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Sammanfattning    

Hepatit C är en infektion som orsakas av virus. Hepatit C smittar via blodkontakt och är 

vanlig förekommande hos intravenösa missbrukare, men ofta kan smittovägen inte klart 

påvisas. Det finns inget vaccin som kan förebygger infektionen. Sjukdomen har tendens 

att bli kronisk och den enda möjlighet att behandla Hepatit C är genom antiviral 

läkemedelsterapi. Behandlingen medför ett antal starka biverkningar som påverkar 

personers livskvalitet. Då Hepatit C förknippas med intravenöst drogmissbruk upplever 

många som drabbats en avvisande hållning utifrån samhället och sjukvården vilket 

betyder en ytterligare belastning. Syftet med denna studie är således att belysa patienters 

upplevelse av att leva med Hepatit C. 

Vetenskapliga kvalitativa artiklar valdes ut och analyserades. För analysen av artiklarna 

valde vi Fribergs (2006) analysmodell. I studien ingår 10 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visar att patienter upplever chock och osäkerhet efter att ha fått diagnosen 

Hepatit C men även inför läkemedelsbehandlingen. Psykisk och fysisk illabefinnande 

och ibland ett förändrat utseende påverkar i stort utsträckning deras livskvalitet. 

Patienter upplever en försämring av sociala relationer och negativt bemötande från 

sjukvårdspersonal i samband med deras sjukdom. Hepatit C betyder ett stort lidande för 

patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om patientens sjukdom och dess 

påverkan på livskvaliteten för att kunna bemöta patienten med respekt för dennes 

värdighet och integritet. Diskriminering och utslagning av personer med Hepatit C 

genom samhället och familjen förekommer i stor utsträckning vilket kan har sitt 

ursprung i okunskap. Bättre information för sjukvårdspersonal, samhället och drabbade 

familjer till personer med Hepatit C kan hjälpa till att integrera dem på ett bättre sätt och 

erbjuder patienterna en känsla av stöd. 
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INLEDNING 

Kronisk Hepatit C är en smittosam sjukdom som riskerar att påverka livskvaliteten hos 

den som drabbas av sjukdomen. Sjukdomen innebär en behandling med ett regelbundet 

intag av starka läkemedel, vilka har många och svåra biverkningar. Förhållandet att 

sjukdomen är smittosam gör att det finns en risk att relationerna till omgivningen 

ändras. Även inom vården riskerar dessa personer att bemötas annorlunda. I våra 

erfarenheter av att jobba inom vården, har vi upplevt att personalen ofta känner en stor 

osäkerhet inför patienter med smittosamma sjukdomar. För att kunna möta patienterna 

på ett bra sätt, krävs det att vårdarna har förståelse för patienters upplevelser. En 

sjuksköterska, smittad med Hepatit C, uttrycker det så här: 

”One of the things that I think is different about HepC is the stigma about it. This sort of 

belief that it’s largely an illness of intravenous drug use that people have only 

themselves to blame and I have medically acquired HepC but the stigma is still very 

real and so I think it means that you have less support than you might have if you had 

some other chronic illness” (Sgorbini, O’Brien & Jackson, 2009, s. 2288) 

Bakgrund 

Epidemiologi 

I Sverige finns ca 50000 människor som är infekterade med hepatit C 

(Smittskyddsinstitutet, 2009). Hepatit C (HCV) är en sjukdom som orsakas av virus och 

kan leder till inflammation i levern. Viruset upptäcktes först 1989 (Smittskyddsinstitutet 

2010). HCV är en parenteral hepatitform som smittar via blodkontakt (Ericson & 

Ericson 2008). För att smittas med HCV krävs blodtransfusion (förekom tidigare) eller 

kontakt med blod som innehåller större virusmängder. I Sverige är HCV vanligt 

förekommande bland intravenösa drogmissbrukare. Smittvägen kan endast klart påvisas  

hos 50 % av patienterna (Ericson & Ericson, 2008). Smittorisken vid samlag beräknas 

vara liten. Men användning av kondom rekommenderas (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

I den akuta fasen uppträder tydliga symtom hos ca 15 % av patienterna (Ericson & 

Ericson 2008). Oftast ger HCV få eller inga symtom under den akuta och tidiga 

kroniska fasen(Internetmedicin, 2010).  Sjukdomstecken är till exempel trötthet och 

dåligt matlust under veckor till månader. Inkubationstiden anges vara en till fyra 

månader (Smittskyddsinstitutet, 2010). Hepatit C kan i den akuta fasen läka ut spontant 

hos ca 50 % av patienterna (Iwarsson & Norrby, 2007). Hos vissa patientgrupper som 

barn, kvinnor och missbrukare som behandlats tidigare med anti-D profylax (Rh – 

immunisering) är andelen som läker ut spontant betydligt större (Internetmedicin AB 

2010). Rh – immunisering görs hos gravida kvinnor när det saknas överensstämmelse 

mellan moderns och fostrets blodtyp (Läkartidningen, 2008). 

För diagnosen kronisk hepatit C krävs påvisande av HCV – RNA i serum samt en 

sjukdomsduration som överstiger sex månader (Internetmedicin AB 2010). RNA är en 

livsnödvändig molekyl hos alla livsformer och fungerar som en brygga mellan 

arvsanlagen (Teknisk Naturvetenskapliga Fakulteten, TEKNAT, 2010). HCV – RNA 

test visar om och hur många HCV – RNA partiklar som finns i blodet (Labtest Online 

2010). Enligt Iwarsson och Norrby (2007) utvecklar cirka 20 – 30 % av patienterna 
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levecirrhos och risken att utveckla levercancer ökar med tiden. Hepatit C virus är den 

idag vanligaste orsaken till levertransplantation. 

Behandling av hepatit C 

Det finns inget vaccin att tillgå och inte heller något specifikt immunglobulin mot HCV. 

Om diagnosen kronisk hepatit C (CHC) fastställs kan sjukdomen behandlas med en 

kombinationsterapi. Terapiformen utgörs av interferon i kombination med antiviral 

medicinering. HCV – infektion klassindelas efter fyra genotyper. De olika 

virusgenotyperna svarar på olika sätt på behandlingen, vilket avgör behandlingstidens 

längd och intensitet. Genotyp 1 och 4 är mer svårbehandlade och ger sämre 

behandlingsresultat (Ericson & Ericson, 2008 s. 468 - 469).  

Studier har visat att kombinationsterapi ger ett förbättrat behandlingsresultat jämfört 

med monoterapi med interferon (SBU 2000). Biverkningar är vanligt förekommande 

och de flesta patienter erfar sänkt livskvalitet under behandlingen (SBU 2000). För 

friskförklaring efter genomförd behandling krävs normaliserade levervärden i 

blodprovet samt ett negativt HCV-RNA-test vid avslutad behandling. Efter 6 månader 

görs en uppföljning av blodprov (Internetmedicin 2010). De övergripande målen med 

behandling av kronisk hepatit C är att förhindra cirrhosutveckling och reducera risken 

för levercancer (SBU 2000). 

Hygienföreskrifter i Sverige 

För att undvika spridningen av sjukdomar i samband med vård finns föreskrifter som är 

bindande för alla som arbetar inom sjukvården. I Socialstyrelsens föreskrifter om basal 

hygien inom hälso- och sjukvård ska reglerna skydda vårdpersonal och patienter mot 

spridning av vårdrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen, 2007). Reglerna innebär 

föreskrifter om arbetskläder och handhygien för den som arbetar inom hälso- och 

sjukvården. 

