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Sammanfattning    

Hepatit C är en virussjukdom som framförallt smittar via intravenöst missbruk men 

även vid utbyte av kroppsvätskor. I Sverige bär cirka 40 000 personer på viruset. 

Sjukdomen tenderar att bli kronisk och faller under smittskyddslagen. Över hälften av 

alla som blivit smittade av hepatit C-virus (HCV) upplever stigmatisering då smittan 

förknippas med intravenöst missbruk och promiskuöst leverne. Kronisk sjukdom kan 

medföra en känsla av ensamhet och otillräcklighet, dessa känslor kan intensifieras av 

osäkerhet, hjälplöshet och smärta. För att kunna förstå den hepatit C – smittades 

livsvärld behövs kunskapen om deras upplevelser. Syftet är således att beskriva den 

hepatit C-smittade personens upplevelser av att få diagnosen hepatit C samt 

upplevelserna kring hur det är att leva med denna virussjukdom.  

 

Vetenskapliga, kvalitativa artiklar valdes som kunskapskälla. Artiklar granskades, 

valdes ut och analyserades. Meningsbärande enheter lyftes ut och sammansattes till en 

ny helhet som strukturerades upp i teman och subteman. Resultatet visar att 

diagnosbeskedet upplevs på olika sätt, från lättnad till en känsla av att vara dödsdömd. 

Dessa reaktioner kan övergå till att hepatit C senare upplevs som en positiv vändpunkt i 

livet. Stigmatisering utgör en stor börda för den hepatit C- smittade personen. 

Stigmatiseringen ses som ett hot som hindrar den hepatit C- smittade personen att 

kommunicera virussjukdomen med sin omgivning. Okunskap och fördomar påverkar 

relationer, såväl till närstående som till arbetskollegor. Den hepatit C– smittade 

personen upplever själv okunskap om virussjukdomens smittvägar, vilket sliter på 

relationer till närstående. Upplevelserna i samband med diagnostiseringen kan härledas 

till krisreaktioner. Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till detta så att anpassad 

kunskap kan förmedlas till patienten. Kunskapsbrist är en stor anledning till att en 

person med hepatit C stigmatiseras, resurser bör därför läggas på att informera 

allmänheten, personen med hepatit C samt dennes närstående. Gruppsammankomster 

bör utformas för den hepatit C-smittade personen och hans eller hennes närstående då 

denna oerhört viktiga relation många gånger rubbas och skapar lidande för patienten. 

Mer fokus borde inom vården ligga på patientens upplevelse av att få diagnosen hepatit 



C samt hans eller hennes upplevelse av att leva med virussjukdomen då detta många 

gånger är huvudorsaken till lidandet. Kunskap och ett öppet förhållningssätt krävs av 

vårdpersonalen för att främja välbefinnande, det kan uppnås genom ett 

självreflekterande förhållningssätt, utbildningsdagar eller kurser i exempelvis 

krisreaktioner samt diskussionsgrupper kring vårdvetenskaplig litteratur. 

 

Nyckelord: Hepatit C, Upplevelse, Livsvärld, Diagnostisering, Stigmatisering, Lidande, 

Välbefinnande 
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INLEDNING 

”En man sitter och väntar utanför läkarens mottagning. Han har känt sig trött och hängig 

efter att han på semestern i utlandet råkat ut för en olycka med sin motorcykel vilket 

ledde till operation med blodtransfusioner. Till slut kallar läkare in honom och ger 

honom beskedet att han har smittats med hepatit C. Först blir mannen lättad, då hans 

symtom fått en förklaring. Därefter kommer oron. Vad innebär det här? Kommer jag att 

dö nu? Läkaren förklarar att mannen ska börja ta regelbundna prover och leva sunt. Är 

det smittsamt? Nja, en del. Du behöver ju inte peta i folks öppna sår. Med denna 

information lämnar mannen sjukhuset för att åka hem till sin familj. På bussen känns det 

som om alla stirrar på honom. Då han kommer hem har ångesten börjat slå rot. Hans fru 

ser bekymrad ut då han delger henne beskedet och när han erbjuder sig att hjälpa till 

med matlagningen säger hon, lite för snabbt, att det inte behövs. Då middagen är 

uppäten ser han hur hans fru tar tallrik och bestick och diskar dem separat.” 

 

Hepatit C är en sjukdom som starkt förknippas med intravenöst missbruk och 

promiskuöst leverne. Förutom detta råder, hos de smittade, även kunskapsbrist kring hur 

virussjukdomen erhålls och hur den smittar. Hur upplevs det då att få diagnosen hepatit 

C och hur upplevs det vardagliga livet med denna virussjukdom? Är upplevelserna 

enbart negativa? Tanken till uppsatsen uppstod under praktiken, då vi upplevde och 

ställde oss frågande till vårdens behandling och bemötande av hepatit C- smittade 

personer. Förhoppningsvis kan vår uppsats bidra till ökad kunskap och förståelse för 

dessa personers livsvärld så att de i vården bemöts och vårdas på ett sätt som främjar 

välbefinnande. 

 

 

BAKGRUND 

Historik / Epidemiologi 

Viruset hepatit C kunde inte identifieras förrän 1989. Hepatit C-viruset brukar idag 

förkortas HCV (Berglund, 2000). Hepatit C är den vanligaste formen av hepatit i 

Sverige (Hultcrantz & Reichard 2005). År 2007 inrapporterades 2096 fall av HCV 

(Smittskyddsinstitutet, 2007b) och uppskattningsvis finns ca 40 000 HCV-smittade 

personer registrerade i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2007a). HCV smittar vanligtvis 

via intravenöst missbruk (Hultcrantz & Reichard 2005) men kan även smitta vid 

oskyddat samlag, blodtransfusioner samt vid kontakt med smittat blod. Det finns även 

risk att en gravid kvinna för hepatit C vidare till sitt barn (Smittskyddsinstitutet, 2008).  

 

Akuta infektionssymtom drabbar endast 15 % av de insjuknade. Dessa symtom visar sig 

ofta efter 5-12 veckor i form av trötthet, aptitlöshet, illamående och obehag från buken 

(Hultcrantz & Reichard 2005). Sjukdomen tenderar dock att bli kronisk i 50 % av fallen 

(Smittskyddsinstitutet, 2008). Under lång tid kan sjukdomen gå relativt obemärkt förbi, 

på sikt kan dock allvarliga leveråkommor utvecklas såsom cirros och cancer. Stora 

variationer förekommer inom det enskilda sjukdomsförloppet.  

 

Fram till år 1992 testades inte donerat blod för hepatit C och därför uppmanas patienter 

som erhållit blodtransfusioner innan dess att undersöka om de är bärare av viruset 
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(Socialstyrelsen, 2007). En HCV-smittad person måste enligt Smittskyddslagen (2004) 

berätta om sin sjukdom i kontakt med sjukvården då hepatit C klassas som allmänfarlig. 

Läkare som upptäcker smittan hos en patient är enligt smittskyddslagen skyldig att göra 

anmälan till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet. Patienten 

skall informeras om sjukdomens smittsamhet för att förebygga spridning. HCV är även 

smittspårningspliktig (Smittskyddslagen, 2004) 

 

Stigmatisering vid hepatit C 

I en studie av Zickmund, Ho, Masuda, Ippolito & LaBrecque (2003) upplever 57 % av 

undersökningspersonerna stigmatisering relaterat till sin HCV-diagnos. Begreppet 

stigmatisering innebär social brännmärkning (Svenska akademiens ordlista, 2008). 

