimme tietää oli: viihdytkö elämässäsi tänä päivänä, ja voisimmeko jotenkin parantaa sitä? Tärkeää on myös muistaa,
että hivillä ei ole välttämättä mitään
tekemistä sen kanssa, että on tyyty-

mätön elämäänsä tai ei koe elävänsä
laadukasta elämää. Syyt voivat olla
muualla – esimerkiksi tavassa ajatella. Oletko positiivinen vai negatiivinen ajattelija?
Elämänlaatu ei ole vain sairauden
puuttumista ja kokemus elämänlaadusta voi muuttua hetkessä.
Kuppi kahvia tai teetä voi joskus
olennaisesti parantaa elämänlaatua
hetkellisesti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Elämänlaatukysely
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

E

lämänlaatukysely tehtiin vuonna
2013 Positiiviset ry:n toimeksiannosta ja sen toteutti IROResearch Oy. Rahallista tukea kyselyn toteuttamiseksi
saatiin MSD Oy:ltä. Aineiston analysoinnista vastasi IROResearch sekä
15D:n osalta myös Harri Sintonen.
Harri Sintosen tutkimustyöhön perustuva 15D-elämänlaatumittari on yleiseen käyttöön soveltuva
(geneerinen) ja moniulotteinen mittari, jolla terveydenhuollon asiakas voi itse arvioida elämänlaatuaan. Mittaria voidaan
käyttää väestön terveystutkimuksissa ja suunniteltaessa
terveydenhuollon toimintaa
sekä arvioitaessa toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Kyselystä jaettiin mainoksia infektiopoliklinikoiden kautta,
mainostettiin jäsentiedotteissa,
yhteistyökumppaneiden kautta
sekä nettisivuilla. Kyselyyn pystyi
vastaamaan v. 2013 aina elokuun loppuun asti. Kyselyyn kävi vastaamassa noin 140 henkilöä, ja loppuun asti
vastattuja kyselyjä oli 114.
Suomessa on todettu 3 388 hiv-tar-

tuntaa 7.12.2014 mennessä. Suomessa elää noin 2 500 hiv-tartunnan saanutta.
Vastaavia elämänlaatukyselyitä ja
tutkimuksia on tehty kaikissa Pohjoismaissa edellisen kerran vuosien
2004–2007 aikana, ja nyt edellisen
vuoden tai kuluneen vuoden aikana.

Lähtökohtaisesti on siis kysytty asioita, joiden tiedetään vaikuttavan hivtartunnan saaneiden elämänlaatuun.
Tämän kyselyn tuloksia on verrattu
yhdessä Anders Dahlin kanssa
Tanskassa tehtyyn elämänlaatukyselyyn *), ja vastaukset ovat hyvin samankaltaisia. Vaikka tässä kyselyssä
vastaajamäärä on hyvin pieni, vastaukset ovat hyvin samansuuntaiset
muiden kyselyiden kanssa.
Nuno Nobre tekee parhaillaan väitöskirjaa hiv-tartunnan saaneiden elämänlaadusta, jonka on tarkoitus
valmistua 2015 tai 2016.
Toivomme, että saat tästä joitain
ideoita oman elämänlaatusi kohentamiseksi!
*) Carsten Mie & Anders Dahl 2008.
Hiv and Living Conditions, - a survey of
living conditions and quality of life of
people living with HIV in Denmark. Hiv
Danmark. www.levekaar.dk

Kysymykset ovat hyvin samankaltaisia ja kysymyksiä ovat olleet tekemässä hiv-tartunnan saaneet.
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Kyselyn taustatiedot
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

yselyyn vastasi 114 ihmistä,
joista 71 % oli miehiä ja 28 % naisia,
1 % ei halunnut vastata.

46 % vastasi, että heillä
on vakituinen kumppani.
Vastaajista 39 %:lla oli lapsia, joista
5 %:lla lapset olivat yli 20-vuotiaita.
Koulutustaustaltaan vastaajista neljäsosalla (25 %) oli akateeminen tutkinto, 22 % vastasi ylioppilas + opisto,
23 % keskikoulu + opisto/ammattikoulu.

Oletko Positiiviset ry:n jäsen?
Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden potilasjärjestö ja toimintamme tarkoitus on tarjota tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille ja
heidän läheisilleen.

