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Sammanfattning
Humant immunbristvirus (HIV), hepatit B och C är blodsmittor som finns världen
över. Dessa tre sjukdomar anses som allmänfarliga och som anmälningspliktiga
sjukdomar. Livet med en smittsam blodsjukdom kan vara påfrestande för en patient,
både fysiskt och psykiskt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters
upplevelse av att leva med en smittsam blodsjukdom. Studien är en allmän
litteraturstudie, där kvalitativ forskning användes för att få fram resultatet. Resultatet
består av tre teman och sju subteman. De teman som skapades var: rädsla, känslan av
att vara osedd och känslan av att vara sedd. Livet med en smittsam blodsjukdom kan
vara påfrestande för en patient. Rädslan för sjukdomens konsekvenser är stor. Socialt
stöd från anhöriga och sin omgivning har stor påverkan på patientens liv. Brist på
socialt stöd kan bidra till att patienten drar sig undan, tar till alternativa hjälpmedel
såsom alkohol och narkotika samt till att patienten utvecklar depression. Som
vårdpersonal är det viktigt att se patienten bakom den smittsamma blodsjukdomen, då
patienter ibland upplever mötet med sjukvården som något negativt. Vårdpersonalen
som är rädda för sjukdomen, är även rädda för att bli smittade. Det bidrar till att
patienten känner sig dömd och väljer att avstå från behandlingar.
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Abstract
Human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis b and c are contagious blood
diseases that exists worldwide. These three diseases are considered to be generally
dangerous and as a notifiable disease. Living with a contagious blood disease can be
stressful to patients both physically and mentally. The purpose of this literature study
was to describe patients' experience of living with contagious blood diseases. The
study is a general literature study, where qualitative research was used to produce the
result. The result consists of three themes and seven different subthemes. That
resulted in the creation of three themes: fear, the feeling of being unseen and the
feeling of being seen. Living with a contagious blood disease can be stressful to a
patient. There is a great fear for the consequence of the disease. Getting social support
from relatives and their social environment has a major impact on the patient's life.
The lack of social support can make the patient avoid social contact. Patients’ take
alternative means such as alcohol, drugs and the patient can develop depression. As a
formal caregiver it is important to see the person behind the infection, as the patient
experience the meeting with formal caregivers as negative. The formal caregivers are
afraid of the disease and to be infected. The patient feels judged and chooses to avoid
treatment.
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Inledning
En allmänfarlig sjukdom kan orsaka spridning av en smitta och kan vara livshotande.
De smittsamma sjukdomar som anses vara en allmän fara för allmänheten måste
anmälas (SFS 2004:168). Enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) skall vårdpersonal
med beprövad erfarenhet och empirisk kunskap utföra smittskyddsåtgärder.
Smittprevention utgör en viktig del av allt vårdarbete, för att minimera risken för
spridning (Athley, Binder & Mangrio, 2018). Humant immunbristvirus, Hepatit B och
C är enligt smittskyddsförordningen (2004:255) allmänfarliga och anmälningspliktiga
sjukdomar.
Benämningen blodsmitta innebär i detta arbete att mikroorganismer överförs via blodet
och kroppsvätskor till mottagarens blod eller slemhinna (Socialstyrelsen, 2006). Hepatit
B-virus (HBV), Hepatit C-virus (HCV) och Humant Immunbristvirus (HIV) är de tre
mikroorganismerna som överförs via blodet (Socialstyrelsen, 2006). Idag lever cirka
364 miljoner människor med en smittsam blodsjukdom (WHO, 2018a; WHO, 2018b;
WHO, 2018c). Blodsmittor som HIV, HBV och HCV finns över hela världen. Värst
drabbade av HIV och HBV är människor i Afrika (Folkhälsomyndigheten, 2018a;
Bergquist, 2017), HCV drabbar främst människor i Europa (WHO, 2018d). I Sverige
anmäls det drygt 1100 fall av HBV per år (Bergquist, 2017). Det finns i Sverige 50 000
människor med kronisk HCV och varje år anmäls 2000 nya fall (Bergquist, 2015). I
Sverige finns 6500 människor som lever med HIV (Folkhälsomyndigheten, 2018a).
Eftersom HIV, HCV och HBV är smittsamma och allmänfarliga sjukdomar (SFS
2004:168), finns det naturliga reaktioner att agera med rädsla till att själv bli smittad.
Enligt Pisal et al. (2007) upplevde vårdpersonalen rädsla för att bli smittade och
undviker därför att befinna sig hos patienterna under en längre tid. Vårdpersonal ska
känna sig trygg med att handskas med smitta, för att kunna få en större förståelse för
patientens känslor och därmed förbättra patienters upplevelse av vården (SFS
2004:168). Det är av vikt att åtgärderna utförs med respekt för alla människor (SFS
2004:168).