Detta leder till en ökning av redan existerande emotionella problem, ängslan, depressiva 

symtom samt svårigheter att möta framtiden på ett optimistiskt sätt. De HCV- smittade 

personerna upplever att stigmatiseringen beror på den allmänt utbredda uppfattningen 

att HCV- smittade antingen är intravenösa drogmissbrukare eller att de lever ett 

utsvävande liv. Sjukdomen associeras även med HIV och AIDS. Sextio procent av 

undersökningspersonerna upplever att de blir stigmatiserade av sjukvården, i form av 

fördomar och misstänksamhet (Zickmund et al., 2003). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

är målet en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Denna vård skall 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet (Socialstyrelsen, 1982). Enligt Zickmund et al. (2003) upplever en fjärdedel 

av undersökningspersonerna i studien samarbetsproblem med kollegor på arbetet på 

grund av sin hepatit C. Nästan 50 % av de undersökningspersoner som upplever sig vara 

stigmatiserade känner sig uteslutna eller alienerade från sina familjer: 

 

My family is afraid of me. I was invited to go camping. [participant cries in interview.] 

They asked me to get my own tent. Now they won’t have me in their house because 

they’re afraid they might get it. (Zickmund et al., 2003)   

 

Upplevelser av att leva med kronisk sjukdom 

Att leva med en kronisk sjukdom har enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) 

stor inverkan på livskvalitén. Kroppen upplevs som ett hinder. Den sjuka kroppens 

bräcklighet får personen att känna sig orkeslös. Utmattning, smärta och svaghet hindrar 

personen från att utföra dagliga aktiviteter. Att vara sjuk och ha smärtor upplevs som ett 

lidande som försvårar det dagliga livet. En upplevelse av förlorad självständighet 

uppstår då livet abrupt förändras. Detta medför att personen tvingas be andra om hjälp 

för utförande även av enkla uppgifter. Konsekvensen blir att personen upplever en 

förlust av beslutsrätten gällande sitt eget liv och att livet därmed förlorar sitt värde. Den 

kroniska sjukdomen för också med sig en känsla av ensamhet som är svår att bära och 

som intensifieras av osäkerhet, hjälplöshet och smärta. Den kroniskt sjuke känner sig 

annorlunda och isolerar sig socialt då rädslan finns att inte bemötas på samma sätt som 

när personen var frisk. Ibland upplevs livet outhärdligt och kraftlösheten oöverstiglig 

vilket medför en önskan att inte vilja leva längre. Den kroniskt sjuke upplever ängslan 

och rädsla för hur sjukdomen kommer utvecklas och oroas över att kanske inte kunna 

hantera sin framtid. Medvetenheten om att sjukdomen är obotlig leder till rädsla för att 

gå en för tidig död till mötes. Detta leder till att den sjuke förbereder sin död samtidigt 
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som tankar kring den försöks skjutas undan. Det kroniskt sjuka tillståndet leder till 

existentiella frågor kring varför personen drabbats, vad meningen är. Genom att undvika 

situationer som förvärrar sjukdomen kan personen lättare hantera sin sjukdom, vilket 

stundvis bidrar till upplevelser av välbefinnande. Samvaro med andra gör ensamheten 

lättare att bära, genom att tänka på något annat eller någon annan som har det värre får 

den kroniskt sjuke styrka att bemästra lidandet (Öhman, Söderberg och Lundman, 

2003). 

 

Att förstå lidandets dimensioner 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver lidande i olika 

dimensioner. I sjukdomslidandet upplever en person lidande på grund av sin ohälsa, 

vilket kan yttra sig fysiskt i form av diverse kroppsliga symtom eller psykiskt genom 

upplevelser av ensamhet, sårbarhet, hopplöshet, skam, saknad och osäkerhet. Enligt 

Wiklund (2003) upplevs sjukdomslidandet vara begränsande. Den sjuka personen kan 

inte leva på samma sätt som tidigare på grund av fysiska symtom. Även skuld och skam 

bidrar till att personen upplever sitt liv som begränsat. Upplevelsen av att inte vara 

tillfredsställd med livet försämrar personens livskvalitet. Dahlberg et. al (2003) menar 

att den sjuka personen ofta är ensam i sitt lidande då det är svårt för andra att förstå den 

situation personen befinner sig i. Det påverkar personen socialt då omgivningen drar sig 

undan. Sårbarheten som upplevs hotar personens existentiella liv och påverkar känslan 

av kontroll då kroppen förändras. En emotionell bergochdalbana uppstår.  

 

Vårdlidande är ytterligare en dimension av lidande som Dahlberg et al. (2003) 

beskriver. Detta lidande hänger i hop med bristfällig sjukhusvård gällande behandling 

och bemötande. Personens psykiska behov blir inte tillgodosedda och lidandet 

uppmärksammas ej. Det är kränkande och förödmjukande då man som patient varken 

blir sedd eller hörd, enligt Eriksson (1994) en följd av vårdpersonalens bristande 

kunskap och avsaknad av reflexion. Patienten upplever sig vara utestängd från att 

medverka i sin egen vård (Dahlberg et al., 2003).      

 

Frånvaro av sjukdom innebär enligt Dahlberg et al (2003) ej automatiskt en upplevelse 

av välbefinnande, liksom närvaro av sjukdom inte behöver betyda frånvaro av 

välbefinnande. Lidande och välbefinnande är inte varandras motsats, att uppleva 

välbefinnande förutsätter en acceptans av lidandet samt modet att våga vara i lidandet. 

Wiklund (2003) förklarar begreppet välbefinnande som en personlig och unik inre 

känsla av att må bra. Känslan utgår från personens livsvärld och är subjektiv. Målet med 

vården är att sträva efter välbefinnande samt lindra eller hindra lidande (Dahlberg et al., 

2003).  

 

Dahlberg et. al. (2003) beskriver begreppet livsvärld som den levda världen, så som den 

upplevs individuellt av människan. Varje persons individuella perspektiv präglas av den 

personens erfarenheter och referensramar.  Således kan en och samma händelse ha helt 

olika inverkan på olika människors liv. Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär 

att försöka sätta sin egen förförståelse åt sidan för att ha ett så öppet sinnelag som 

möjligt gentemot patienten. Att försöka ta in patientens perspektiv på sitt lidande, sin 

hälsa och situation för att optimera och individanpassa vården (Dahlberg et al., 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Hepatit C är den vanligaste formen av hepatit i Sverige. Det är en allvarlig 

virussjukdom som i många fall riskerar att bli kronisk. Med ett smygande förlopp kan 

sjukdomen ge upphov till allvarliga leversjukdomar såsom cirros och cancer. Under 

författarnas praktikperioder på sjukhus har sjuksköterskors behandling och bemötande 

gentemot denna patientgrupp noterats och kritiskt ifrågasatts. Hepatit C- smittade 

personer skall behandlas med samma värde som öviga patienter varpå denna uppsats 

syfte strävar efter en större inblick och förståelse för dessa personers upplevelser.  

 

Frågeställningar 

 
 Hur upplevs det att få diagnosen hepatit C och sedan att leva med denna 

kroniska sjukdom?  

 
 Är upplevelserna endast negativa eller kan diagnosen och livet med sjukdomen 

även föra med sig positiva upplevelser?  

 
 Hur kan upplevelserna hjälpa sjuksköterskan till ökad kunskap och förståelse för 

den hepatit C- smittade personens livsvärld? 
 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva en persons upplevelser av att få diagnosen hepatit C 

samt hur personen upplever livet med sin kroniska sjukdom. 

 

METOD 

Datainsamling 

Litteratursökning 

De primära sökorden som användes i informationssökningen var hepatitis C, patient, 

experience, stigmatization, care och subjective i olika kombinationer. Vetenskapliga 

artiklar utgör bas till uppsatsens resultat, för att säkerställa evidensbaserad kunskap. 