Vastaajista puolet (48 %) ilmoitti olevansa ansiotyössä ja 27 % oli eläkeläisiä. Väliaikaisesti pois työelämästä oli
6 %, työttömänä/lomautettuna 7 % ja
koululaisia/opiskelijoita 3 %.
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten
seksuaalista identiteettiäsi?
Vastaajien syntymäajat
sijoittuivat vuosien 1930–1991
välille, 1980+ 18%, 1970–1979 17%,
1960–69 39%, 1959 tai aiemmin 27%.
Vastaajista 94 % oli syntynyt
Suomessa ja muualla Pohjoismaissa 4 %.
Siviilisäädyltään suurin
osa oli naimattomia (42 %).
Avioliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa oli 22 %,
avoliitossa 15 %,
eronneita 17 % ja
leski/muu/en halua vastata 3 %.
48 % vastasi olevansa yksinasuvia,
32 % asui aikuistaloudessa ja 11 %
lapsitaloudessa (alle 16v. lapsia).

40 % vastanneista ilmoitti olevansa
homoseksuaaleja,
45 % heteroseksuaaleja ja
9 % ilmoitti olevansa biseksuaaleja
identiteetiltään.
Loput 4 % eivät halunneet sijoittaa
itseään mihinkään näistä luokista.
Minä vuonna sain tietää
hiv-tartunnastani?
Suurin osa vastaajista oli saanut
tietää hiv-tartunnastaan vuosien
2006–2010 välisenä aikana (44 %).

53 % vastaajista on Positiiviset ry:n
jäseniä. 10 % on osallistunut toimintaan, mutta he eivät ole jäseniä.
23 % on tietoisia järjestöstä, mutta
eivät ole jäseniä. Loput 15 % eivät
tiedä järjestön toiminnasta.
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Päihteiden käyttö
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

äihteiden käytön osalta kysyimme tupakoinnista, alkoholista, huumeista ja lääkkeiden käytöstä päihtymistarkoituksessa. Yleisesti
on tiedossa, että hiv-tartunnan saaneet ovat tupakoineet ja tupakoivat
paljon.

Huumausaineiden viihdekäytön ja
lääkkeiden päihtymistarkoituskäytön
osalta meitä kiinnostaa myös se, tietävätkö ihmiset eri lääkkeiden ristikkäisvaikutuksista?

Päihteiden käyttö

Huumausaineiden viihdekäyttöä oli
vuoden 1970 jälkeen syntyneillä sekä
niillä, joiden tartunta oli todettu vuoden 1996 jälkeen.
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Sosiaalinen tukiverkosto
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

uinka toimintakykyiseksi
koet itsesi juuri tällä hetkellä?
Asteikolla 1-10, vastaajista 88 % arvio fyysisen toimintakykynsä ja 85
% henkisen toimintakykynsä välille 6-10.

Aineistosta kävi ilmi, että ne henkilöt, joilla tartunta oli todettu vuosien 2006–2013 välillä, kokivat itsensä
toimintakykyisemmäksi kuin ne, joilla tartunta oli todettu ennen vuotta
2006. Vakituisella kumppanilla ja sillä, milloin lääkityksen on aloittanut,

näytti myös olevan merkitystä sille,
kuinka toimintakykyisenä henkilö
itseään pitää.
Kuten edellisessä kysymyksessä,
vastanneiden henkiseen hyvinvointiin vaikutti positiivisesti vakituinen
kumppani.

Ajattele omaa henkistä toimintakykyäsi kokonaisuutena. Kuinka hyvinvoivaksi koet itsesi juuri tällä hetkellä?
Ajattele omaa fyysistä toimintakykyäsi kokonaisuutena. Kuinka toimintakykyiseksi koet itsesi juuri tällä hetkellä?
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Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat väittämät pitävät paikkansa?

Vastaajat, jotka ovat Positiiviset
ry:n jäseniä kokevat elämänsä
myönteisemmäksi kuin muut.
Vastaajista 53 % on Positiiviset ry:n
jäseniä. Heille hiv on tuonut keskimääräistä enemmän positiivisia asioita elämään, heihin ihmisten asen-

teet vaikuttavat vähemmän ja heidän
on helpompi löytää kumppani. He eivät tunne itseään muita huonommiksi, eivät koe niin paljon yksinäisyyttä,

häpeää ja syyllisyyttä, eivätkä tunne itseään hiviin vuoksi niin likaisiksi
kuin muut vastaajat.

10

Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat väittämät pitävät paikkansa?

Parisuhde
Vastaajista 46 % ilmoitti olevansa
vakituisessa parisuhteessa. 23 %:lla
vastanneista oli hiv-positiivinen
kumppani.
2 % vastanneista ei tiennyt,
onko kumppani hiv-positiivinen.
2 % ilmoitti, ettei kumppani
ole käynyt hiv-testissä.