Vårdpersonal handhar ofta föremål som kan medföra risk för skada. Socialstyrelsens 

föreskrifter om hantering av kontaminerat avfall (Socialstyrelsen, 2005) reglerar hur 

vårdpersonalen skall hantera smittfarliga föremål och avfall. Reglerna innebär att 

smittförande avfall skall samlas upp i speciella behållare som är avsedda för 

kontaminerat avfall. Behållaren måste vara slagtålig och fukttät. Skärande och stickande 

avfall skall samlas upp i förpackningar eller behållare som skyddar mot skär- och 

stickskador. Förpackningar eller behållare försluts efter tillverkarens anvisning så att 

avfall eller smittämnen inte kan läcka ut. Förslutningen skall vara utformad på ett sådant 

sätt att den inte kan öppnas. 

Om vårdpersonal i samband med behandling av en smittbärande patient blir exponerad 

mot smittförande ämne är det arbetstagarens ansvar att snarast rapportera och anmäla 

detta till arbetsgivaren. Detta är reglerat i arbetsmiljöverkets författning om 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 

(Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2005). Arbetsgivaren skall se till att det finns 

rutiner för rapportering och åtgärder för att begränsa eventuell exponering för 

personalen (Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2005). 
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Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen (Socialstyrelsen, 2004) som 

anmälningspliktig sjukdom. En läkare som upptäcker HCV hos en patient har 

skyldighet att anmäla detta till smittskyddsläkaren i landstinget och till 

Smittskyddsinstitutet (SMI). Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom. Enligt 

smittskyddslagen (Smittskyddslagen, 2004) har patienten skyldighet att informera om 

sin sjukdom i samband med sjukvårds- och/eller tandvårdsbehandling. 

Attityder gentemot patienter med HCV 

En undersökning av Richmond, Dunning och Desmond (2007) visar att människor som 

lider av Hepatit C ofta får en annorlunda behandling på sjukhus. Vidare har de funnit att 

sjuksköterskor ofta möter dessa patienter med negativa attityder då de förknippar 

Hepatit C infektion med intravenöst drogmissbruk. Zickmund, Ho, Masuda, Ippolito 

och LaBrecque (2003) beskriver att patienter upplevde problem i mötet med 

sjukvårdspersonal. Studien visar att patienterna upplevde diskriminering och negativa 

attityder i sitt dagliga liv framför allt inom sjukvården.  

Richmond et al. (2007) visar att sjukvårdspersonal ofta använder sig av överdrivna 

hygienåtgäder när de behandlar patienter med Hepatit C. Kagan, Ovadia och Kaneti 

(2009) beskriver i en studie att 54,5 % av alla sjuksköterskor vill att samtliga patienter 

ska behandlas som smittsamma. Vidare har de funnit att 77,3 % av sjuksköterskorna 

som deltog i studien undviker till största delen kontakt med patienter som bär 

blodsmitta.  

“Only way to prevent the spread of hep C is not treating hep C patients” (Richmond et 

al., 2007 s. 629). 

Vikten av en holistisk vård 

Enligt Dahlberg (1994) är vi i den mänskliga existensen beroende av varandra. För att 

vården ska vara holistisk måste det därför ske ett äkta möte mellan sjuksköterska och 

patient (Dahlberg, 1994). Förutsättningarna för detta möte är att sjuksköterskan har en 

äkta öppenhet samt tillämpar av en vård präglad av en helhetssyn (Dahlberg, 1994; 

Martinsen, 1989; Roxendal & Wahlberg, 1992). Eriksson (1995) menar att en holistisk 

vård innebär att sjuksköterskan ser patienten som en enhet med olika dimensioner, ande, 

kropp och själ. Vidare beskriver Eriksson (1995) att det är viktigt att sjuksköterskan 

tillämpar en holistisk syn, istället för att bara utföra tekniska procedurer. Hon menar att 

detta är viktigt för att omvårdnaden ska kunna betraktas som vårdande och kunna verka 

för patientens totala hälsa.  

För att kunna utöva en holistisk vård, som innebär att man inte endast ser till det 

fysiska, är det viktigt att sjuksköterskan använder sig själv som redskap för att kunna se 

varje patient som unik (Berg, 2006; Dahlberg, 1994). Att tillämpa en holistisk vård är 

enligt Dahlberg (1994) grunden för hälsa i sin djupaste betydelse.  Sjuksköterskan måste 

kunna se den andra personen och kunna lyssna för att förstå vårdprocessen ur patientens 

perspektiv. Helhetssyn handlar således om hur man möter en annan människa och att 

sjuksköterskan har en relation till patienten, men samtidigt har ett professionellt 

förhållningssätt (Dahlberg, 1994; Martinsen, 1989).  
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Mötet mellan sjuksköterska och patient som grund för en vårdrelation 

I mötet mellan sjuksköterska och patient synliggörs sjuksköterskans människosyn. Det 

centrala i en sjuksköterskas etiska förpliktelse och grunden i en helhetssyn är en 

människosyn där människan betraktas som ett subjekt (Dahlberg, 1994; Stryhn, 2007). I 

en subjekt - objekt relation sker det inget möte. Detta på grund av att sjuksköterskan ser 

på patienten som ett ”det” och hennes handlingar utförs gentemot ett objekt, istället för 

att en relation etableras och att hon agerar i samspel med patienten (Roxendal & 

Wahlberg, 1992). Det är genom mötet som kommunikation och samarbete uppstår och 

därigenom kan sjuksköterskan ta del av patientens erfarenheter, för att på så sätt lägga 

grunden för det gemensamma arbetet mot bättre hälsa för patienten (Dahlberg, 1994). 

Målet med mötet mellan sjuksköterska och patient är att en vårdrelation präglad av 

kvalitet, öppenhet, äkthet och dialog skall uppstå (Dahlberg, 1994). Det är genom 

relationen mellan sjuksköterska och patient som vårdandet uttrycks och den beskrivs 

som den innersta kärnan för patientens vård (Berg, 2006). Relationen mellan 

sjuksköterska och patient ska vara professionell, men samtidigt bygga på ömsesidighet 

d.v.s. utgå från två subjekt. I vårdrelationen ska patienten kunna växa och finna mening, 

samt få kraft att uttrycka behoven och styrka att visa resurserna (Berg, 2006; Dahlberg, 

1994). Om sjuksköterskan inte förstår patientens behov, kan hon inte etablera ett 

förtroende och trygghet, vilket hon enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor har en skyldighet att göra.   

En vård präglad av omsorg och moraliskt ansvar 

Enligt Kari Martinesens (1989) omvårdnadsteori är omsorgen relationellt beroende och 

en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. Omsorgen måste ligga till grund 

för all omvårdnad. Det innefattar ett öppet och nära förhållande mellan två människor 

(Martinsen, 1989). Att omsorgsfullt vårda innebär att åstadkomma ett tillstånd av tillit. 

Grundmotivet ska präglas av en mellanmänsklig kärlek och omtanke. Det innebär 

delaktighet och kräver känslomässigt närvarande och närhet. Detta förhållningssätt 

syftar till att skapa förutsättningar för ett välbefinnande genom att sjuksköterskan vill 

patienten väl, gör saker som patienten själv inte klarar av och skapar möjlighet för 

utveckling (Berg, 2006; Eriksson, 1995; Wiklund, 2003). Genom värme, närhet och 

beröring visar sjuksköterskan att hon bryr sig om patienten (Eriksson, 1995).  

Kari Martinsen (1989) menar att omsorg är en respons på människors beroende av 

varandra och varandras hjälp. Omsorgen är ett moraliskt begrepp knutet till principen 

om ansvaret för de svaga.  De mänskliga relationerna präglas av makt och beroende och 

människor med en dålig hälsa är mer sårbara och kan känna sig maktlösa (Berg, 2006; 

Martinsen, 1989). Det är sjuksköterskans lagliga skyldighet och moraliska ansvar att 

förvalta denna makt på ett ansvarsfullt sätt (Socialstyrelsen, 1982; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007; Eriksson, 1994; Martinsen, 1989; Stryhn, 2007).  