Databaser som användes var Cinahl, Medline och Samsök. Medline och Cihnal 

användes då dessa har inriktning mot vård och omsorg. I Cinahl och Medline användes 

funktionen ”peer-reviewed”, för att begränsa träffarna till granskade artiklar. Då ett 

trettiotal artiklar påträffats lästes samtliga abstracts noggrant genom. Särskild fokus 

lades på metod och resultat. En utgallring gjordes och de abstracts som hade kvantitativt 

tillvägagångssätt, ett syfte som inte stämde överens med uppsatsens eller på annat sätt 

var olämpliga att basera uppsatsens analys på, förkastades. Vissa behölls då de kunde 

tänkas bidra med bakgrundsinformation. Resterande artiklars resultat lästes genom. De 

artiklar som bedömdes mest lovande hade särskilda sökord knutna till sig, dessa 

användes för vidare sökning. Liknande uppsatsers referenslistor söktes igenom för att 

finna ytterligare artiklar. Uppsatserna hittades med hjälp av hemsidan 

www.uppsatser.se. Tio artiklar genomgick slutligen kritisk granskning enligt Fribergs 

http://www.uppsatser.se/
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(2006b) modell i kapitlet ”Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvalitativ forskning”. Av dessa tio artiklar kunde fem användas till resultatet 

(sammanställning av artiklarna står att finna i bilagan längst bak). Då tveksamhet rådde 

gällande en tidskrifts vetenskaplighet användes databasen Ulrich. 

 

Urval 

Exklusionskriterier omfattade de artiklar som ej hade kvalitativ metod eller ett resultat 

som ej svarade på uppsatsens syfte. Dessa förkastades med undantag för vissa artiklar 

som kunde tänkas bidra med information till uppsatsens bakgrund. Även artiklar äldre 

än 10 år exkluderades. Två artiklar valdes bort på grund av bristande kvalitet, en på 

grund av bristande analysbeskrivning och en på grund av brister i den vetenskapliga 

ansatsen. En artikel valdes bort på grund av dess alltför smalt inriktade resultat. 

Resterande artiklar som ej valdes till analys förkastades på grund av att deras resultat ej 

svarade på vårt syfte eller på grund av att de var för gamla. Inklusionskriterier var 

kvalitativa studier som belyste upplevelser beskrivna av hepatit C-smittade personer. 

Upplevelserna skulle röra diagnostillfället eller livet med hepatit C.  

 

Dataanalys 

Analysarbetet utfördes enligt Evans (2003) modell för analys av kvalitativa studier. 

Modellen går ut på att röra sig från helhet till delar för att sedan skapa en ny helhet. 

Artiklarna läses genom flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning. Därefter 

analyseras de minutiöst. Meningsbärande enheter lyfts ut och sammanförs till ny, 

förhöjd kunskap. Initialt lästes och analyserades den första artikeln av båda författarna 

tillsammans, detta för att få ett gemensamt tillvägagångssätt inför fortsatta individuella 

analyser. Meningsbärande enheter, som svarade på uppsatsens syfte, ströks över med 

överstrykningspenna, kondenserades och dokumenterades på datorn. Då konsensus 

uppnåtts rörande tillvägagångssätt utfördes samma procedur individuellt på de 

resterande fyra artiklarna. Samtliga kondenserade meningsbärande enheter lästes genom 

individuellt för att författarna därigenom oberoende av varandra skulle finna mönster, 

såsom teman och subteman. För att få en bättre överblick över de meningsbärande 

enheterna samt för att lättare kunna se likheter och skillnader skrevs de ut på olikfärgade 

papper, en färg för varje artikel.  

 

De meningsbärande enheterna klipptes isär och placerades under olika teman som 

skrivits ned på ett stort papper. Detta var ett första utkast som sedan omarbetades då det 

visade sig att vissa teman höll och andra inte. Allteftersom de meningsbärande 

enheterna placerades under teman kunde mönster upptäckas inom dessa och på så vis 

skapa subteman. De meningsbärande enheterna med dess likheter och skillnader fördes 

samman till ny, upphöjd kunskap och dokumenterades som resultat. För att stödja och 

förtydliga resultatet användes citat från intervjupersonernas upplevelser som presenteras 

i de analyserade artiklarna.     
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RESULTAT 

Dessa teman och subteman ledde fram till resultatet. 

Tabell 1 

  

Teman Subteman  

 

Att känna ilska och skam i 

samband med diagnos 

 

  

 

Upplevelse av med- och 

motgångar i livet med 

sjukdomen 

 

Acceptans och motivation 

 

Oro och nedstämdhet i 

samband med symtom 

 

 

 

Att känna sig som en 

smittohärd 

 

Att vara fruktad av 

omgivningen 

 

Rädsla i samband med 

avslöjandet av sjukdomen 

 

Osäkerhet och oro i 

relationen till närstående 

 

 

 

 

Att känna ilska och skam i samband med diagnos 

Reaktionerna som beskrivs vid delgivningen av en HCV-diagnos varierar mellan olika 

studier. Gemensamt är dock att beskedet förknippas med mycket känslor, enligt Dunne 

och Quayle (2001) som en emotionell bergochdalbana. Att få diagnosen HCV kan 

upplevas som en naturlig följd av ens livsstil eller en obetydlig del av livet då symtom 

ej förekommer. Det kan även upplevas vara av underordnad betydelse i förhållande till 

andra sjukdomar personen har sedan tidigare. I motsats till detta kan diagnosen dock 

vara ett hårt slag fysiskt, psykiskt och socialt (Sutton & Treloar, 2007). 

 

I wanted to kill myself. I was so scared about what might happen to me… I just felt 

really dirty… you know, that hepatitis C is caught from not being clean, and using 

drugs and sleeping around. (Hepworth & Krug, 1999) 

 

Depressiva symtom upplevs (Dunne & Quayle, 2001; Sutton & Treloar, 2007), i vissa 

fall beroende på insikten i sjukdomens omfattning (Dunne & Quayle, 2001). Skam och 

avsky är riktade mot den egna personen (Tompkins, Wright & Jones, 2005; Hepworth & 

Krug, 1999), vilket ibland kan påverka självkänslan och därigenom försvåra sociala 
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relationer (Hepworth & Krug, 1999). Ilska är en vanlig känsla i samband med diagnos 

(Tompkins, et al., 2005; Dunne & Quayle, 2001). I en studie där de drabbade blivit 

smittade på sjukhus förknippas ilskan med bitterhet, förlust och orättvisa (Dunne & 

Quayle, 2001).  

 

Den HCV-smittade personen kan bli chockad av diagnosbeskedet och upplever rädsla 

(Tompkins, et al., 2005; Sutton & Treloar, 2007). Denna rädsla kan uttryckas som en 

känsla av att ha en förbannelse över sig, att vara dödsdömd med fruktan att gå en för 

tidig död till mötes. Andra vanliga initiala reaktioner kan vara ånger, desorientering, 

förödelse, misstro och skuld. Ett behov upplevs av att veta hur smittan ådragits. Skuld 

kan riktas antingen mot den drabbade eller mot den som anses vara skyldig till att 

smittan erhållits (Tompkins, et al., 2005). I en studie beskrivs förnekelse som ett 

förhållningssätt, vilket leder till oförsiktig livsföring. Den HCV – smittade personen 

upplever att liv och hälsa betyder mindre sedan diagnos erhållits (Sutton & Treloar, 

2007). 

 

Some participants reported that their”morals (went) out the door” (Bugsy), as they 

adopted a careless attitude in their behavior and risk-taking: having contracted 

hepatitis C, their health and life generally mattered less to them. (Sutton & Treloar, 

2007) 

 

Att få en hepatit C-diagnos upplevs dock inte alltid negativt. Till exempel blir personer 

som upplevt symtom i flertalet år initialt lättade och upplever hopp då de äntligen får 

bekräftelse av sina symtom (Dunne & Quayle, 2001). Upplevelser av acceptans och 

anpassning till diagnosen samt känslan av att kunna ta tillvara på den tid man har kvar 

förekommer också (Tompkins, et al., 2005). 

 

That’s one of the paradoxical gifts… if only I’d ever learnt to appreciate the gift of life 

[before hepatitis C] in the way that I have now. (Conrad, Garrett, Cooksley, Dunn & 

Macdonald, 2006) 

 

Upplevelse av med- och motgångar i livet med sjukdomen 

Acceptans och motivation 

Enligt tre studier påverkas den HCV-smittade personens livsinställning i många fall 

positivt. Trots initiala starka känslor över att få HCV-diagnosen uppnås förlikning och 

sjukdomen accepteras. Att söka information hjälper den HCV-smittade personen till 

förståelse och trygghet (Sutton & Treloar, 2007). Det blir en vändpunkt i livet som får 

den HCV-smittade personen att uppmärksamma det destruktiva liv som tidigare levts 

(Sutton & Treloar, 2007; Hepworth & Krug, 1999; Conrad, Garrett, Cooksley, Dunn & 

Macdonald, 2006). 