Parisuhteen merkitys sosiaaliseen
verkostoon ja henkiseen hyvinvointiin on suuri.
Kumppanittomat vastaajat ovat keskimääräistä useammin valinneet ystävänsä tarkemmin hivin toteamisen
jälkeen ja jättäneet pois yhteydenpitoa joihinkin ystäviin. He kokevat,

että sosiaalinen verkosto on riittämätön ja kokevat itsensä usein yksinäisiksi.
He myös tuntevat itsensä muita ihmisiä
huonommiksi ja likaisemmiksi, tuntevat häpeää ja syyllisyyttä sekä antavat
muiden ihmisten asenteiden vaikuttaa
tekemisiinsä.
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Missä määrin koet seuraavia asioita? Missä määrin seuraavat väittämät pitävät paikkansa?

Esim. ”Häpeän hiv-tartuntaani” 41 % vastasi joko 10, 9 tai 8. Pitää täysin paikkaansa eli
10 vastasi 22 %, 9 eli pitää lähes täysin paikkaansa 11 % ja kahdeksan 8 prosenttia.

Hiv-tartunnasta kertominen
Puolet vastaajista (51 %) ilmoitti kertoneensa hiv-tartunnastaan puolisolleen tai vakituiselle kumppanilleen.
31 % vastaajista oli kertonut tyttö- tai
poikaystävälleen. Ainoastaan 7 % vastaajista oli jättänyt kertomatta kumppanilleen / tyttö- tai poikaystävälleen.
Työnantajalle kertominen koetaan
selvästi vaikeammaksi. Vastaajista
puolet (51 %) ei ollut kertonut työnantajalleen tartunnastaan. Ainoastaan 15 % oli kertonut työnantajalleen.
Tämä kartoitus osoittaa, että tartunnasta kertominen lähimmille ystäville, sisaruksille ja vanhemmille on

yleisempää kuin kertominen satunnaiselle seksikumppanille, tuttaville,
omille lapsille tai työkavereille. Puolet vastaajista ei ole kertonut tuttavilleen tai muille ystävilleen. 56 % ei ollut kertonut työkavereilleen.
Suurin syy siihen, miksi hiv-positiivinen ei ole kertonut tartunnastaan
on, ettei hän halua rasittaa ihmisiä ja
tuottaa heille murhetta. Näin vastasi
69 % vastaajista. 67 % perusteli kertomattomuuttaan sillä, etteivät halua muiden pitävän heitä pelkästäänhiv-tartunnan saaneina. Vastaajista
27 % oli sitä mieltä, että asia ei kuuluu muille.

Verrattaessa tätä elämänlaatukyselyä aiemmin tehtyihin ja muissa maissa tehtyihin kyselyihin ja tutkimuksiin
näyttäisi siltä, että hiv-tartunnasta ei
enää kerrota niin usein läheisille kuin
hivin alkuaikoina. Useat ovat sanoneet, että aiemmin hiv näkyi jossain
vaiheessa päällepäin ja kuolema tuntui väistämättömältä, niin oli ikään
kuin pakko kertoa. Nyt hiv ei enää
näy päällepäin eikä aiheuta muita oireita / sairauksia, niin siitä ei sen
vuoksi tarvitse kertoa kenellekään.
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Oletko kertonut seuraaville henkilöille saaneesi hiv-tartunnan?

Onko sinulle läheisiä henkilöitä, joille olisit halunnut tai haluaisit kertoa tartunnastasi, mutta et ole
syystä tai toisesta pystynyt sitä kertomaan?
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Mitkä ovat tärkeimpiä syitä, miksi et ole kertonut heille? Vastaajat, joilla on läheisiä henkilöitä, joille ei ole kertonut

Kehittyneestä lääkehoidosta huolimatta hiv on edelleen sairaus, johon
liittyy paljon salailua ja harva kertoo
avoimesti hiv-positiivisuudestaan.
Sen takia hiv-tartunnan kanssa elävien elämänlaatua tutkittaessa on koettu tärkeäksi tunnistaa, missä määrin
ihmiset ovat tavanneet toisia hiv-tartunnan saaneita ja vaihtaneet ajatuksia sekä kokemuksia hivin kanssa elämisestä. Suurimmalle osalle ajatusten
ja kokemusten vaihtaminen tekee
elämästä helpompaa.
Tutkimuksissa ei ole raportoitu huonoja kokemuksia, vaan päinvastoin
toisten hiv-tartunnan saaneiden tapaaminen koetaan hyvin voimaan-

nuttavana ja vapauttavana. Vastaajien joukossa on iso osa ihmisiä, jotka
eivät ole kertoneet hiv-tartunnastaan muille. Toki kaikki eivät ole kiinnostuneita tapaamaan toisia hiv-positiivisia.

18 % ilmoitti, että haluaisi jakaa kokemuksiaan muiden hiv-positiivisten
kanssa. 16 % haluaisi puhua hivistään, mutta se tuntuu vaikealta.
11 % kokee, ettei halua jakaa kokemuksiaan muiden kanssa.