Om sjuksköterskan utövar makt över patienten kan det leda till att denne upplever 

maktlöshet och förtryck (Stryhn, 2007). Enligt Eriksson (1994) innebär uteblivning av 

vård att utöva makt över någon som är beroende. Det leder till att patientens värdighet 

kränks och till ett lidande för denne. Maktutövning kan också vara mer indirekt, 

exempelvis genom att sjuksköterskan nonchalerar eller inte ser patienten eller ger denne 
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en plats (Eriksson 1994). Moraliskt ansvarig maktutövning är en positiv maktutövning. 

Sjuksköterskan kan genom att agera moraliskt riktigt, förvalta beroendeförhållandet och 

värna om patienten genom att agera på ett sätt som etablerar en relation baserad på 

respekt. Detta blir således ett sätt att skapa gemenskap (Stryhn, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Hepatit C har olika smittovägar och kan ha ett akut eller ett kroniskt förlopp. Detta är 

avgörande för sjukdomsförloppet och för smittorisken. En diagnos i form av en 

långvarig sjukdom är livsförändrande då den fordrar en kontinuerlig vårdkontakt, 

innebär en oviss framtid samt vad gäller Hepatit C också en svår behandling. 

Författarna till denna uppsats har under sin praktiska utbildning observerat ett negativt 

bemötande av patienter med Hepatit C, vilket har resulterat i ett lidande för patienterna. 

Då det är en sjuksköterskas plikt att lindra lidandet för patienterna, ämnar denna studie 

öka förståelsen av patienters upplevelser av att leva med kronisk Hepatit C. 

 Hur upplever patienter det att diagnosticeras med och genomgå behandling för 

Hepatit C? 

 Hur upplever patienter det att leva med en långvarig sjukdom som Hepatit C? 

 Hur upplever patienter, smittade med Hepatit C, att de bemöts av människor i 

deras omgivning? 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa patienternas upplevelser av att leva med Hepatit C. 

METOD 

Litteratursökning 

Sökorden som användes var hepatitis c, discriminat*, patient*, health care, attitudes, 

stigma*, prejudice*, stereotyping och experience* i olika kombinationer. Databaserna 

som användes var Cinahl, Pubmed och Blackwell, då dessa har en inriktning mot vård. 

På detta sätt erhölls runt två hundra artiklar, varav cirka femtio artiklar bedömdes ha 

abstrakt som var av intresse. Dessa abstrakt lästes noggrant igenom och artiklar som 

bedömdes relevanta för denna uppsats valdes. Vidare gjordes en genomgång av 

referenserna i dessa artiklar, vilket ledder till en kedjesökning via Samsök. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, verifierades i efterhand 

genom att kontrollera att de har genomgått peer-reveiwed och att de publicerats i 

tidsskrifter som har rerereesystem. För att säkerställa detta användes databasen Ulrich’s 

Periodicals Directory, samt peer-reviewed funktionen. Artiklarna skulle beskriva 

patienters upplevelser av Hepatit C i samband med dess olika aspekter, samt beskriva 

HCV patienters upplevelser av mötet med vården.  
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För att begränsa antalet träffar och säkerställa aktualiteten hos artiklarna, valdes endast 

artiklar skrivna efter år 2000 och som fanns tillgängliga i full text.  

Artiklar med kvantitativ ansats gallrades bort, då vi valt att utföra en studie med en 

kvalitativ ansats. Dessutom exkluderades de artiklar som bedömdes irrelevanta för 

denna uppsats. Sammanlagt har tio artiklar granskats enligt Fribergs (2006) modell, 

dessa presenteras i bilaga 1. 

Dataanalys 

Tillvägagångssättet för att analysera de kvalitativa artiklarna grundades på Fribergs 

(2006) metod för analys av kvalitativa studier. Fribergs (2006) analysmodell, som 

innehåller fem steg. Dessa innebär att studierna läses igenom flera gånger, nyckelfynd 

(d.v.s. meningsbärande enheter) identifieras i varje studies resultat, en sammanställning 

görs av varje studies resultat, de olika studiernas resultat relateras till varandra, samt att 

man slutligen formulerar en beskrivning med grund i de nya temana som har växt fram 

under analysens gång. 

I analysen av de kvalitativa studierna inkluderades de delar där resultaten redovisas. 

Studierna lästes igenom upprepade gånger för att erhålla en övergripande förståelse av 

alla studiers resultat. Olika nyckelfynd, som svarar mot denna uppsats syfte, 

identifierades och antecknades. Resultatet av varje studie nedtecknades för att erhålla en 

bättre överblick över materialet. Studiernas resultat jämfördes genom att likheter och 

skillnader identifierades och inordnades i teman. På detta sätt erhölls resultatet som 

presenteras i denna uppsats. 

RESULTAT 

Under analysen av artiklarna identifierades sju teman. De är oro och osäkerhet inför 

sjukdomen och dess följder, psykiskt illabefinnande, fysiskt illabefinnande, förändrat 

utseende, förändrade sociala relationer, annorlunda bemötande av sjukvårdspersonal och 

förändringar i livskvaliteten. Identifierade teman beskriver patienters upplevelse av att 

leva med hepatit C. Innehållet i dessa redovisas teman redovisas i följande avsnitt. 
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Figur 1: Patienters upplevelser av att leva med HCV. 

Oro och osäkerhet inför sjukdomen och dess följder 

Att få diagnosen kronisk hepatit C kommer ofta oväntat. För patienten är diagnosen 

katastrofal och utlöser känslor av chock, ångest, förnekande, ilska, sorg och en 

osäkerhet om framtiden (Sgorbini et al., 2009; Kinder 2009; Conrad, Garrett, Cooksley, 

Dunne & MacDonald 2006). Fraenkel, McGraw, Wongcharatrwee och Garcia-Tsaos 

(2005) studie visar att patienter funderar mycket noga på nytta/risk med den medicinska 

behandlingen utifrån olika perspektiv.  

Sociala faktorer som familj och arbete men även kunskapen om sjukdomen och läkarens 

rekommendationer är avgörande för patientens beslut. Vissa patienter ser viruset som en 

inkräktare som de vill kämpa emot, medan andra inte känner sig hotade av viruset då 

sjukdomen ofta inte visar något symtom. Dessa patienter nekar ofta behandling. Rädslan 

för sjukdomen och dess följder som levercirrhos och levercancer gör dock att de flesta 

patienter bestämmer sig för terapin (Kinder 2009). Terapin medför emellertid en stor 

förändring i patientens liv då läkemedelsbehandling av HCV innebär många 

biverkningar (Sgorbini et al. 2009). Två patienter i Fraenkels (2005) studie berättar: 

Patient A:”It´s going to make you sick for a year, and my question was if I´m not 

showing any problems right now, why would I subject myself to a year of this?” ( s. 

1389). 

Patienters 
upplevelser 
av att leva 

med Hepatit 
C

Förändringar i 
livskvaliteten

Annorlunda 
bemötande av 
vårdpersonal

Förändrade 
sociala 

relationer

Förändrat 
utseende

Fysiskt 
illabefinnande

Psykiskt 
illabefinnande

Oro inför 
sjukdomen och 

dess följder
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Patient B: “But considering the alternative, 30% [chance of helping] is better than 

nothing. I might as well try it and see if it works.” ( s. 1389) 

Psykiskt illabefinnande 

Patienter som genomgår kombinationsbehandling mot HCV upplever många psykiska 

biverkningar. Nästan alla berättar om känslor som ilska, sorg, irritation, depression och 

inte sällan utvecklar de självmordstankar (Sgorbini et al. 2009; Sheppard & Hubbert 

2006; Janke, McGraw, Fraenkel & Garcia-Tsao 2008, Kinder 2009). Patienterna 

berättar att de ofta inte är förberedda på emotionella biverkningar.  