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Bakgrund
Historik
Smittoutbrott är ett hot för en befolkning (Lam, Kwong, Hung, Pang & Chiang, 2017).
Under början av 1900-talet var epidemiska sjukdomar ett stort problem för världen, där
50 miljoner människor miste livet. Det fanns under den tiden inget medicinskt skydd
mot smittan (McClelland & Frieden, 2018). Fattiga bybor fick skulden för epidemiernas
uppkomst, dock påverkades både rika som fattiga.
HIV anses härstamma från schimpanser i Centralafrika. Dessa schimpanser bar på
immunviruset Simian Immunbristvirus, även kallat SIV (Centers for disease control and
prevention, 2018; Bibollet-Ruche, et al., 2012). Viruset överfördes till människan när de
jagade schimpanser och därmed kom de i kontakt med schimpansernas infekterade blod.
SIV-viruset muterade till HIV-viruset, vilket långsamt spred sig över Afrika i årtionden,
innan det spreds till andra delar av världen (Centers for disease control and prevention,
2018).
År 1942 började HBV att uppmärksammas, då amerikanska soldater var omedvetna
bärare av smittan. Orsaken till att viruset spreds var den dåliga hygienen och de
smutsiga medicinska redskapen som användes (Grelich, 2013).
År 1989 upptäcktes HCV i USA. Forskare fick kunskap om att HCV spreds genom
blodet (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Detta visade att en stor andel av de
blodtransfusioner som skedde innan 1992 kunde varit infekterade av HCV. Under åren
minskade sedan den höga risken att bli infekterad av HCV då blodgivaren började testas
för blodsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Drogmissbrukare, som var den
största gruppen som riskerade få HCV genom smutsiga nålar, fick byta ut sina gamla
nålar till rena sådana. I och med detta kunde spridningen av HCV hållas tillbaka (Chen
& Morgan, 2006).
Överföring av smitta
Överföringen av en smittsam blodsjukdom, förekommer när huden blivit stucken via
vassa eller spetsiga föremål som blivit förorenade. Överföringar av smittan kan även
förekomma vid blodtransfusion eller smittas via mamma till barn under graviditeten
(Folkhälsomyndigheten, 2018b; Folkhälsomyndigheten, 2018c; Folkhälsomyndigheten,
2018d). Smittan HIV överförs även sexuellt eller via transplantation, men smittas inte
av beröring vid sociala kontakter (Folkhälsomyndigheten, 2018c). HBV och HCV
smittas sexuellt om öppna sår eller blödande slemhinnor finns i underlivet hos båda
parterna (Folkhälsomyndigheten, 2018b; Folkhälsomyndigheten, 2018d).
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Basala hygienrutiner
Vårdpersonal, som är i fysisk kontakt med patienter med smitta, ansvarar för att utföra
basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2015; Pittet, Allegranzi, Sax, Dharan, PessoaSilva, Donaldson, & Boyce, 2006). Dessutom måste vårdpersonal enligt lag bära
kortärmade arbetskläder. Vårdpersonal måste byta arbetskläder som blivit utsatta av
förorening. Vid risk för kontakt av kroppsvätskor, är det viktigt att det används
plastförkläde utanpå arbetskläderna. Underarmar ska vara fria från föremål som
armbandsur, smycken, bandage med mera. Naglar ska vara nagellacksfria och
kortklippta. Desinfektion av händer ska utföras före och efter vårdmoment
(Socialstyrelsen, 2015; Pittet, et al., 2006).
Vårdpersonal som jobbar med patienter som har en smittsam blodsjukdom ska under
arbetet försöka undvika stick- eller skärskador (Socialstyrelsen, 2006). Som
vårdpersonal är det av vikt att när det arbetas med kanyler, knivblad med mera, att de
läggs i en punktionssäker behållare. Användning av handskar har även visats vara
effektivt för att minska risken för att bli smittad. Det är även positivt att använda teknisk
utrustning vid omvårdnadsarbetet, när det riskeras att komma i kontakt med blod
(Socialstyrelsen, 2006).
Barriärer i det vårdande mötet
Information är den viktigaste faktorn som en patient med en smittsam blodsjukdom
behöver för att minska smittspridningen (Athley et al., 2018). När en patient har fått
information om smittan kan vårdpersonalen informera hur patientens vardag kommer att
förändras. Om patienten har rätt information, minskar risken för att patienten sprider
smittan vidare. Vårdpersonalen ska vara väl informerad om vilken smittprevention som
ska användas när de behandlar patienter med smittsjukdomar (Athley et al., 2018).