Mitä nuorempia vastaajat olivat ja
mitä lyhempi aika tartunnan ilmitulosta on, sitä vähemmän vastaajan
lähipiirissä on toisia hiv-tartunnan
saaneita, mutta he haluaisivat jakaa
kokemuksia toisen hiv-tartunnan saaneen kanssa.

Eniten kokemuksiaan jakoivat Positiiviset ry:n jäsenet. 80 % heistä ilmoitti
tekevänsä sitä nyt jo. 54 % henkilöistä, jotka eivät olleet jäseniä ilmoittivat, että haluaisivat jakaa kokemuksiaan. 28 % ei-jäsenistä haluaisi jakaa
kokemuksiaan, mutta se tuntuu heistä vaikealta. 11 % kaikista vastanneista ilmoitti, ettei halua jakaa
kokemuksiaan.

55 % vastaajista jakaa kokemuksiaan
hivistä toisen hiv-positiivisen kanssa.
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Tunnetko tai oletko tavannut toisia hiv-tartunnan saaneita?

Haluaisitko jakaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä toisen hiv-tartunnan saaneen kanssa?
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Oletko huolissasi ikääntymisestä?
46 % vastaajista on jossain määrin huolissaan ikääntymisestä, mutta vain 14 % oli erittäin huolissaan
ikääntymisestä. 29 % ei ollut juurikaan huolissaan ja 10 % ei lainkaan.

Vastaajia huolettavat ikääntymisessä muun muassa yksinäisyys, henkilökunnan asenteet vanhainkodissa ja
hoitolaitoksessa sekä muut sairaudet
kuin hiv.

Näitäkin enemmän huolestuttavat
muiden sairauksien lisääntyminen,
dementia ja ennenaikainen vanheneminen.

Vastasit olevasi erittäin huolissasi ikääntymisestä. Voisitko tarkentaa ja
perustella vastaustasi?
Ennakkoluulot, asenteet vielä tulevassa vanhainkodissa tai vastaavassa voi
olla jonkinmoiset! Töitä olis vielä paljon
tehtävä tällä saralla.
Kuka tietää miten minua hoidetaan ja saanko lääkkeeni oikein. Miten suhtaudutaan palvelulaitoksissa
myös siihen että olen homo ja hiv-positiivinen.
Kun on lähempänä 70 v, niin kyllä sitä
ajattelee mahdollisia muita kremppoja
kuin hiviin liittyviä. Niitäkin jo on.

Vanheneminen ei sinänsä pelota, siis
rypyt ja sellaiset, mutta ajan myötä
tietysti tautikin saattaa edetä. Ikääntymisessä pelottaa siis se, että joskus
tulee hiv:iin liittyviä sairauksia.
Yhdenvertainen vanhuus ei ole Suomessa vielä näköpiirissä. Ennakkoluulot, koulutus lääkitykseen ym. vastaavaan takeltelee ammatti-ihmisilläkin.
Olen huolissani siinä suhteessa että
tulenko elämään koko elämäni yksin ja miten tulen pärjäämään silloin

kaiken kanssa kun minulla ei ole ketään auttamassa asioissa eikä myöhemmällä iällä omia lapsia tai lastenlapsia jotka täydentäisi elämääni
ja auttaisi vanhana. Ei liity siihen etten voisi saada lapsia vaan siihen että
jos en koskaan saa kumppania.
Aivojen rapistuminen huolestuttaa
hivin takia. Jos tulee tyhmemmäksi ja ei enää muista mitään. Ei pysty
harrastamaan niitä asioita mitkä on
tärkeitä.
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Positiiviset ry:n toimintaan
mukaantulo avasi silmät ja
arkipäiväisti hivin kanssa
elämisen. Mahdollisti paluun
täydelliseen elämänhallintaan
ja normaaliin arkeen.

Vertaistukitoiminta on merkityksellistä
erityisesti siksi, että silloin konkreettisesti
oivaltaa ettei ole ainoa ihminen
maailmassa jolla on hiv.

Vertaistuki helpottaa henkisen
paineen sietoa, saa ystäviä
samasta sairaudesta.

Vertaistuen merkitys on
erittäin positiivinen. En haluaisi
olla yksin tämän sairauden kanssa.
Minulle on tärkeää nähdä erilaisia
ja eri-ikäsiä hivin kanssa
eläviä ihmisiä.

Erittäin tärkeä! Ilman vertaistukea elämänlaatuun edes
ihmisarvon mukaiseen
elämään ei kohdaltani
onnistuisi.