Den information som de får om biverkningar från sjukvårdspersonal och olika 

massmedier stämmer inte överens med deras upplevelser. Informationen är ofta 

otillräcklig, generaliserad och inte individuellt anpassad (Sheppard & Hubbert 2006, 

Kinder 2009, Fraenkel, McGraw, Wongcharatrawee & Garcia-Tsao 2006). I studien av 

Janke et al. (2008) beskriver patienter sina upplevelser av ilska. I normala dagliga 

situationer och i möte med andra människor eller familjen reagerar de helt plötsligt 

överdrivet och aggressivt. Patienterna skildrar sina känsloutbrott som okontrollerbara. 

De är överraskade av sig själva och förstår inte heller varför de reagerar så kraftig 

(Janke et al., 2008; Kinder 2009; Conrad et al., 2006). Känslor av ilska och förlust av 

kontrollen kan vara så stark att patienter utvecklar självmordstankar (Janke et al., 2008). 

Patienterna beskriver också upplevelser som depression, sorg, frustration och 

humörsvängningar i samband med terapin (Sheppard & Hubbert 2006; Janke et al., 

2008; Fraenkel et al., 2006). De berättar hur humöret plötsligt växlar mot känslor av 

depression och sorg. Patienterna beskriver det som en emotionell berg- och dalbana och 

att de själva blir irriterade av sina känslor (Fraenkel et al., 2006; Janke et al., 2008; 

Sgorbini et al., 2009). En patient säger: 

When I was on the ribavirin it was the mood swings were very severe and they were 

uncontrollable. I didn´t know who I was… I was ready to slam somebody through a wall 

(Janke et al. 2008. s. 4). 

Störningar i kognitiva funktioner förekommer. Patienter klagar över 

koncentrationsstörningar och dåligt kortminne, vilket kan föra med sig problem i 

arbetslivet och på fritiden. De uppger att känner sig värdelösa på grund av detta (Conrad 

et al. 2006, Kinder 2009, Taylor-Young & Hildebrandt 2008). En patient berättar att han 

har svårt med att fattar beslut. Det tar en evighet innan han kan bestämmer sig för något 

och han glömmer ofta bort allt (Fraenkel et al. 2006). 

Fysiskt illabefinnande 

Fysiska symtom beskrivs av många patienter som en plötslig känsla av svaghet eller 

som `hep C attack` och att symtomen varierar från dag till dag (Conrad et al. 2006, 

Taylor-Young & Hildebrandt 2008). Patienterna skildrar plötsliga anfall av illamående, 

kräkning, svettning och frysning (Conrad et al. 2006, Kinder 2009). Några patienter 

berättar att emotionella känslor ersätts ofta med smärtor i kroppen och huvudvärk 

(Janke et al. 2008). Oväntat utbrott av feber vid flera tillfällen beskriver en patient som 

om att har bly i skorna och försöka vandra upp för en backe (Kinder 2009 s. 405). 

Tröttheten beskriver de flesta patienter som en utmärkande upplevelse under 
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behandlingen. I studien av Sheppard och Hubbert (2006) beskriver de hur denna trötthet 

skiljer sig från en normal trötthet. De orkade inte lämna sängen på flera dagar. Patienter 

i Fraenkel et al. (2006) studie berättar om några veckors sömnlöshet och att maten 

plötsligt smakade dåligt.  

Viktminskning och förlust av muskelmassa är vanliga biverkningar. Detta leder till att 

patienter blir helt utmattade och inte orkar delta i några aktiviteter (Sheppard & Hubbert 

2006). En patient i deras studie drabbades av anemi i samband med terapin. Han får 

kramper i benen och andfåddhet vid minsta ansträngning vilket han upplever som en 

inskränkning i sina dagliga aktiviteter. 

“I´m high energy. It knocked me out like I´ve been in a boxing ring and got cold-cocked. 

I had to put all my energy into not being well, when I’m usually putting all my energy 

into living life. I see others and they are the way I used to be. I went from being young 

and spirited to old, like, just put me out in the field” (Sheppard & Hubbert 2006 s. 311). 

Förändrat utseende 

I samband med behandling för Hepatit C, kan patienten uppleva fysiska biverkningar 

vilka påverkar utseendet (Butt, Paterson & McGuinness, 2007; Moore, Hawley & 

Bradley, 2008; Sgorbini et al. 2008; Sheppard & Hubbert, 2006). Dessa innefattar bland 

annat minskad muskeltonus, viktnedgång, håravfall, utslag i ansiktet, sår, blekhet och 

tandavlossning (Sheppard & Hubbert, 2006; Sgorbini et al., 2008). Förutom att 

patienterna upplever en frustration över de fysiska förändringarna (Sheppard & 

Hubbert, 2006), innebär detta även att andra kan se att de är sjuka. Detta kan få 

konsekvenser för hur patienterna uppfattas och bemöts av människor i deras omgivning 

(Sgorbini et al, 2008). En patient beskriver att en vän kommenterade dennes håravfall, 

vilket upprörde patienten (Moore et al., 2008). 

En annan patient upplevde ett negativ bemötande av en sjuksköterska inom 

företagshälsovården, efter att på grund av utslag och klåda kliat sig och fått sår på 

huden. Han fick inte börja jobba innan han kunde uppvisa läkarintyg om att såren inte 

var smittosamma, samt tvingades att hålla huden täckt under arbetstid (Moore et al., 

2008). Vissa patienter känner sig tvungna att upprätthålla en fasad av att vara en frisk 

person, med ett friskt utseende, i det offentliga livet. Detta för att inte närstående ska bli 

oroliga eller för att inte riskera att behöva förklara varför de ser sjuka ut, när de tror att 

detta kommer att få negativa konsekvenser för dem (Butt et al., 2007; Sheppard & 

Hubbert). 

Förändrade sociala relationer 

Patienter med Hepatit C upplever ofta att folk, efter att de får veta om deras sjukdom, 

ändrar sin uppfattning om dem vilket leder till ett ändrat beteende gentemot dem (Butt 

et al., 2007; Conrad et al., 2006; Moore et al., 2008;Sheppard & Hubbert, 2006; 

Sgorbini et al., 2008). De beskriver hur andra, ger dem konstiga blickar eller blir tysta 

när de berättar om sin sjukdom (Moore et al., 2008). Vissa patienter tycker att de inte 

får tillräckligt stöd och bemöts med en bagatelliserande attityd när de berättar om sitt 

sjukdomslidande. 

”A friend told me he thought it was in my head, my fatigue” (Moore et al., 2008, s. 99). 
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“My friend told me to just get a liver transplant rather than bothering to go through the 

treatment as if there was a grocery store with livers for sale” (Moore et al., 2008, s. 

100). 

En patient berättar om hur han upplevde sig vara utdömd av sin församling och om hur 

pastorn predikade att sjukdomar var ett straff från Gud. En annan patient fick av sin vän 

höra att han förtjänat sjukdomen, eftersom den var självförvållad (Moore et al., 2008). 

Patienterna upplever sig dömas på grund av att Hepatit C associeras till ett intravenöst 

missbruk. De beskriver hur samhället och människor i deras närhet på grund av detta 

utpekar dem som ansvarslösa, farliga och menar att ansvaret för smittoprevention främst 

ligger hos dem (Butt et al., 2007). Detta leder till att patienten upplever skam och till 

följd av det, samt på grund av rädslan för konsekvenserna av andras vetskap, väljer 

många att ljuga eller att inte berätta om sin sjukdom (Butt et al., 2007; Conrad et al., 

2006; Moore et al., 2008).  

