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Wheel of Life - förtydligande frågor 

Sysselsättning och ekonomi:  
Hur nöjd är du med din sysselsättning, t.ex. jobb, studier, i vardagen?  
Hur stabil och fungerande är din ekonomi i nuläget?  

Vänskapsrelationer och/eller familj: 
Hur nära relation har du med vänner och/eller familj i nuläget?  
I vilken utsträckning har du någon som du kan anförtro dig till, få stöd av och 
vara ett stöd för? 

Kärleksrelationer och sex: 
Hur nöjd är du med ditt sexliv? 
Hur väl uppfylls dina behov av kärleksrelationer och intimitet? 

Fysisk och kroppslig hälsa: 
Hur nöjd är du med din kroppsliga hälsa?  
Hur nöjd är du med din tandhälsa? 

Integrering och delaktighet i samhället: 
Hur integrerad känner du dig i svenska samhället? 
Hur delaktig känner du dig i samhällets gemenskap och förmåner? 

 

 

 

Hivbehandling, kontakt/bemötande och delaktighet i din 
vård: 
Hur väl fungerar din hivbehandling och kontakt med läkare? 
Hur känner du dig bemött av vårdpersonalen? 
Hur delaktig känner du dig i din vård och behandling? 

Psykisk, emotionell och andlig hälsa: 
Hur mår du psykiskt i nuläget? 
Hur meningsfullt känns ditt liv i nuläget?
Hur viktigt är andlighet/religion för dig?
Hur mycket stöd får du av din tro/församling?

Öppenhet: 
(Prata om hiv, öppenhet kring status och gemenskap)
Hur viktigt är det för dig att få samtala om hiv och att leva med hiv?  
I vilken utsträckning har du personer som du kan göra det med?  
Är du så öppen kring din hiv som du skulle vilja vara?  
Känner du dig trygg med att berätta om din hiv om det behövs, eller när du vill?  
I vilken utsträckning har du det stöd du behöver, av din omgivning eller av 
andra som lever med hiv?