Vertaistapaamisissa parhaimmillaan
kohtaamiset ovat aitoja ja vapautuneita,
koska kenenkään ei tarvitse
piilotella statustaan.
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Lääkitys ja muut
krooniset sairaudet
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

H

iv-lääkitys on olennainen osaalue puhuttaessa hiv-tartunnan saaneiden elämänlaadusta – monella tapaa ja niin hyvässä kuin pahassa.

Hiv-yhdistelmähoidot mullistivat potilaiden eliniänennusteen 1990-luvun
puolivälissä. 2000-luvun alkupuolella
tutkimus kohdistui hiv-lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Vakavimpia haittavaikutuksia voivat olla
esim. munuaisten toiminnan häiriöt, maksasairaudet, haimatulehdus
ja osteoporoosi. Nyt pohditaan, paraneeko potilaiden kokonaisennuste
mahdollisimman varhain aloitetulla
hiv-lääkityksellä. Tähän kysymykseen
odotetaan lisää vastauksia STARTtutkimuksesta. START (Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment) on
kansainvälinen tutkimus, jossa tutkitaan kannattaako hiv-lääkitys aloittaa
CD4-solujen ollessa yli 500 kopiota /
millilitrassa vai odottaa CD4-solujen
tippuvan alle 350 kopioon / ml. Tutkimus alkoi huhtikuussa 2009 ja jatkuu
vuoteen 2016 asti. Tällä hetkellä mukana on 4 688 osanottajaa 35 maasta.
Lääkitys 90-luvun puolivälissä muutti radikaalilla tavalla ”vanhojen” hivtartunnan saaneiden elämää; useiden

ihmisten mielestä oli helpompi myös
valmistautua kuolemaan kuin opetella uudelleen elämään.
Tänä päivänä hiv-tartunta ei kehittyneen lääkityksen ansiosta juuri lyhennä elinikää ja tehokas lääkitys poistaa tarttumisriskin kondomittomassa
seksissä.
Ensimmäisiin hiv-lääkkeisiin liittyneet
erittäin hankalat haittavaikutukset
ovat vähentyneet, mutta ne ovat silti
vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen
monien elämään. Tällaisia ovat esimerkiksi neuropatiat.
Useat kokevat haittavaikutuksia edelleen. Noin kolmannes on eri tutkimuksissa raportoinut uupumusta ja
väsymystä. Usein myös koetaan, että
terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole riittävässä määrin kertoneet
eri lääkkeisiin liittyvistä haittavaikutuksista.
Muissa tutkimuksissa on myös todettu, että ihmiset saattavat vastata,
että heillä ei ole haittavaikutuksia. Kysyttäessä haittavaikutuksia erikseen,
esim. ripuli, väsymys jne. ihmiset kertovat kokevansa niitä, mutta ajattelevat niiden olevan osa lääketieteellistä hoitoa. Ne ikään kuin kuuluvat
asiaan.

Hiv-lääkityksellä on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, ja erityiseksi haasteeksi tämä nousee hivtartunnan saaneiden ikääntyessä ja
polyfarmasian eli monilääkityksen
yleistyessä. Kun hiv-tartunnan saaneet ikääntyvät myös muut krooniset sairaudet lisääntyvät, niin kuin
kaikilla ikääntyvillä. Näyttäisi siltä, että hiv-positiivisilla on hieman
enemmän muita kroonisia sairauksia
kuin muulla väestöllä, mutta täyttä
selvyyttä asiasta ei ole.
Hiv-lääkitys pitää ihmiset hengissä,
muta pelkkä hengissä pysyminen ei
ole kuitenkaan sama asia kuin hyvä
elämänlaatu. Monille elämänlaatua
heikentävä tekijä on hiv-lääkkeiden
piilottelu ja pelko siitä, että muut näkevät minun ottavan hiv-lääkkeitä.
Hiv-lääkitykseen pitää sitoutua käytännössä loppuelämäksi. Hyvä vinkki
on, että oman elämänlaadun kannalta adherensssi eli lääkitykseen sitoutuminen kannattaa nähdä enemmän
prosessina kuin päämääränä.
Ks. lisää lääkityksestä esim.
Sutinen Jussi ja Ristola Matti.
Hiv – tappavasta taudista
krooniseksi sairaudeksi. Duodecim
2012; 128:34–46. Sutinen Jussi.
Hiv-lääkehoidon hyödyt ja haasteet.
Sic! Lääketietoa Fimeasta. 2/2014.
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Kuinka monta kertaa viimeisen kuukauden aikana hiv-lääkeannoksesi on jäänyt kokonaan ottamatta?
(Lääkitystä käyttävät vastaajat N=101)

