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Siden  1990  er  der  foretaget  en  lang  række  værdifulde  undersøgelser  af  centrale  psykologiske 
forhold af betydning for HIV-positive. Billedet af den generelle psykiske sundhedstilstand hos de 
HIV-positive er noget uklart. Ifølge nogle undersøgelser har HIV-positivitet ingen skadevirkninger 
på  den  psykiske  tilstand,  mens  man  i  andre  undersøgelser  finder  mange  og  alvorlige 
følgevirkninger.

Når man undersøger et enkelt symptom som depressiv tilstand, er der en klar sammenhæng mellem 
HIV-status  og  negative  følgevirkninger.  Man  ved  også,  at  social  støtte  og  bestemte  aktive 
mestringsstrategier har positive virkninger.

Det ligger som en underforstået antagelse, at HIV-positivitet udgør en voldsom traumatisering, men 
kun to forskerhold har prøvet at undersøge, om der er foregået en målelig traumatisering ved hjælp 
af et spørgeskema. Ingen af de to hold oplyser imidlertid værdier for de målinger, de har foretaget, 
hvilket umiddelbart forekommer meningsløst.

På baggrund af traumeforskningen og de terapeutiske erfaringer, der findes inden for dette område, 
kunne man forestille sig, at der var en del viden og erfaring, som kunne udnyttes, hvis det viste sig, 
at traumatisering var et væsentligt aspekt af det at modtage en HIV-diagnose og være HIV-positiv.

I en dansk undersøgelse af en række psykologiske forhold hos 19 HIV-positive fandt man klare tegn 
på  traumatisering,  der  havde  et  sådant  omfang,  at  halvdelen  måtte  anses  for  at  være 
behandlingskrævende. Omfanget af skyldfølelser var betydelige – især skyldfølelser vedr. at have 
svigtet andre og at have undladt nogle ting var langt mere udtalt end følelsen af at have svigtet sig 
selv eller skyldfølelse over at have foretaget sig bestemte handlinger. 

De HIV-positive i den danske undersøgelse havde været mere åbne om deres sygdom end det har 
været  tilfældet  hos  udenlandske  HIV-smittede.  De  har  også  anvendt  fire  former  for 
mestringsstrategier (problemløsende, distancerende, undgående og følelsesmæssige) mellem to og 
fire gange hyppigere end Forskningsnyts læsere (jvf. nr. 6, 1995, og nr. 1, 1996). Dette tyder på, at 
de HIV-positive er udsat for en stor belastning, som imødegås på alle tænkelige måder. 

I  undersøgelsen  indgår  også  mål  for  en  række  psykologiske  symptomer.  Sammenlignet  med 
Forskningsnyts læsere (jvf. Forskningsnyt, nr. 2, 1997) har de HIV-positive flere søvnproblemer, 
lider mere af depression,  har muligvis været udsat  for seksuelt  påførte traumer,  mens de ligger 
lavere mht aggression. 

Det  psykologiske  forsvar  hos  de  HIV-positive  adskiller  sig  ikke  væsentligt  fra 
sammenligningsgruppen  af  læsere  og  studerende,  men  de,  der  anvendte  umodent  forsvar,  var 
kendetegnet  ved undgåelsesadfærd.  De med modent forsvar var meget  lidt  depressive; de HIV-
positive der især benyttede et neurotisk forsvar havde flere søvnproblemer, mere angst og mere 
udtalt tendens til dissociation (manglende sammenhæng mellem tanker og følelser). 



Det  ser  op  baggrund  af  undersøgelsen  ud  til,  at  det  psykologiske  forsvar  og  den 
bemærkelsesværdige brug af alle mulige mestringsstratgier kan medvirke til en tilpasning, der er 
kendetegnet ved med relativt få stærkt belastende psykiske symptomer. Hertil bidrager også den 
sociale støtte, som for denne gruppe havde været voksende i tidsrummet fra diagnosen blev stillet til 
undersøgelsestidspunktet (i gennemsnit knap seks år senere).

Ved  at  inddrage  traumeaspektet  og  ved  at  inddrage  det  psykologiske  forsvar  og 
personlighedsstrukturen kan den psykologiske forskning bidrage til udviklingen af et område, som 
har  fået  store  medicinske  bevillinger,  hvor  der  arbejdes  med  at  udvikle  relevante  psykosociale 
tilbud, og hvor mediernes og befolkningernes opmærksomhed er stor. De HIV-positives livslængde 
kan i dag yderligere forlænges ved hjælp af den såkaldte kombinationsbehandling. Denne mulighed 
mindsker ikke, men forstærker snarere behovet for at forstå de langvarige traumatiske belastninger 
som denne patientgruppe gennemgår.
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