För många patienter innebär ett avslöjande om att de har Hepatit C avståndstagande, 

isolering, utfrysning och en begränsning av deras delaktighet i sociala aktiviteter, 

tillträdet till vissa platser och möjligheten att interagera med vissa personer (Butt et al., 

2007; Conrad et al., 2006; Moore et al., 2008; Sheppard & Hubbert., 2006; Sgorbini et 

al., 2008). Patienternas tillgång till vissa platser begränsas, exempelvis genom skyltar 

vid vissa badbassänger om att folk med smittosamma sjukdomar inte får bada (Butt et 

al., 2007). Patienterna berättar även om hur folk i deras omgivning agerar 

avståndstagande gentemot dem genom att fysiskt flytta sig, undvika att närma sig, 

minska eller upphöra kommunikationen med dem eller genom att minska eller ändra det 

emotionella engagemanget gentemot dem (Moore et al., 2008).  

”…when I told her of my Hep C status, she cut off all contact with me…” (Moore et al., 

2008, s. 99). 

Vidare beskriver patienter att grannar eller vänner inte låter sina barn umgås med 

patientens barn längre, att deras närstående är rädda för att använda samma toalett eller 

dricka från samma glas, att de blir utfrysta av arbetskamraterna på jobbet och att deras 

partner känner sig obekväma och rädda under samlag (Conrad et al., 2006; Moore et al., 

2008). Detta leder till att patienterna upplever sig vara övergivna, utfrysta och isolerade 

(Butt et al., 2007; Conrad et al., 2006; Moore et al., 2008; Sheppard & Hubbert., 2006).  

”… Sometimes I feel like a leper…” (Sheppard & Hubbert., 2006, s.313). 

Vissa patienter reagerar med att själva isolera sig genom att på grund av rädslan för 

negativa attityder eller bemötande genom att exempelvis undvika sammanhang där de är 

tvungna att berätta för andra om sin sjukdom eller avstår från att inleda något intimt 

förhållande (Butt et al., 2007). Andra patienter väljer att begränsa sitt deltagande i 

aktiviteter och interagerande med närstående, på grund av rädsla för att smitta dem med 

Hepatit C, exempelvis genom att inte bada med sina barn, eller genom att undvika andra 

aktiviteter (Conrad et al., 2006; Sgorbini et al., 2008).   

”I’ve always been a motorcycle rider, I love it… I crashed after hepatitis C… 

concerned human beings come out to help… and I’m bleeding and, I’m like, ya just 
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can’t touch me… just go away, I was very rude and offensive to them (sighs)… I was 

just trying to be nice back [by protecting them]” (Conrad et al., 2006, s. 127). 

En annan anledning till att patienter inte kan delta i sociala aktiviteter är att de inte har 

den fysiska orken till det på grund av deras sjukdomstillstånd (Conrad et al., 2006; 

Kinder, 2009; Sgorbini et al., 2008). Deras sociala liv blir lidande för att de inte kan gå 

ut och umgås med sina vänner. Även relationerna inom familjen blir lidande på grund 

av att vissa patienter inte orkar interagera med övriga familjemedlemmar och därför drar 

sig undan, för att de inte orkar stötta sina barn eller vara delaktiga i deras aktiviteter 

eller för att de på grund behandlingen är mer irriterade vilket leder till konflikter 

(Sgorbini et al., 2008).  

Annorlunda bemötande av sjukvårdspersonal  

Många patienter berättar om hur de av sjukvårdspersonal blir annorlunda bemötta och 

att kvaliteten på vården försämrats sedan de diagnosticerats med Hepatit C. De bemöts 

med konstiga blickar, avståndstagande, misstro, fördömande attityder, utebliven vård 

och överdrivna skyddsåtgärder från sjukvårdspersonalen (Butt et al., 2007; Conrad et 

al., 2006; Moore et al., 2008; Sheppard & Hubbert, 2006; Sgorbini et al., 2008).  

”…a nurse put on double gloves and closed off the room with trash cans. She wouldn’t 

treat me. She waited until her shift ended”(Moore et al., 2008, s. 99). 

Patienterna beskriver hur sjuksköterskor letat på armarna efter nålstick, att de lämnat 

rummet eller ryggat tillbaka när patienten kommit för att ta ett blodprov (Butt et al., 

2007). Många patienter upplever en förlust av tilltro gentemot sjukvårdspersonal, men 

även till sjukvårdsorganisationen (Butt et al., 2007; Conrad et al., 2006; Moore et al., 

2008; Sheppard & Hubbert, 2006; Sgorbini et al., 2008). Vissa patienter anger bristande 

information, eller orealistiska råd som orsak (Sheppard & Hubbert, 2006). 

”S had just been told that he had anemia but had been given no information as to how 

the low blood count might affect him. …he developed leg cramps and shortness of 

breath. Fearing a heart attack, he went to the nearest hospital. The emergency room 

physician explained that anemia had caused the symptoms. S Expressed embarrassment 

at his ignorance and a loss of faith in his provider” (Sheppard & Hubbert, 2006, s. 

312). 

Andra menar att det är på grund av att diagnosticeringen av sjukdomen dröjt länge. En 

patient fick sin diagnos tre månader efter att ett blodprov togs, en annan berättar om att 

hans läkare under en lång tid inte uppmärksammat förhöjda levervärden i hans 

blodprover (Sheppard & Hubbert, 2006). Det berättas av flera patienter att de upplever 

ett minskat stöd och en brist på empati från sjukvårdpersonal.  

”I was in a motor vehicle accident… I told the paramedics I had Hep C but instead of 

trying to get me out of the car, they went back to the fire truck and put more gloves on. I 

felt they cared more about themselves than my wellbeing”(Moore et al., 2008, s. 99). 

Detta yttrar sig genom ett respektlöst bemötande, brist på medicinsk behandling eller en 

sämre behandling än andra patienter, mindre smärtlindring, eller ett missbruk av 

sekretessplikten (Butt et al., 2007; Moore et al., 2008; Sgorbini et al., 2008). Vissa 
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patienter upplever att de behandlas som ett nummer eller boskap och att sjukvårdarna 

fokuserar på det biomedicinska istället för att fokusera på människan (Sgorbini et al., 

2008). På grund av de negativa upplevelserna som patienterna erfarit när de kommit i 

kontakt med sjukvården, väljer vissa att inte återvända eller uppsöka vård igen (Butt et 

al., 2007). 

Förändringar i livskvaliteten 

Patienter som genomgår kombinationsbehandlingen tycker att de inte är tillräckligt 

förberedda på hur de intensiva biverkningarna påverkar deras livskvalitet. De är helt 

överraskade av de negativa psykiska, fysiska och sociala förändringarna (Fraenkel et al. 

2006). Många patienter skildrar hur plötsligt biverkningarna uppträder. Ingen kan 

förutsäga när anfallarna uppkommer och när de slutar. De beskriver hur de inte klarar 

vanliga aktiviteter som bilkörning, shopping eller träffa vänner och att de är tvungna 

och dra sig tillbaka från sitt normala liv (Conrad et al., 2006; Fraenkel et al., 2006; 

Kinder 2009; Taylor-Young & Hildebrandt 2008). Patienterna reagerar ofta med 

frustration när de upplever hur deras liv plötsligt förändras under terapi. I studien av 

Fraenkel et al. (2006) beskriver en patient hur hans välbefinnande blir påverkat på ett 

negativ sätt. Han beskriver hur han drar sig tillbaka då han känner att han inte `fungerar´ 

som en `normal´ människa på grund av de kognitiva biverkningarna.  

“Part of the reason that I wanted to stay away from people was…the mental confusion. 