 

It kicked off a huge change for me. Maybe it brought home how serious my drug use 

was, kind of. (Sutton & Treloar, 2007) 

 

Att prioritera hälsa och ett sundare leverne blir av större vikt för den HCV-smittade 

personen (Sutton & Treloar, 2007; Hepworth & Krug, 1999). 
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I’ve taken to really looking after myself. I’ve done lots of things, like eating nutritious 

foods, plenty of fresh food, a limited amount of alcohol. I use meditation techniques and 

I have a routine now to look after myself. (Hepworth & Krug, 1999 ) 

 

Människor och ägodelar uppskattas mer. Den HCV-smittade personen finner 

beslutsamhet samt styrka för att kunna hantera sin sjukdom (Sutton & Treloar, 2007).  

Möjligheten att kunna uppskatta livet ses som positivt (Conrad et al., 2006; Sutton & 

Treloar, 2007). Detta uppnås genom att leva i nuet, inte grubbla över smittorisker och 

acceptera en osäker framtid (Conrad et al., 2006). Trots de många positiva effekter som 

sjukdomen har på den HCV-smittade personens inställning till livet förmörkas 

framtidsmålen och förväntningarna för den som ännu inte skaffat familj (Sutton & 

Treloar, 2007). Upplevelser av att behöva hålla sitt tidigare leverne hemligt präglar den 

HCV-smittade personens liv (Hepworth & Krug, 1999).  

 

Oro och nedstämdhet i samband med symtom 

Sjukdomens inverkan på den HCV-smittade personens liv ändras beroende på hur 

närvarande den är i form av symtom. Inställningen till den likaså (Sutton & Treloar, 

2007). Närvaro av symtom leder till socialt tillbakadragande, uppbrott från dagliga 

rutiner, nedstämdhet samt förknippande med död. En känsla av kontroll över sjukdomen 

bidrar dock till en optimistisk känsla kring framtiden och förbättrar förmågan att hantera 

symtomen. En upplevelse av att inte ha kontroll över sin hälsa samt förknippande med 

progression av sjukdomen inträder då obekanta eller svåra symtom uppstår (Conrad et 

al., 2006). Oron tilltar även då mindre symtom uppstår eftersom man tillskriver dessa 

sjukdomen. Ingen enhetlig symtomgrupp tillskrivs sjukdomen (Tompkins, et al., 2005) 

men en oerhörd utmattning upplevs. Denna utmattning känns förgörande och upplevs 

som att andra inte kan förstå sig på den vilket leder till känslor av nedstämdhet (Dunne 

& Quayle, 2001). Utmattningen påverkar även arbete, (Dunne & Quayle, 2001; Sutton 

& Treloar, 2007) sportprestationer och sociala sammankomster (Sutton & Treloar, 

2007). Kognitiva dysfunktioner som försämrad koncentrationsförmåga, minnesförlust, 

svårigheter att förstå skrivet material och rumslig desorientering skapar oro hos de 

drabbade. 

 

Do you know where I found a toilet roll? In my fridge. A toilet roll in my fridge. I felt 

very sad about that… I felt very sad about that… I had put the toilet roll in the fridge. 

(Dunne & Quayle, 2001)   

 

Detta upplevs inte vara relaterat till utmattning vilket bekymrar den HCV-smittade 

personen och påverkar dennes självförtroende. Stelhet, nedsatt mobilitet samt ledsmärta 

är vanliga fysiska symtom vilka, liksom utmattning, leder till känslor av nedstämdhet. 

Upplevelser av hypersensitivitet mot kyla, klåda och yrsel är mindre vanliga (Dunne & 

Quayle, 2001). Smärta upplevs begränsa företeelser utanför hemmet (Sutton & Treloar, 

2007). Daglig inverkan av fysiska begränsningar leder till att olika roller i livet 

sönderfaller. Exempelvis hotas husmödrars effektivitet och identitet. Frustration upplevs 

då den HCV-smittade personen ej kan utföra dagliga aktiviteter i sitt hem (Dunne & 

Quayle, 2001). Livstilsförändringar gör att den HCV-smittade personen ej längre 

upplever sig leva ett normalt liv: 
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And by the end of the night, 6:30, 7:30… you collapse in bed. You just haven’t got a life 

any more… you haven’t got a normal life anymore. (Conrad et al., 2006 ) 

 

Hur mycket de fysiska symtomen än inverkar på livskvalitén kan de dock underordnas 

rädslan att smitta en annan människa, vilket ger en fingervisning om sjukdomens 

omfattning (Conrad et al., 2006).  

 

Att känna sig som en smittohärd 

Att vara fruktad av omgivningen 

I studierna framkommer problemet med samhällets stigmatisering av sjukdomen. Detta 

samt risken att bli diskriminerad upplevs socialt som ett hot (Hepworth & Krug, 1999). 

Sjukdomen förknippas med intravenöst missbruk (Conrad et al., 2006; Hepworth & 

Krug, 1999) och smittsamhet (Conrad et al., 2006). Beroende på allmänhetens 

kunskapsbrist, missuppfattningar och antaganden upplever personen med HCV sig ofta 

vara fruktad, förödmjukad och utsatt för förnedrande behandling (Sutton & Treloar, 

2007). Upplevelsen av allmänhetens kunskapsbrist styrks av Tompkins, et al. (2005): 

 

A lot of people think it’s like AIDS or something like that. They think it’s really bad, 

keep away from thing, you know, yeah a lot of people, just because people don’t know 

about it, they treat it like AIDS or something. (Tompkins, et al., 2005)  

 

Detta leder till att den HCV-smittade personen känner sig som en smittohärd 

(Tompkins, et al., 2005; Sutton & Treloar, 2007; Conrad et al., 2006), får känslan av att 

vara smutsig samt upplever sig bli behandlad som en spetälsk (Conrad et al., 2006; 

Sutton & Treloar, 2007), vilket medför oro över att avslöja sitt sjukdomstillstånd 

(Conrad et al., 2006). Negativt bemötande leder till känslor av frustration och ilska 

(Tompkins, et al., 2005). Upplevelser i samband med sjukvård är att den HCV-smittade 

personen inte tas på allvar då behandlande personal inte utövar erfordrade 

skyddsrutiner, vilket leder till ifrågasättande av sjukvårdpersonalens kunskaper (Conrad 

et al., 2006).  

 

Rädsla i samband med avslöjandet av sjukdomen   

Upplevelsen av att berätta för andra om sjukdomen är negativ eller neutral, aldrig 

positiv. Även om det känns svårt att informera görs detta när den HCV-smittade 

personen anser att det finns en risk att blodsmittan ska drabba någon annan. Det görs 

även för att skapa en förtroendefull relation med närstående (Conrad et al., 2006). Det 

finns en känsla av skyldighet gällande att avslöja sin sjukdom (Conrad et al., 2006; 

Tompkins, et al., 2005) vilken väger tyngre än rädslan för att bli stigmatiserad eller 

diskriminerad (Conrad et al., 2006): 

 

I’d been told not to… tell people that I had hep C (because of the potential of 

discrimination) I thought about that, and I thought, well if for some reason or another 

at work (if something ever happens), I really want people to know so that I’m not 

exposing them to risk unnecessarily. I did that, I sat down, and I talked to everyone 

individually. I didn’t realize what a major blunder that was at that point in time… yet, I 
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felt that I was being selfish if I didn’t let them know…//… Um, I might as well have gone 

to a leper colony. That’s reality. (Conrad et al., 2006) 

 