Kysymykset lääkityksestä:
Vastaajista 89 % oli hiv-lääkityksellä.
Ensimmäinen lääkityksen aloitus oli
vuonna 1988, ja ensimmäinen tartunta oli tullut ilmi 1983. Vastaajista 71
% ottaa hiv-lääkkeet kerran päivässä
ja 29 % kaksi kertaa päivässä. Kun lasketaan muut lääkkeet mukaan
n. 40 % ottaa lääkkeet kerran

päivässä ja 40 % kaksi kertaa päivässä. 10 % vastaajista ottaa lääkkeitä
useamman kerran päivässä, muutamat jopa 5 kertaa tai useammin.
87 % :lla vastaajista ei ole jäänyt
kertaakaan hiv-lääkeannos
ottamatta viimeisen kuukauden aika-

na. Tiedätkö sinä, mitä tehdä, jos oksennat lääkkeet? Tai jos matkustat aikavyöhykkeeltä toiselle? Näitä asioita
kannattaa kysyä lääkäriltä tai hoitajalta.
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Missä määrin seuraavat väittämät pitävät paikkansa? (Lääkitystä käyttävät vastaajat, N=101)

Missä määrin seuraavat väittämät pitävät paikkansa? (Lääkitystä käyttävät vastaajat, N=101)

21

Onko sinulla muita kroonisia sairauksia, joihin saat tällä hetkellä lääke- tai muuta hoitoa? (Kaikki vastaajat)

Noin 60 %:lla vastaajista oli muita kroonisia sairauksia.
Masennuslääkkeiden, unilääkkeiden ja muiden psyykelääkkeiden käyttö (Kaikki vastaajat)

Aineistosta käy myös ilmi, että mitä aiemmin hiv-tartunta oli todettu, sitä yleisempää unilääkkeiden käyttö oli:
tartunta todettu 1998 tai aiemmin 48 %, 2000–2006 41 % ja 2007–2013 20 % oli käyttänyt unilääkkeitä viimeisen
kuukauden aikana. Niillä, joilla ei ollut vakituista kumppania, em. lääkkeiden syöminen oli myös hieman yleisempää.
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Onko sinulle hiv-tartunnan takia tarjottu… (Kaikki vastaajat)

Vastaajista hieman yli puolet haluaisi lisätietoja hiv-lääkkeiden interaktioista muiden lääkkeiden kanssa ja
44 % hiv-lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista.
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Terveydentila
Terveydentilan eri osa-alueiden vertailu väestöön sekä diabeetikkoihin
15D-Elämänlaatumittari
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K

yselyn yksi osa-alue oli 15D,
joka on terveyteen liittyvä elämänlaatua arvioiva mittari.
15D-Elämänlaatumittari antaa monipuolista tietoa elämänlaadun eri
osa-alueista potilaalle ja hoitoyksikölle. Mittarin avulla voidaan arvioida
esimerkiksi tehtyjen hoitotoimenpiteiden (esim. iso leikkaus) vaikutusta
potilaan elämänlaatuun. 15D on tieteellisesti validoitu työkalu ja sen on
kehittänyt Professori Harri Sintonen.
Tässä raportissa vertaillaan hiv-positiivisten, diabeetikkojen sekä väestön
käsityksiä omasta terveydentilasta 15
eri terveyden osa-alueen suhteen.
Aineiston analyysin on tehnyt Harri Sintonen ja tulkinnat osaltaan IROResearch.
Aineiston analyysissä hiv-positiivisten otosmäärä on 73 henkilöä, diabeetikkojen otosmäärä 328 ja väestön otosmäärä 4853. Diabeetikkojen
ja väestön otokset ovat ikävakioitu
vastaamaan hiv-positiivisten otoksen
ikärakennetta. Tulokset on analysoitu
tilastollisin testein.

Vastaajat arvioivat 15 terveydentilan
eri osa-aluetta: Liikuntakyky, syöminen, vaivat ja oireet, näkö, puhuminen, masentuneisuus, kuulo, erityistoiminta, ahdistuneisuus, hengitys,
tavanomaiset toiminnot, energisyys,
nukkuminen, henkinen toiminta sekä
sukupuolielämä.
Hiv-positiiviset vs. diabeetikot
Hiv-positiivisten käsitykset poikkeaa tilastollisesti merkittävästi diabeetikkojen vastaavista tuloksista
nukkumisen, masentuneisuuden, ahdistuneisuuden, energisyyden ja sukupuolielämän suhteen. Hiv-positiiviset kokevat terveydentilansa kaikkien
näiden osatekijöiden suhteen heikommaksi kuin diabeetikot. Erityisen
suuri ero tuloksissa on käsityksessä
sukupuolielämän tilasta.
Hiv-positiivisen käsitys omista vaivoista ja oireista on parempi kuin diabeetikoilla (ero ei ole tilastollisesti
merkittävä).