I was afraid that people would see it and I was self-conscious, because I couldn´t 

function like a normal person. I´d do my best to act normal, but I couldn´t remember 

things.” (Fraenkel et al. 2006 s. 151) 

De flesta upplever tröttheten som den mest dramatiska förändringen i sin 

självuppfattning. De berättar hur aktiva de var innan och hur deras livsenergi försvinner 

under behandlingen (Sheppard & Hubbert 2006, Taylor-Young & Hildebrandt 2008). 

Patienterna som genomgår terapin beklagar bristen av information de fick innan 

behandlingen. De påpekar att bättre information från sjukvårdspersonal och läkare hade 

kunnat hjälpa dem till en bättre förståelse och accepterande av biverkningarna och 

därmed bidragit till en bättre livskvalitet (Fraenkel et al. 2006, Kinder 2009). 

”I wish they had told me about the ones that effected the quality of my life…it would 

have made the quality of my life better” (Fraenkel et al. 2006, s. 151). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi anser att den valda modellen för analys bäst svarade mot syftet att skapa förståelse 

för patienten och dennes situation (Friberg, 2006). Friberg (2006, s. 87) menar att ”Med 

hjälp av denna modell fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som har med patienters 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra.” Vi anser att motiven till 

att välja en kvalitativ ansats för analys, väl svarar till syftet med denna uppsats. De 

valda databaserna för artikelsökningarna, inkluderades i sökningen på grund av att de 



 13 

alla innehåller material inom området vård/omvårdnad. Vi ämnade initialt beskriva 

sjusköterskornas attityder och fördomar gentemot Hepatit C smittade människor, men 

fann att detta var ett relativt outforskat område, med ytterst lite vetenskapligt material 

publicerat. Detta ledde till ett ändrat perspektiv och fokus föll istället på patienternas 

upplevelser av att leva med kronisk Hepatit C. Efter perspektivskiftet, fann vi relativt 

många vårdvetenskapliga, kvalitativa artiklar. Vi valde ut de nio artiklarna presenterade 

i resultatet på grund av att vi ansåg att dessa bäst ökade förståelsen för patienters 

upplevelser av att leva med Hepatit C. Artiklarna vi fann som beskrev detta, var 

genomförda i engelskspråkiga länder, främst Australien, men även från USA, Kanada 

och Storbritannien. Det är en svaghet att ingen nordisk forskning hittades inom detta 

område, vilket gör det svårt att uttala sig om hur relevant resultatet av litteraturstudien 

är för svensk sjukvård. Ingen av de i resultatet inkluderade artiklarna var äldre än fem 

år, det vill säga att studierna är nyligen skrivna. Efter analys av artiklarna, uppenbarades 

vissa teman, som efter närmare analys reviderades för att bättre kunna tematisera 

patienternas upplevelser.  

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att ett liv med kronisk Hepatit C innefattar ett stort lidande, 

patienterna påverkas fysiskt, psykiskt och emotionellt. Detta lidande grundar sig delvis i 

stigmatiseringen av patienterna. Goffman (1963) beskriver stigmatisering som att en 

individ av samhället tillskrivs ett negativt attribut och att stigmatisering resulterar i att 

personens värdighet nedsätts och att denne blir diskriminerad. Vidare menar han att 

stigmatisering orsaker en negativ självbild för dem som det negativa attributet är 

tillskrivit och att stigmatisering innebär avsevärda utmaningar i interaktioner med de 

som anses vara ´normal´. Goffman beskriver också att stigma resulterar i att personens 

värdighet nedsätts och att denne blir diskriminerad. Vi hävdar att denna syn på patienter 

med Hepatit C bottnar i en okunskap om smittovägar och sjukdomsförlopp. Denna 

hypotes stärks av Paterson, Backmund, Hirsch och Yim (2007). Hepatit C förknippas 

med ett intravenöst missbruk och ett tvivelaktigt leverne, vilket leder till att personer 

med sjukdomen av samhället anses vara socialt utslagna. En reaktion till följd av detta 

blir att samhället, men ibland även familjen, diskriminerar och utestänger den Hepatit C 

smittade från dagliga aktiviteter.  Resultatet av denna studie betonar en stor okunskap 

och även ett lidande för familj och anhöriga till patienter med Hepatit C. Information 

och stöd till dessa tycks vara mycket begränsad. Upplevelser av att vara närstående till 

någon med Hepatit C förefaller vara ett outforskat område.  

Patienten kan i vissa fall själv vara orsaken till stigmatisering, exempelvis genom att 

underlåta att informera sin omgivning om sin Hepatit C status, på grund av rädsla för 

andra människors reaktioner. Patienterna upplever då att de brännmärkt sig själva, 

eftersom de förväntar sig att andra ska reagera negativt på personer med Hepatit C.  

En annan konsekvens av stigmatiseringen är att patienterna av sjukvårdspersonalen 

behandlas orättvist. Enligt resultatet av vår studie framgår det att omvårdnadspersonal 

kan vara orsaken till lidande för patienten, genom att inte uppmärksamma patienten och 

dennes behov eller genom en orättvis behandling. Enligt svenska akademiens ordlista 

(2008) innebär diskriminering att utsätta en viss grupp för orättvis behandling. Det 

strider mot de mänskliga rättigheterna (www.manskligarattigheter.gov.se), mot lagen 

(Socialstyrelsen, 1982), mot sjuksköterskornas etiska kod (Svensk 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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sjuksköterskeförening, 2007) och mot de professionella värdena (Stryhn, 2007) att 

diskriminera, eller att behandla någon orättvist exempelvis på grund av vilken sjukdom 

man lider av. När sjukvårdspersonalen inte uppmärksammar patientens upplevelser och 

tar sig tid att lyssna på patienten, leder det till ett vårdlidande för patienten, då de 

emotionella behoven inte tillgodoses. En god omvårdnad, genom vilken man kan 

etablera en vårdrelation, innebär att vårdaren ser till patienten som en människa och ser 

på denne som en unik individ (Eriksson, 1995; Wiklund, 2003). Resultatet av vår studie 

visar att patienter med tidigare negativa upplevelser inom vården ibland inte återvänder. 

Wiklund (2003) förklarar att när patienten inte känner sig bekräftad och upplever sig 

älskad, leder det för patienten till känslor av skam och gör att denne drar sig undan.  

Berg (2006) beskriver det som etiskt grundläggande att sträva efter att i varje möte 

mellan sjuksköterska och patient, upprätthålla patientens värdighet och integritet. Vår 

studie visar att ett stort antal patienter med Hepatit C har beskrivit olika upplevelser av 

nedlåtande eller kränkande behandling och uttalanden från sjukvårdspersonal. Detta står 

i klar kontrast till sjuksköterskans plikt att möjliggöra för patienten att uppleva 

värdighet och att vara den som hindrar all slags kränkning, då det leder till ett lidande 

för patienten (Eriksson, 1994). Det är av grundläggande betydelse för hälsoprocesserna 

att patienten upplever sig ha ett egenvärde. Alla människor har enligt Eriksson (1994) i 

sin djupaste mening samma värde och värdighet, men även så en egen uppfattning om 

sin värdighet, d.v.s. det värde som man tillskriver sig själv, eller tillskrivs av andra. För 

att vården ska kunna betraktas som karitativ, måste vårdaren att se till att patienten 

känner sig välkommen, älskad, bekräftad, förstådd och att dennes värdighet 

upprätthålles (Eriksson, 1995).  

I resultatet av denna uppsats framgår att patienter med Hepatit C känner sig övergivna, 

åsidosatta och utfrysta. De uttrycker en längtan efter förståelse och empati. Genom att 

försöka sätta sig in i patientens situation och ha en förståelse för dennes lidande och 

behov av vård, kan sjuksköterskan bli ett stöd för patienten och på så sätt bidra till att 

minska dennes lidande. 