Sutton och Treloar (2007) visar istället på att den HCV-smittade personen avstår från att 

berätta om sin sjukdom på grund av denna rädsla. Det förväntas svårigheter kring att 

berätta om sin sjukdom för partner och familj på grund av rädslan och hotet över att 

förlora dessa (Hepworth & Krug, 1999). Den HCV-smittade personen oroar sig över att 

berätta för andra på grund av oförutsägbara reaktioner såsom misstro, upprördhet samt 

utfrysning av omgivningen (Tompkins, et al., 2005; Conrad et al., 2006). Ett dilemma 

upplevs då förändringar i hur andra människor ser på den HCV-smittade personen samt 

ett ifrågasättande om dennes historia skapas (Hepworth & Krug, 1999). Att avstå från 

sociala relationer för att inte behöva vara intim med någon upplevs som lättare än att 

berätta om sin sjukdom (Conrad et al., 2006; Hepworth & Krug, 1999): 

 

I’ve decided not to have any sexual relationships now so it (transmission of HCV) so I 

don’t think about that. It just so much hassle now. (Hepworth & Krug, 1999) 

 

I motsats till detta kan dock vårdslöshet och risktagande utövas i dessa sammanhang till 

följd av förtvivlan över att ådragit sig sjukdomen (Hepworth & Krug, 1999). Det finns 

en oro över att berätta för framtida partners vilket kan påverka den HCV-smittade 

personens möjligheter till att skaffa familj (Tompkins, et al., 2005). Osäkerhet kring hur 

förhållandet till andra påverkas samt hur uppfattningen av den HCV-smittade personen 

kommer att ändras gör att ett avslöjande av sjukdomen fruktas. Den HCV-smittade 

personen måste ständigt ändra identitet för att kunna möta andras förväntningar och 

attityder (Hepworth & Krug, 1999).  

 

Osäkerhet och oro i relationen till närstående  

Sjukdomen leder till att saker i livet som tidigare tagits för givna omdefinieras vilket 

medför påtaglig stress. Exempelvis kan minutiösa hygienhandlingar utföras av den 

HCV-smittade eller dennes familj för att undgå smitta. (Hepworth & Krug, 1999): 

 

I’ve explained to my family when I told them that they can’t catch it from me, but my 

mom brings her own coffee cup to my house when she visits me. (Hepworth & Krug, 

1999) 

 

Olika grader av risk gällande smitta skapar osäkerhet. Man är orolig över den faktiska 

risken, vilket leder till att alla risker minimeras och att oron över smitta alltid är 

närvarande (Conrad et al., 2006). Den HCV-smittade personen upplever oklarhet 

gällande sexuell överförbarhet samt om sjukdomen är möjlig att bota eller ej 

(Tompkins, et al., 2005). I motsats till detta beskriver Conrad et al. (2006) en upplevelse 

av kunskap kring riskfaktorerna relaterat till smitta, en kännedom om att smittorisken är 

liten vid sexuell intimitet eller i dagliga interaktioner. Sutton och Treloar (2007) 

förklarar att felaktig information samt bristen på densamma ligger till grund för 

förvirringen gällande smitta. Den HCV-smittade personen upplever motsägelsefull 

information och tror att HCV leder till döden. Främlingskap gentemot andra människor 

upplevs beroende på rädslan att överföra smitta. Den HCV-smittade personen känner 

sig oren, smittosam och upplever brister hos sig själv som gör att denne inte känner sig 
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som en normal människa (Hepworth & Krug, 1999). Mödrar upplever oro över att 

smitta sina barn vid födseln eller vid den dagliga kontakten (Conrad et al., 2006): 

 

And it (bleech) doesn’t kill the virus. I then don’t know if, if blood in a bathtub of water 

is still going to infect her or not… And because they (the experts) don’t know I s’pouse, 

and it lives for hours outside the body and all that stuff. Yea, my daughter. Big time 

(worry). (Conrad et al., 2006) 

 

Mödrar med hepatit C upplever även att barnen blir oroliga över att modern skall dö för 

tidigt samt att barnen förbryllas över bristen på energi och aktivitet hos modern. 

Mödrarna är oroliga för att relationen med de yngre barnen skall försämras då de ej kan 

vara den mor de förväntas. Dunne och Quayle (2001) förklarar att den HCV-smittade 

personen upplever skuld då utmattning gör att denne ej kan delta i familjeaktiviteter, 

vilket leder till en nedbrytning av det sociala livet inom familjen. Den HCV-smittade 

personen vill inte ge upphov till oro hos familjen (Dunne & Quayle, 2001) och är mer 

orolig för andra än för sig själv (Tompkins, et al., 2005). Partners får ta över många 

sysslor i hemmet och på grund av smärtor får den HCV-smittade personen nedsatt 

sexlust vilket har en negativ inverkan på samlivet. Konflikter uppstår till följd av 

sjukdomen då den HCV-smittade personen tänker på sitt gångna liv och att hemligheter 

i detta liv kan behöva avslöjas för partnern (Hepworth & Krug, 1999). Tompkins et al. 

säger dock att den HCV-smittade personen upplever sig få stöd av sin partner men att 

sjukdomen har negativa effekter på det sociala livet. Närståendes stöd upplevs som en 

viktig faktor som påverkar inställningen den HCV-smittade personen får till sin 

sjukdom (Conrad et al., 2006).  Dunne och Quayle (2001) förklarar att den HCV-

smittade personen upplever att släktingar och vänner har svårt att förstå att denne 

verkligen mår dåligt. Vid social isolering relaterat till utmattning skapas känslor av 

hjälplöshet och panik (Hepworth & Krug, 1999). Den HCV-smittade personen upplever 

en psykosocial inverkan av sjukdomen som alltid är närvarande och kräver mycket 

tankeenergi (Tompkins, et al., 2005). Den HCV-smittade personens identitet och Jag 

skapas i förhållande och gemenskap till andra människor, det som utgör deras jag måste 

utmanas och få ny mening (Hepworth & Krug, 1999). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av modell för att besvara problemformuleringen var lämpligt 

eftersom den kvalitativa ansatsen enligt Friberg (2006) mynnar ut i beskrivelser av 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov vilket var vår uppsats syfte. Denna 

metod eftersträvar en större förståelse för den HCV-smittade personen, en förståelse 

som förhoppningsvis kan bidra till ökad kunskap. Vi använde oss av databaser med 

anknytning till omvårdnad då dessa bland annat erbjuder vårdrelaterad och kvalitativ 

forskning. Ursprungligen var tanken kring vårt syfte att fokusera på den hepatit C-

smittade patientens upplevelser av mötet med vården. Detta syfte ändrades på ett tidigt 

stadium då vi endast fann ett begränsat antal artiklar rörande detta fenomen. Gällande 

datainsamlingen kan vi i efterhand konstatera att vi hade gagnats av bättre struktur då vi 

troligen gjorde samma sökning flertalet gånger.  
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Genom att kritiskt granska våra artiklar och fastställa deras vetenskaplighet ansåg vi oss 

ha pålitligt material att basera analysen på. Fem artiklar valdes för analys, vilket var 

tillräckligt många för att få med variationen av upplevelser och tillräckligt få för att få 

ett övergripligt material. Vi anser att vårt val av artiklar var givande. De återspeglar på 

ett omfattat och nyanserat sätt det fenomen vi ämnade undersöka. Då vi fann en god 

artikel som svarade på vårt syfte men som hade kvantitativ ansats valdes denna till vår 

bakgrund i stället. Vi valde inklusion- och exklusionskriterier sent, då vi ville fastställa 

hur mycket material det fanns kring vårt fenomen och hur mycket vi hade ”råd” att 

smalna av. Vi valde till slut att exkludera artiklar äldre än tio år men att inte särskilja i 

vilket land studierna gjorts, på vilket sätt smittan ådragits eller ålder och kön på 

undersökningspersoner. Land kunde inte särskiljas på grund av otillräcklighet med 

material. Det hade varit önskvärt med jämförelse mellan fler länder i analysen, till 

exempel en nordisk studie, men då upplevelserna inte skiljde sig nämnvärt mellan de 

olika länder vi jämförde kan man anta att resultatet inte blivit annorlunda.  