Hiv-positiiviset vs. väestö
Hiv-positiivisten käsitykset omasta
terveydentilastaan ovat tilastollisesti
heikommat seuraavien terveyden eri
osa-alueiden suhteen: Liikuntakyky,
näkö, hengitys, nukkuminen, erityistoiminnot, tavanomaiset toiminnot,
henkinen toiminta, masentuneisuus,
ahdistuneisuus, energisyys ja sukupuolielämä. Edellä mainituista erityisen suuri ero on sukupuolielämässä.
Suuri poikkeama väestön käsitykseen
on ahdistuneisuudessa, masentuneisuudessa ja energisyydessä.
Kuulon, syömisen sekä vaivojen ja oireiden suhteen hiv-positiivisten käsitykset omasta terveydentilasta ovat
lähellä väestön käsityksiä.
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Sukupuolielämä
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S

eksuaalisuus ja seksi ovat tärkeä
osa monen ihmisen elämää, ja niillä
on myös merkittävä vaikutus yksilön
elämänlaatuun. Hiv-tartunnalla on
olennainen vaikutus yksilön seksi- ja
rakkauselämään. Seksi jää usein takaalalle diagnoosin varmistuttua, mutta
tämä ei kuitenkaan estä seksielämän
jatkumista.

Jotkut oppivat toisia helpommin hyväksymään oman sairautensa ja kertomaan siitä kumppanilleen tai
kumppaneilleen. Jotkut käsittelevät
asiaa läpi elämänsä löytämättä itselle sopivaa tapaa puhua siitä tai jakaa
sitä. Jotkut päättävät lopettaa seksin
harrastamisen, kun asiasta tulee itselle ylitsepääsemätön ongelma.
Yksilön seksuaalisuuteen ja kykyyn

Elämänlaatu laajemmin eri terveyden osa-alueilla – Sukupuolielämä

nauttia seksistä vaikuttavat monet
asiat, kuten esimerkiksi itsearvostus,
itsetunto, oma vartalokuva ja läheisyyden pelko. Näiden lisäksi hiv-tartunnan saaneen seksielämään saattaa
vaikuttaa pelko siitä, että hän tartuttaa hivin kumppaniinsa.
Hiv-positiivinen voi myös kokea vaikeaksi löytää seksikumppania ja solmia parisuhteita.
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Ajattele omaa elämänlaatuasi kokonaisuutena.
Kuinka laadukasta elämää elät juuri tällä hetkellä?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tukipuhelin
Oletko sinä tai onko läheisesi saanut juuri tietää hiv-tartunnasta?
Tuntuuko, että olet vaikeassa elämäntilanteessa hivin kanssa
elämiseen liittyen? Tukipuhelimesta saat keskusteluapua.
Puhelimeen vastaavat tukihenkilöt ovat Positiiviset ry:n jäseniä
ja heillä on pääsääntöisesti omakohtainen kokemus hivin kanssa
elämisestä joko itse hiv-positiivisena tai heidän läheisenään.
Positiiviset ry:ssä päivystää tukipuhelin torstaisin klo 17–20 puh. (09) 692 5441.

ARKISIN KLO 9-16 PUHELIMEEN VASTAAVAT POSITIIVISET RY:N TYÖNTEKIJÄT.
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VERTAISTAPAAMISET 2015
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P

ositiivisten toimitiloissa Helsingissä järjestetään joka toinen kuukausi yhteinen tapaaminen kaikille
hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen riippumatta sukupuolesta,
iästä, kansalaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Tapaamiset ovat avoimia ja uudet tulijat voivat tulla tapaamisiin koska tahansa. Tapaamiset eivät sido ketään.
Tapaamisiin on mahdollista tulla tutustumaan ja katsomaan olisiko vertaistuella jotain annettavaa sinulle
liittyen hivin kanssa elämiseen.

ta hiv-tartunnan saaneita ja yhdistyksen työntekijöitä. Sinulla on myös
mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin Positiiviset ry:n työntekijän kanssa. Voit keskustella joko puhelimitse tai sopia henkilökohtaisen
tapaamisen.

Yhteisten tapaamisten lisäksi on
myös kohdennettuja tapaamisia.
Kaikki tapaamiset ovat valtakunnallisia ja niihin voi osallistua kotipaikkakuntaan katsomatta.

Avoimuus tarjoaa osallistujille tilaisuuden tavata uusia ”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi halutessaan
jakaa kokemuksia hivin kanssa elämisestä.