Förslag till implikationer för vårdandet 

Vår studie visar att en orsak till misstro gentemot sjukvården och vårdpersonal, för 

många patienter är bristen på information eller kvaliteten på denna. Genom att som 

organisation utforma direktiv för informationen som patienter med Hepatit C bör 

erhålla, kan man täcka ett generellt och övergripande informationsbehov som kan finnas 

hos dessa patienter. Denna information bör utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till 

stigmatisering, fördomar och diskriminering. Genom att göra det kan man se till att 

informationsmaterialet och direktiven om vården av Hepatit C smittade patienter inte 

bidrar till en negativ syn eller ett annorlunda bemötande av dessa patienter. Ett förslag 

till hur detta skulle kunna ske är att man tar hjälp av personer som är smittade med 

sjukdomen när man arbetar med att utforma informationsmaterialet. Dessa personer 

skulle kunna erbjuda kunskap om vilket informationsbehov som kan finnas hos Hepatit 

C smittade, samt bidra till att säkerställa att materialet inte är av en stigmatiserande 

karaktär. Vidare kan man på institutionell nivå säkerställa att det finns direktiv för 

hygienrutiner i samband med vård av patienter med blodsmitta och kontrollera att dessa 

alltid efterföljs. Man kan även erbjuda utbildning om Hepatit C som syftar till att 

vårdpersonalen får en bättre förståelse för sjukdomen ur ett medicinskt perspektiv, men 
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även ur ett perspektiv av konsekvenserna som den kan få för de personer som måste 

leva med sjukdomen.    

I mötet med Hepatit C smittade patienter har den enskilde vårdaren ett ansvar för 

bemötandet av dem. Nedan presenteras förslag på hur man som vårdpersonal kan 

anpassa de generella direktiven och riktlinjer som finns till varje enskild patient. 

1. Åsidosätt fördomar och negativa attityder gentemot patienter med Hepatit C. 

2. Ta dig tid och uppmuntra patienten till att själv berätta om sina upplevelser och 

lidande i samband med sjukdomen.  

3. Visa patienten att du lyssnar och uppmärksammar det denne säger. 

4. Försökt att sätta dig in i patientens situation, för att få en förståelse för dennes 

livsvärld. 

5. Identifiera de behov av information, vård och stöd som just denna unika patient 

har behov av. 

6. Undervisa eller informera patienten samt erbjud vård och stöd i en anda av 

respekt och empati för patienten.  

7. Säkerställ att kunskaperna om Hepatit C samt gällande rutiner för hygien och 

smittskydd hålles ajour samt tillämpas likadant oavsett patientkategori.  

En resurs som skulle kunna bidra till ett bättre stöd för patienten och främja dennes 

hälsa är familj, närstående och vänner. Genom att uppmärksamma, stödja och informera 

de personer med vilka patienten har ett nära förhållande, skulle man kunna bidra till ett 

bättre stödsystem för patienten. Detta skulle kunna ske genom att man inbjuder till 

”närståendeträffar”. Under dessa möten skulle man kunna samtala om upplevelserna 

och de problem som kan uppstå av att man är anhörig till en person med Hepatit C. En 

sjuksköterska och en psykolog skulle kunna vara närvarande för att erbjuda rådgivning 

och hjälp. Det är möjligt att livskvaliteten hos både närstående och patienter skulle 

kunna höjas genom denna form av stöd. Detta för att de närstående skulle kunna få 

utrymmer för att ventilera, uppleva bekräftelse av deras lidande samt få stöd och 

information för att kunna orka med och hantera sin situation.    

Förslag till framtida forskning om Hepatit C 

Under arbetet med detta examensarbete, hittades studier främst genomförda i 

engelskspråkiga länder, dock inga skrivna i Sverige eller inom norden. Vi anser att det 

skulle kunna vara av värde för kvaliteten av den svenska vården om vårdforskning 

bedrevs kring Hepatit C. Då vi gjort en litteratursökning, för att få en överblick över det 

material som fanns om Hepatit C, fann vi endast någon enstaka studie där Hepatit C 

studerats ur vårdpersonalens perspektiv. Då vi i våra studier funnit att 

sjukvårdspersonalen tycks ha annorlunda attityder gentemot patienter med HCV, anser 

vi att det vore av intresse att vidare undersöka detta fenomen. Inga studier fanns 

överhuvudtaget som beskrev närståendes upplevelser eller perspektiv. Vi vill därför 
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uppmärksamma bristen på kunskap om dessa aspekter av Hepatit C och uppmana till 

vidare forskning. 
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BILAGA: Artikelanalyser 

 

 Design Syfte Metod Resultat 

Titel: 

What do patients 

consider when 

making decisions 

about treatment 

for hepatitis C? 

 

Författare: 

Fraenkel, 

McGraw, 

Wongcharatrawee 

och Garcia-Tsao 

 

Tidsskrift: 

The American 

Journal of 

Medicine 

 

Årtal: 

2005 

 

Land: 

USA 

 

Kvalitativ 

studie 

Att beskriva 

vad som 

påverkar 

patientens 

beslut att 

börja med 

behandlingen 

mot hepatit C. 

40 patienter delades 

in i åtta grupper. 

Patienterna 

rekryterades från en 

leverklinik och 

`Veterans 

Administration` i 

Connecticut (USA). 

Patienter som deltog 

är i behandling eller 

har varit i 

behandling. 17,5% av 

patienterna avstod 

behandling. En 

semistrukturerad 

diskussionsguide 

valdes med öppna 

frågor. En 

komparativ metod 

valdes för analys och 

en kodlista 

utvecklades. Därefter 

analyserades koderna 

för att identifiera 

relevant text för varje 

kod. 

Patientens beslut 

att börja med 

terapin är influerad 

av många faktorer. 

De flesta patienter 

överväga om 

risk/nytta och hur 

terapin kommer att 

påverka deras 

livskvalitet. Andra 

vill börja med 

terapin då de ser 

viruset som en 

inkräktare i sin 

kropp. Sociala 

faktorer påverkar 

patientens beslut 

på olika sätt. Att 

inte vara 

närvarande i 

familjen pga 

biverkningar är för 

några patienter 

skälet att avstå 

terapin. 

Titel: 

Living with 

chronic hepatitis 

C means ´you just 

haven´t got a 

normal life 

anymore´ 

 

Författare: 

Conrad, Garrett, 

Cooksley, Dunne 

och MacDonald 

 

Tidsskrift: 

Chronic Illness 

 

Årtal: 

Kvalitativ 

studie 

Att undersöka 

psykosociala 

faktorer som 

påverka 

livskvaliteten 

av människor 

med kronisk 

hepatit C 

70 patienter med 

hepatit C 

rekryterades av olika 

institutioner och 

hälsocentraler. En 

semistrukturerad 

diskussionsguide 

valdes med optionen 

till `open-ended` 

frågor. Intervjuarna 

spelades in och 

analyserades efter 

Straus och Corbin´s 

`grounded theory´ 

metod. 

Patienter med 

hepatit C upplever 

sjukdomen och 

biverkningar av 

terapin som fatal. 

De är överraskade 

av ´hep C attacker´ 

som är ett plötsligt 

uppträdande 

symtom. Nästan 

alla patienter 

beskriver en 

osäkerhet till 

sjukdomsförlopp 

och smittorisken. 

Ångest och rädsla 

för stigmatisering 
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2006 

 

Land: 

Australien 

 

och diskriminering 

beskriver alla 

patienter som 

besvärlig.   