 

Då man som allmänsjuksköterska träffar på alla typer av HCV-bärare valde vi att 

analysera upplevelser hos personer med HCV-smitta oavsett ålder, kön eller hur smittan 

ådragits, för att få ett representativt tvärsnitt. Eventuellt kan även detta ha haft inverkan 

på resultatet, med överrepresentation av vissa sociala grupper i de olika teman – och 

subteman. Utformningen av teman – och subteman föll sig ganska naturligt. Vissa 

meningsbärande enheter passade in under flera teman varpå vi diskuterade vilket tema 

som var mest framträdande och sorterade därefter. Vi fick båda anstränga oss för att inte 

låta förförståelse styra vår uppsats. Detta har varit nyttigt då vi insett hur mycket 

förförståelse kan inverka. Vi tycker dock att vi lyckats sätta vår förförståelse inom 

parentes då vi anser att uppsatsens resultat är både mångsidigt och överraskande. 

 

Resultatdiskussion 

Reflektioner kring upplevelserna av att få diagnosen hepatit C 

Vårt resultat visar att HCV-diagnosen påverkar den smittade personens förhållningssätt 

och reaktioner på ett flertal sätt. I motsats till vad vi trodde, visar sig HCV-diagnosen i 

många fall ha en positiv effekt på de HCV-smittade personernas liv. Känslan av lättnad, 

hopp, acceptans och anpassning till sin sjukdom samt upplevelsen av att kunna ta 

tillvara på den tid man har kvar är reaktioner som förvånar oss. Trots dessa positiva 

förhållningssätt och reaktioner i samband med sjukdomen beskrivs även i resultatet 

mindre sunda förhållningssätt så som oförsiktig livsföring och förnekelse av sjukdomen. 

Dessa olika reaktionsmönster påminner om reaktionsfaser som Cullberg (2002) 

beskriver i samband med kris, alltså chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas. Möjligtvis beror de olika reaktionerna som framkommer i resultatet 

på i vilken fas personen befinner sig. Man skall även ha i åtanke att smittan har erhållits 

på olika vis och att reaktionerna kan hänga samman med detta. 

 

Reflektioner kring hur livet med hepatit C upplevs 

Personer som lever med hepatit C är bio-psyko-socialt påverkade av sin sjukdom. Vårt 

resultat visar en markant inverkan på sociala relationer till närstående, samhället samt 

till den enskilde individen. Ett stort antal upplevelser i vårt resultat kopplas till 

stigmatisering och diskriminering i samband med sjukdomen. Detta relateras många 
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gånger till den HCV-smittade personens avslöjande av sjukdomen för sin omgivning. 

Zickmund et al. (2003) styrker denna upplevelse av stigmatisering då de menar att så 

många som 57 % av personer med HCV-diagnos upplever detta, vilket innebär ett stort 

lidande i flera dimensioner. Vårt resultat visar att grunden till stigmatisering beror på 

allmänhetens kunskapsbrist gällande hur sjukdomen erhålls samt smittorisker. Detta 

argument styrks av Butt, Paterson och McGuinness (2008) som säger att stigma 

uppkommer ur missuppfattningar kring orsaken till hepatit C samt dess associationer till 

drogmissbruk. Vår tolkning av resultatet är att även de HCV-smittade personerna själva 

besitter otillräcklig kunskap om sin sjukdom vilket bevisas genom att de många gånger 

inte lyckas häva osäkerheten, gällande smittorisker, från närstående. Enligt vår 

uppfattning skulle mer resurser behöva läggas på information om HCV. De flesta är 

bekanta med HIV-begreppet, trots att denna sjukdom är betydligt mindre utbredd i 

Sverige. Med all rätt borde samma resurser läggas på HCV-information för att öka 

kunskapen och därmed minska omfattningen av stigmatisering. 

 

Vårt resultat visar att det på många sätt upplevs svårt att leva med HCV på grund av 

fysiska och psykiska symtom som skapar hinder och begränsar den smittade personens 

liv. Resultatet styrks i detta avseende av Öhman et al. (2003) som säger att kroppen 

upplevs som ett hinder vid kronisk sjukdom, vilket även Wiklund (2003) bekräftar. I 

enlighet med vårt resultat anser vi att närstående har stor inverkan på hur den smittade 

personen klarar av att hantera och bemästra dessa hinder. Zickmund et al. (2003) 

redovisar en skrämmande siffra, att nästan 50 % av de HCV-smittade personerna 

upplever sig vara dissocierade från sina familjer. Åtgärder samt orsaker till detta måste 

utredas inom en snar framtid då detta enligt oss säkerligen intensifierar den HCV-

smittade personens lidande. Dahlberg et al. (2003) förklarar att den sjuka människan 

ofta är ensam i sitt lidande då situationen är svår att förstå för andra. Detta är även något 

som framkom i vårt resultat och som vi anser visar på den svåra och många gånger 

isolerade situation den HCV-smittade personen befinner sig i, vilket styrks av Öhman et 

al. (2003). Då stora delar av problemen tycks ligga inom relationer till närstående vore 

gruppsammankomster en god idé, så alla får komma till tals med rädslor och frågor. 

Problem skulle då lyftas fram i dagsljuset, lösas på ett konstruktivt sätt och sammanföra 

familjen.  

 

I motsats till vad vi förväntat oss i början av denna uppsats visar vårt resultat att 

sjukdomen i vissa fall medför positiva effekter och kan fungera som ett avstamp till ett 

bättre liv, en väckarklocka för att börja leva sunt. Detta fenomen står även i kontrast 

mot vad Öhman et al. (2003) påvisar, alltså övervägande negativa effekter av kronisk 

sjukdom. Möjligen är drogmissbrukarna överrepresenterade i denna grupp, då de som 

ådragit sig smittan annorledes kanske redan lever sunt. Det är trots allt värt att rikta 

ljuset mot Dahlberg et al. (2003) som påpekar att närvaro av sjukdom inte alltid behöver 

betyda frånvaro av välbefinnande och att upplevelse av välbefinnande förutsätter en 

acceptans av lidandet samt modet att våga vara i lidandet vilket i detta fall blir tydligt.  

 

Hur kan denna kunskap bidra till vården? 

Enligt Dahlberg et al (2003) är en förutsättning för att kunna lindra en människas 

lidande att sätta sig in i hennes livsvärld. Vårt resultat visar att en persons livsvärld 

förändras då hon erhåller en HCV-diagnos. Enligt vårt resultat är den största svårigheten 
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att leva med hepatit C känslorelaterad medan vårdens största behandlingsfokus är de 

kliniska aspekterna. Mer fokus borde i stället ligga på den HCV-smittade personens 

upplevelser och känslor i samband med diagnos samt deras upplevelser av att leva med 

sjukdomen. Denna slutsats styrks av Hepworth och Krug (1999) som menar att hög grad 

av kliniskt fokus frångår ett holistiskt tankesätt. Den HCV-smittade personen måste få 

känna efter vad förändringen innebär för honom eller henne, risken är annars att han 

eller hon anammar den medicinska och psykologiska tänkandet vilket definierar honom 

eller henne som ”sjuk”.  

 

Enligt Zickmund et al. (2003) upplever 60 % av de HCV-smittade personerna sig vara 

stigmatiserade av sjukvården. Detta uttrycks genom fördomar och misstänksamhet 

vilket vårt resultat förklarar hänga ihop med kunskapsbrister. Siffran är upprörande då 

Hälso- och sjukvårdslagen tydligt förmedlar ett budskap om en vård som skall drivas på 

lika villkor för hela befolkningen samt med respekt för alla människors lika värde och 

den enskilda människans värdighet (Socialstyrelsen, 1982).  Zickmund, Brown och 

Bielefeldt (2007) förklarar att det finns stora kunskapsbrister inom sjukvården gällande 

behandling av HCV och förhållningssätt gentemot patienten vid diagnostiseringen. 