Nettisivujen kalenteri-osiosta löydät tarkempaa tietoa tapahtumista, yhdyshenkilöiden yhteystiedot,
tiedon mahdollisista muutoksista
sekä tapaamispaikan aukioloajat.

Kohdennetuilla ja alueellisilla tapaamisilla on vapaaehtoinen yhdyshenkilö. Heiltä saat tarkemmat tiedot
tapaamisista joko puhelimitse tai
sähköpostitse.

Positiiviset ry:n toimisto/tapaamispaikka on avoinna arkisin kaikille
hiv-positiivisille ja heidän
läheisilleen.
Tapaamispaikassa voit tavata mui-

Voit olla yhteyksissä myös
vertaistuen koordinaattoriin
Juha-Erkkiin 044 750 7462 tai
toimistolle 09 692 544.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Yhteiset tapaamiset kaikille
hiv-tartunnan saaneille ja
heidän läheisilleen:
Lauantaisin klo 15.
14.2., 18.4., 27.6., 1.8., 19.9., 21.11.
Kohdennetut tapaamiset
Homo- ja bi-miehet: tapaamiset
on tarkoitettu miehille, joilla on
seksiä miesten kanssa
Lauantaisin klo 18.
17.1., 14.3., 16.5., 15.8., 17.10., 12.12
verti.miehet@hotmail.com,
puh. 044 750 7456 arkisin klo 14-16

Naiset: tapaamiset on
tarkoitettu hiv-positiivisille
naisille kotipaikkakuntaan
katsomatta.
Lauantaisin klo 18
10.1., 7.3., 6.6., 29.8., 24.10., 5.12
verti.naiset@hotmail.com,
puh. 044 750 7457, to klo 15–18.
Nuoret: tapaamiset on
tarkoitettu nuorille aikuisille
(noin 18–30-vuotiaille,
ikäraja ei ole ehdoton)
Perjantaisin klo 18
9.1., 13.3., 22.5., 21.8., 16.10., 18.12.
verti.nuoret@gmail.com,
puh. 044 750 7468

+55 vuotiaat: tapaamiset on
tarkoitettu kaikille 55 vuotta
täyttäneille hiv-positiivisille
miehille ja naisille. Ryhmässä
ei ole yläikärajaa.
Lauantaisin klo 13
31.1., 21.3., 23.5., 8.8., 10.10.
verti.plus55@gmail.com,
puh. 044 750 7467 ma-pe 16–20.
Läheiset: Erilliset tapaamiset
hiv-positiivisten puolisoille/
kumppaneille ja muille läheisille
kuten sisarukset, äidit, isät, ystävät
ja tuttavat. Torstaisin klo 17
5.2., 12.2., 8.10., 22.10.
juha-erkki.kants@positiiviset.fi,
puh. 044 750 7462

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Perheet: tapaamiset on
tarkoitettu kaikille lapsiperheille,
joissa on hiv-positiivisia.
verti.taaperot@hotmail.com,
puh. 044 750 7459 ti 15–18.
Päihteettömät positiiviset:
tarjoaa tukea huumeista
irti päässeille.
puh. 044 750 7461.
Muualla Suomessa järjestettyjä
alueellisia tapaamisia on neljällä
paikkakunnalla. Vuonna 2015
järjestämme myös tapaamiset
uusilla alueilla; Jyväskylässä,
Kuopiossa ja Vaasassa.
Alueelliset/
Paikkakuntakohtaiset
tapaamiset
Tampere
Su 4.1. klo 15
La 28.3. klo 16
Su 3.5. klo 15
Su 7.6. klo 15
Su 2.8. klo 15
La 3.10. klo 16
Su 13.12. klo 15
verti.tampere@gmail.com,
puh. 044 750 7451
Turku
Joka kuun viimeinen
maanantai klo 17
verti.turku@hotmail.com,
puh 044 750 7452 ke 17–19.

Oulu
Ke 21.1. klo 17–19
To 19.2 klo. 17–19
La 7.3. klo 14–18 Oulu ja Pohjois-Suomi
Ke 29.4. klo 17–19
La 23.5. klo 15
Ke 12.8. klo 17–19
Ke 9.9. klo 15–17
La 24.10. klo 14–18 Oulu ja Pohjois-Suomi
La 12.12. klo 18–20
verti.oulu@hotmail.com,
puh. 044 750 7450
ma – to klo 16–19.
Hämeenlinna
Helmikuu, Huhtikuu,
Kesäkuu, Elokuu,
Lokakuu, Marraskuu
verti.hameenlinna@hotmail.com,
puh. 044 750 7453
ti ja to klo 17–19.
Kuopio
Ke 11.3.2015
Vaasa
Ke 22.4.2015
Jyväskylä
Ke 13.5.2015