Titel: 

Patients´ 

experiences 

related to anti-

viral treatment for 

hepatitis C 

 

Författare: 

Fraenkel, 

McGraw, 

Wongcharatrawee 

och Garcia-Tsao 

 

Tidsskrift: 

Patient Education 

and Counseling 

 

Årtal: 

2006 

 

Land: 

USA 

 

Kvalitativ 

studie 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser i 

samband med 

kombinations-

terapi mot 

hepatit C 

40 patienter delades 

in i åtta grupper. 

Patienterna 

rekryterades från en 

leverklinik och 

`Veterans 

Administration` i 

Connecticut (USA). 

Patienter som deltog 

är i behandling eller 

har varit i 

behandling. 17,5% av 

patienterna avstod 

behandling. En 

semistrukturerad 

diskussionsguide 

valdes med öppna 

frågor. En 

komparativ metod 

valdes för analys och 

en kodlista 

utvecklades. Därefter 

analyserades koderna 

för att identifiera 

relevant text för varje 

kod. 

Många patienter 

beskriver negativa 

avvikelser i 

förväntan och 

upplevelse av hur 

biverkningar 

påverkar deras 

livskvalitet på ett 

negativt sätt. 

Kommunikation 

med läkaren 

upplevde nästan 

alla deltagare som 

bristfällig. Många 

patienter beskriver 

vikten av socialt 

stöd från familjen 

och stödgrupper. 

Titel: 

The Patient 

Experience of 

Treatment for 

Hepatitis C 

 

Författare: 

Sheppard och 

Hubbert 

 

Tidsskrift: 

Gastroenterology 

Nursing 

 

Årtal: 

2006 

Kvalitativ 

studie 

Att undersöka 

patientens 

upplevelser 

som 

genomgår 

kombinations- 

terapi mot 

hepatit C 

Fyra patienter som 

genomgick 

kombinationsbehand- 

ling rekryterades från 

en kommunal 

hälsocentral och ur 

en hepatit C 

stödgrupp. 

Deltagarna 

intervjuades och 

intervjuarna 

analyserades med en 

hermeneutisk ansats. 

De mest 

utmärkande 

emotioner som 

uppkommer under 

terapin är sorg, 

ilska, ångest och 

frustration. Det 

leder till en 

förändring i 

patientens 

beteende, vilket 

överraskade dem. 

Bakom deras 

emotioner står 

kunskapsbrist hos 

sjukvårdspersonal 
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Land: 

USA 

och bristen på 

förståelse från den 

sociala 

omgivningen. 

Titel: 

Living With the 

Stigma of 

Hepatitis C 

 

Författare: 

Butt, Paterson och 

McGuinnes 

 

Tidsskrift: 

Western Journal 

of Nursing 

research 

 

Årtal: 

2007 

 

Land: 

USA 

Kvalitativ 

studie 

Att identifiera 

och beskriva 

hur människor 

med kronisk 

hepatit C 

lever med 

sjukdomen 

och fatta 

beslut om 

egenvård 

33 människor med 

kronisk hepatit C 

deltog i studien. 

Studien genomfördes 

genom enkät och 

inspelade intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant. 

Upplevelser 

undersöktes genom 

´modified think – 

aloud´ teknik. 

Berättelsen 

genomlästes flera 

gånger och 

meningsbärande 

stycken 

organiserades 

därefter i teman och 

subteman. Resultatet 

presenteras genom 

två huvudteman. 

Människor som 

lider av hepatit c 

upplever 

stigmatisering i sitt 

dagliga liv. Dem 

utvecklar egna 

strategier för att 

bemästra 

situationer. 

Patienterna berättar 

att de försöker att 

dölja diagnosen för 

vänner, familjen 

och på arbetet. 

Några undviker 

vården för att de 

vill inte berätta att 

de är hepatit C 

positiva. 

Titel: 

Psychosocial 

Correlates of 

Hepatitis C: 

Interaction and 

impact on quality 

of life 

 

Författare: 

Janke, McGraw, 

Fraenkel och 

Garcia-Tsao 

 

Tidskrift: 

National Institutes 

of Health 

 

Årtal: 

2008 

 

Land:  

Kvalitativ 

studie 

Att undersöka 

hur 

psykosociala 

faktorer 

påverkar 

livskvaliteten 

av patienter 

med hepatit 

C. 

40 patienter 

rekryterades från 

kliniken `Veterans 

Administration` i 

Connecticut (USA). 

Patienterna indelades 

i åtta grupper och 

intervjuades. En 

strukturerad 

diskussionsguide 

med tio frågor 

användandes. 

Intervjuarna spelades 

in och analyserades 

genom komparativ 

metod sedan 

utvecklades teman.  

Känslor som ilska, 

depression och 

stigmatisering är 

kännetecknande 

hos alla patienter i 

studien. 

Patienterna berättar 

att dessa känslor 

påverkar deras 

livskvalitet och att 

de blir isolerade 

från det sociala 

livet. 
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USA 

 

Titel: 

Hepatitis C 

(Experiencing 

Stigma) 

 

Författare: 

Moore, Hawley 

och Bradley 

 

Tidsskrift: 

Gastro-enterology 

Nursing 

 

Årtal: 

2008 

 

Land: 

USA 

 

Kvalitativ 

studie 

Att identifiera 

och 

kategorisera 

stigmatisering 

hos patienter i 

relation till 

hepatit c. 

39 medlemmar av en 

´Liver desease 

support group´ deltog 

i en enkätstudie. 

Analysen gjordes 

med hjälp av en 

specialist på hepatit c 

och två 

sjuksköterskor. Efter 

analysen fann de fem 

teman.(Ja, det är en 

kvalitativ studie 

enligt författarna 

själva, som beskriver 

upplevelser, därav 

namnet på studien. 

Studien baseras på 

enkäter med öppna 

frågor. Enkäterna 

resulterade i två 

studier: en kvantitativ 

och en kvalitativ 

(denna).) 

Resultatet visar att 

hepatit c patienter 

upplever 

stigmatisering i 

olika 

livssituationer. De 

upplever 

stigmatisering 

hemma i familjen, 

på arbetet, inom 

vården och i 

partnerskapet. 

Titel: 

The 

Multidimensional 

Burden of 

Hepatitis C and 

its Treatment 

 

Författare: 

Taylor-Young 

och Hildebrandt 

 

Tidsskrift: 

Gastroenterology 

Nursing 

 

Årtal: 

2008 

 

Land: 

USA 

 

Kvalitativ 

Studie 

Att få en 

förståelse av 

mentala, 

fysiska och 

emotionala 

belastningen 

för människor 

som är 

infekterade 

med hepatit 

C. 

En patient som är 

infekterad med 

hepatit C beroende på 

intravenöst 

drogmissbruk 

intervjuades. 

Intervjuarna spelades 

in och 

transkriberades 

ordagrant. Texterna 

lästes genom och 

delades in i 

kategorier. En 

sammanfattning 

skrevs från varje 

kategori. 

I studien beskrivs 

patientens 

upplevelser av att 

bli smittad med 

hepatit C, på grund 

av sitt intravenösa 

missbruk. Att 

utveckla rutiner är 

viktiga för att få 

kontroll över 

terapin. Patienten 

beskriver att det är 

viktig att 

sjukvårdsperonalen 

kommunicerar med 

honom och visar 

respekt. 

Upplevelsen av 

biverkningar är 

irriterande och 

påverkar hans 

livskvalitet. 
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Titel: 

The Lived 

Experience of 

Treatment for 

Hepatitis C 

 

Författare: 

Kinder 

 

Tidsskrift: 

Gastroenterology 

Nursing 

 

Årtal: 

2009 

 

Land: 

USA 

Kvalitativ 

Studie 

Att undersöka 

och beskriver 

mannliga 

patienters 

upplevelser 

under och 

efter terapi 

mot hepatit C 

Åtta män med hepatit 

C inskriven i en 

kommunal 

hälsocentral 
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