Dessa kunskapsbrister leder till vårdlidande för patienten, något även Eriksson (1994) 

påpekar. Vårdpersonalen måste sätta sina fördomar åt sidan och fokusera på vad den 

HCV-smittade patienten upplever vara svårt med sin sjukdom. För att skapa en 

förtroendefull vårdrelation, lindra lidande och överbrygga patienternas känslor av skuld, 

skam, osäkerhet och självförakt krävs det att man som sjuksköterska avsätter tid. På så 

vis, menar Dahlberg et al. (2003), uppmärksammar man patientens lidande vilket är en 

viktig faktor för att personen ska kunna uppleva välbefinnande. God vård skall enligt 

lag (Socialstyrelsen, 1982) vara av god kvalité, tillgodose patientens behov av trygghet 

och främja god kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Vårt resultat visar att det ofta är väldigt svårt för en HCV-smittad person att berätta om 

sin virussjukdom. Därför ska man som sjuksköterska inte ta för givet att den smittade 

personen informerar om detta, trots lagstiftning. Sjuksköterskan bör således vara noga 

med tillämpandet av basala hygienrutiner, oavsett patient. Som sjuksköterska är det 

även viktigt att sätta sig in i patientens livsvärld för att med rätt didaktik informera och 

öka patientens kunskap om sin diagnos vilket, enligt vårt resultat, skapar en känsla av 

förståelse och trygghet hos patienten. För att skapa rätt kunskaper för att kunna hantera 

dessa patienter på ett bra sätt uppmuntrar vi ett självreflekterande förhållningssätt, 

utbildningsdagar eller kurser om exempelvis krisreaktioner samt diskussionsgrupper 

kring vårdvetenskaplig litteratur som mynnar ut i ett gott och evidensbaserat 

omvårdnadsarbete.  

 

Praktiska implikationer 

 

 Fokus på den HCV- smittade personens upplevelser och känslor i samband med 

diagnos och i livet med sjukdomen. 

 

 Fokus på vad den HCV- smittade personen upplever vara svårt med sin 

sjukdom. 
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 Åsidosätt fördomar. 

 

 Avsätt god tid till patienten för att främja en god vårdrelation, uppmärksamma 

lidande och på så sätt uppnå välbefinnande hos patienten. 

 

 Tillämpa basala hygienrutiner, oavsett patient. 

 

 Sätt dig in i patientens livsvärld för att med rätt didaktik öka patientens 

kunskaper om sin sjukdom. 

 

 Tillämpandet av ett självreflekterande förhållningssätt, deltagande i 

utbildningsdagar eller kurser om exempelvis krisreaktioner samt 

diskussionsgrupper kring vårdvetenskaplig litteratur mynnar ut i god och 

evidensbaserat omvårdnad.  

 

 

Framtida forskning 

Det vore intressant att utföra en studie i Sverige om hur hepatit C-smittade personer 

upplever sin diagnostisering och sitt liv med sjukdomen. Är Sverige lika intolerant som 

de länder vi analyserat artiklar från? Våra egna upplevelser pekar på att så är fallet, 

åtminstone inom vården. I och med införandet av vårdvetenskapen som sjuksköterskans 

akademiska domän kanske problemet successivt uppmärksammas och åtgärdas. Ju fler 

nyutexaminerade sjuksköterskor som kommer ut på arbetsmarknaden desto mer torde 

tillämpandet av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt integrera vården. Sålunda kanske 

synen och bemötandet av dessa patienter ändras. Att utföra två studier, en i nutid och en 

om tio år, skulle ge en uppfattning om hur omfattande problemet är idag och om 

situationen förändras till det bättre under ett decennium. Det vore även av intresse att 

göra en tillhörande studie för att undersöka vårdvetenskapens roll i processen. 

 

 

 

 

För information, stöd eller rådgivning gällande hepatit C kan man vända sig till 

Riksföreningen Hepatit C. http://www.hepatitc.nu/ 

http://www.hepatitc.nu/
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BILAGA 

 Perspektiv 

(vårdvetenskapligt 

eller andra 

perspektiv) 

Problem och syfte Metod Resultat 

 

Titel:  
socio-cultural 

perspective 

on the effects 

of a new 

virus on a 

community’s 

health 

 

Författare: 

Hepworth, J. 

& Krug, J. G. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Health 

Psycology 

 

Årtal: 1999 

 

Kvalitativ metod 

 

HCV-smittade 

personer försöker 

matcha sina egna 

sjukdomsupplevelser 

med dem beskrivna i 

patientlitteraturen, 

som säger vad de ska 

känna. Detta 

stämmer dock inte 

alltid och de största 

skillnaderna 

återfinns i 

identitetsrelaterade 

sammanhang; 

deltagarna i studien 

beskriver hur deras 

uppfattning om sig 

själva uppstår i 

mötet med andra. 

Studien avser skapa 

förståelse för 

deltagarnas 

livsvärld, bidra till 

skapandet av mer 

effektivt support. 

samt inte härröra 

deltagarnas 

upplevelser till 

patologi.  

 

Syftet med studien 

är att illustrera de 

delar av deltagarnas 

liv som verkar mest 

hotade eller 

förändrade som följd 

av deras Hepatit c-

diagnos. 

 

 

En stödgrupp för 

hepatit C-smittade 

följdes under flera 

månader. Alla 

gruppdeltagare 

inbjöds att delta i 

studien, varpå sex av 

elva tackade ja, tre 

kvinnor och tre män 

med varierande social 

bakgrund och ålder. 

Deltagarna fick ett 

antal frågor av öppen 

variant och ombads 

även själva ta upp 

ämnen de ansåg vara 

viktiga. 

 

Diagnosen 

påverkar hur 

deltagarna ser sig 

själva samt 

påverkar även 

relationen till 

närstående. 

Deltagarna 

upplever sig 

stigmatiserade av 

samhället och 

onormala. Rädslor 

upplevs för hur 

andra ser på dem 

och rädslan att 

vara smittosam är 

i vissa fall så stor 

att den 

överskuggar viljan 

till att ha mänsklig 

kontakt. Känslor 

inför sjukdomen 

samt synen de har 

på sig själva 

formas i sociala 

relationer till 

andra. En 

deltagare ansåg 

sjukdomen vara 

hans avstamp till 

att byta till ett 

hälsosamt liv. 
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Titel: The 

impact of 

Iatrogenically 

Acquired 

Hepatitis C 

Infection on 

the Well-

being and 

Relationships 

of a Group of 

Irish Women 

 

Författare: 

Dunne, E. & 

Quale, E 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Health 

Psycology 

 

Årtal: 2001 

 

Kvalitativ metod Även om sjukdomen 

hepatit C vanligtvis 

inte är direkt 

livshotande i sig är 

relationer, socialt liv 

och Jaget direkt 

påverkade. Stöd i det 

dagliga livet är, för 

den kroniskt sjuke, 

lika viktigt för 

välbefinnandet som 

den kliniska 

behandlingen av 

sjukdomen. För att 

kunna tillmötesgå 

detta stöd är det 

viktigt att veta vari 

problemen består. 

Följaktligen behöver 

bristen på studier om 

livskvalitet för de 

lidande åtgärdas.  

 

Syftet är att beskriva 

hepatit Cs inverkan 

på välbefinnandet 

hos den drabbade 

samt dennas 

relationer till 

närstående hos en 

grupp irländska 

kvinnor som ådragit 

sig viruset 

nosokosmialt. 

 

Man valde att göra 

undersökningen med 

hjälp av fem 

fokusgrupper. Dessa 

utgjordes av ett 

homogent urval av 

kvinnor som alla var 

medlemmar i 

stödföreningen 

Positive Action. 

Grupperna delades 

upp beroende på om 

deltagarna kom från 

landet eller staden, 

detta för att se om 

upplevelserna skiljde 

sig åt. Medeltalet var 

sex deltagare per 

grupp. 

 

En diskussionsguide  

med frågor hade, i en 

tidigare utförd 

pilotstudie, 

utvärderats vara 

lämplig att följa. 

Kvinnorna har 

under flertalet år 

burit viruset innan 

diagnostisering 

och blir initialt 

lättade då de får 

reda på att de inte 

inbillat sig 

symtom. Detta 

ersätts av en 

emotionell 

bergochdalbana 

med varierande 

upplevelser då de 

inser sjukdomens 

omfattning. 

Diverse symtom 

gör sig påminda 

med störst 

genomslag av 

utmattning. 

Kvinnorna 

upplever även 

kognitiv påverkan. 

Inverkan av 

fysiska symtom 

gör att olika roller 

i livet 

sönderfaller. 

Sjukdomen, 

framförallt 

tröttheten,  har 

stor inverkan på 

familjelivet. De 

kan inte vara den 

mor eller partner 

de önskar och 

upplever att 

familjen är 

oförstående inför 

deras oförmåga. 

   

 

Titel: Impact 

of a positive 

hepatitis C 

diagnosis on 

homeless 

 

Kvalitativ metod 

 

Hemlösa och 

drogmissbrukare 

löper större risk att 

drabbas av 

blodburen HCV än 

 

Djupintervjuer med 

17 hemlösa 

injicerande 

droganvändare. 15 

män och 2 kvinnor. 

 

Att få diagnosen 

leder hos 

drogmissbrukare 

och hemlösa till 

en rad reaktioner 
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injecting drug 

users: a 

qualitative 

study 

 

Författare: 
Tomkins, 

CNE., 

Wright, 

NMJ., & 

Jones, L. 

 

Tidskrift: 
British 

Journal of 

General 

Practice 

 

Årtal: 2005 

 

övriga populationen 

i UK. Få studier har 

utforskat de 

psykosociala 

effekterna av en 

positiv diagnos 

Diagnosen har stor 

inverkan på hälsa 

och har hög 

dödlighet, speciellt 

för drogmissbrukare 

och hemlösa. Syftet 

är att undersöka 

drogmissbrukares 

och hemlösas 

respons på att få en 

potentiellt 

livshotande diagnos i 

kontext till 

personens uttalade 

hierarkiska behov. 

Alla hade 

diagnostiserats med 

hepatit C. Ålder och 

kön var sekundära 

variabler. Dessa 

rekryterades från 

olika kliniker i UK:s 

innerstäder. En 

ämnesguide användes 

i djupintervjuerna för 

att utforska de 

hemlösa injicerande 

droganvändarnas 

erfarenheter och 

attityder gentemot 

hepatit C. 

Nyckeltemana i 

denna ämnesguide 

berörde 

droganvändandet, att 

få en positiv HCV- 

diagnos samt dess 

inverkan på deras 

beteende och livsstil. 

Intervjuerna spelades 

in, skrevs av och 

analyserades.  

 

och upplevelser. 

Frågor kring hur 

och av vem de 

blivit smittade, 

känslor av 

desorientering, 

chock, förödelse, 

misstro ilska, 

rädsla och skuld. 

Upplevelser av att 

ta till vara på tiden 

de har kvar, 

känslor av 

fatalism, avsmak, 

skam, ånger, 

irritation, 

accepterande, 

anpassning och 

oro. Upplevelse 

av psykosocial 

inverkan, 

förpliktelser, 

okunnighet, 

stigmatisering. 

Negativa effekter 

på den drabbades 

sociala liv, stöd 

från partners, 

hinder, negativt 

bemötande, 

frustration, ilska. 

En rad olika 

fysiska symtom 

 

Titel: Living 

with hepatitis 

C means 

”you just 

haven’t got a 

normal life 

any more” 

 

Författare: 
Conrad, S., 

Garrett, L.E., 

Cooksley, 

W.G.E., 

Dunne, M.P., 

 

Kvalitativ metod 

 

2 % av jordens 

befolkning 

uppskattas bära på 

viruset. Trots att de 

flesta inte kommer 

drabbas av 

livshotande tillstånd 

försämras 

livskvalitén inom ett 

antal domäner. Få 

studier har utforskat 

de sociala 

konsekvenserna vid 

HCV. Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls med 

12 grupper och 21 

individer 

(sammanlagt 70 

personer) som var 

självidentifierat 

hepatit C-positiva. 

Personerna 

rekryterades genom 

en serviceklinik för 

drogbehandling, en 

stödgrupp för 

hemofili, två 

 

En rad olika 

fenomen och 

upplevelser visade 

sig i resultatet. 

Social 

tillbakadragning, 

uppbrott i dagliga 

rutiner, 

depression, rädsla 

för död, förlust av 

kontroll eller tvärt 

om. En känsla av 

att inte vara 

normal, stigma, 
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& 

Macdonald, 

G.A. 

 

Tidskrift: 
Chronic 

Illness 

 

Årtal: 2006 

forskning indikerar 

att hepatit c-relaterad 

stigma råder och att 

detta påverkar 

välbefinnandet 

stödgrupper för HCV, 

en serviceklinik för 

sexuell hälsa, en 

ungdomsorganisation, 

två 

hepatologikliniker, ett 

manligt fängelse och 

en organisation för 

injicerande 

droganvändare. 

Deltagarna var över 

18 år och hade haft 

sin HCV-diagnos 

minst 12 månader 

innan intervjuerna. 

Med en kvalitativt 

grundad teorimetod 

kunde data samlas in 

och analyseras.  

 

oro, förpliktelser, 

rädsla, stress, 

osäkerhet, 

avhållsamhet, 

förståelse, 

okunskap, 

Uppfattning av att 

vara en 

smittohärd, stöd, 

att leva i nuet, att 

inte grubbla över 

smittorisker, 

accepterande, 

omvärdering. 

 

 

Titel: 
Chronic 

illness 

experiences, 

clinical 

markers and 

living with 

hepatitis C 

 

Författare: 
Sutton, R., & 

Treloar, C. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

health 

psychology 

 

Årtal: 2007 

 

Kvalitativ metod 

 

Uppskattningsvis är 

210 000 

australiensare 

smittade, siffran 

växer med cirka 

16 000 fler fall per 

år. Forskningen har 

stannat av då det 

gäller den sociala 

aspekten av att leva 

med hepatit C.  

Blodprover används 

i dagsläget för att 

mäta levervärden 

och fastställa den 

kliniska bilden.  

 

Syftet är att 

undersöka hepatit C-

smittade människors 

upplevelse enligt två 

modeller av kronisk 

sjukdom: 

sjukdomens bana 

och skiftande 

perspektiv på detta 

samt att undersöka 

 

36 personer 

genomgick 

semistrukturerade 

intervjuer. De 36 

personerna valdes 

från en större studie. 

Data har samlats in 

från intervjuer med 

hepatit C-smittade 

personer från den 

större studien.  

Dataanalysen 

guidades av två 

teoretiska modeller 

rörande kronisk 

sjukdom  

 

 

 

Sociala 

konsekvenser av 

att leva med 

hepatit C så som 

eventuella sociala 

begränsningar och 

isolation har större 

inverkan på de 

smittades 

upplevda psykiska 

och fysiska hälsa 

än olika typer av 

leverprover. 

Upplevelser av 

HCV som en 

naturlig del av sin 

livsstil, HCV som 

en obetydlig del 

av livet, HCV av 

underordnad 

betydelse i 

förhållande till 

deras andra 

sjukdomar. 

Psykisk, fysisk 

och social 

inverkan. 
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effekten av 

levervärden i 

relation till deras 

upplevda fysiska och 

psykologiska hälsa 

och i relation till 

modeller för kronisk 

sjukdom 

Oförsiktig 

livsföring, 

depression, 

stigma, negativt 

bemötande, 

förnedring, 

kunskapsbrist, 

missuppfattningar, 

dålig självbild, 

rädsla, acceptans, 

förändring, 

omvärdering, nya 

prioriteringar, 

uppskattning, 

inverkan på 

förväntningar och 

mål. Brist på 

information, 

förståelse, 

trygghet.  

 