Tillgång till rätt material är av vikt när vårdpersonal jobbar med patienter med smitta
(Lam et al., 2017). Detta för att det annars finns risk för att smittan inte blir
kontrollerad. Vårdpersonalen ska ha förståelse för infektionsrisken för att kunna skydda
allmänheten mot smitta och infektion (Lam et al., 2017).
Enligt Sublette, Smith, George, McCaffery & Douglas (2016) intervjustudie upplevde
vårdpersonal att patienterna inte förstod sig på den informationen de fick angående
sjukdomen. Detta bidrog till att vårdpersonal behöll information för sig själva. Tidsbrist
hade även påverkan på om missförstånd mellan en patient och vårdpersonal uppkom.
Tidsbristen bidrog till att vårdpersonal inte alltid hade tid att bemöta patienter med bra
information eller tid att ställa frågor. Den tunga arbetsbördan är även en faktor till att
tiden och kommunikationen till patienterna inte fanns (Sublette et al., 2016).
Pisal et al. (2007) kom i en intervjustudie fram till att rädsla är en stor faktor till att
vårdpersonal inte vågar vistas hos patienter med en smittsam blodsjukdom för länge.
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Detta för att vårdpersonal själva inte vill riskera att bli smittade. En del vårdpersonal
saknar kunskap och förståelse för smittsjukdomar, detta skapar diskriminering för
patienter med smitta (Pisal et al., 2007). Rädsla innebär inte endast att vårdpersonal inte
gör sitt jobb när det kommer till att vårda patienter, även deras attityd påverkas.
Vårdpersonalens negativa moral och attityder mot patienter som bär på smitta påverkar
deras arbete negativt (Lam et al. 2017).
Teoretisk referensram
Erikssons (2018) teori om lidande omfattar tre olika sorter lidande. Sjukdomslidande,
vårdlidande och livslidande.
Sjukdomslidande är ett lidande som orsakas på grund av sjukdom. Sjukdomslidande kan
orsaka kroppslig smärta och själslig smärta (Eriksson, 2018). Kroppslig smärta är något
som orsakar fysisk smärta på patientens kropp. Själslig smärta är när patienter upplever
skam och skuld gentemot sin sjukdom. Vårdlidande är ett lidande för patienten som
skapas av sjukvården. Vårdlidande kan förekomma om vårdpersonal kränker
patienternas värdighet, om vårdpersonal utgör maktutövning eller om patienterna får en
följdsjukdom på grund av vården. Ett vårdlidande kan även ske om en patients vård
uteblir (Eriksson, 2018). Vårdlidandet anses vara ett lidande som borde försvinna. Det
kan räcka med en vänlig blick eller att patienter känner vårdpersonalens närvaro
(Eriksson, 2018).
När en patient drabbas av en sjukdom vänds deras värld upp och ner. Deras livssituation
förändras till något negativt och skapar ett livslidande. Ett livslidande är ett lidande som
är relaterat till vad livet innebär. Livslidande uppstår när en individs existens eller
sociala tillvaro hotas (Eriksson, 2018). Livslidande delas upp i två kategorier, att
förintas och att ge upp (Eriksson, 2018). Livslidande fokuserar på sjukdom och den
situation som en människa upplever, när den blir en patient. Leva med en sjukdom kan
ibland upplevas som en rädsla. Rädslan att dö och förändring av det normala livet kan
orsaka ett stort lidande hos patienter. Lida i ensamhet och att bli övergiven är
skrämmande, mer än själva smärtan. Patienter upplever känslan av att ge upp när de inte
längre ha styrka att kämpa. Livslidandet hos patienten är stor, då patienter med obotliga
sjukdomar har svårt att fortsätta kämpa (Eriksson, 2018).
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Problemformulering
Idag lever 364 miljoner människor i världen med en smittsam blodsjukdom. Under
1900-talet dog 50 miljoner människor till följd av smittoutbrott. Smittoutbrott kan i viss
utsträckning förebyggas med hjälp av basala hygienrutiner. Rädsla från vårdpersonal
bidrar till att patienter undviks. Genom att undersöka patienters upplevelse av att leva
med en smittsam blodsjukdom, kan denna studie bidra till ökad kunskap hos
vårdpersonal.

Syfte
Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med en smittsam blodsjukdom.

Metod
Metoden som används i detta arbete är en allmän litteraturstudie (Forsberg &
Wengström, 2013). En allmän litteraturstudie syftar på att få en beskrivning av ett
forskningsområde (Forsberg & Wengström, 2015).
Datainsamling
Inledningsvis för att få en överblick av det valda forskningsområdet utfördes en
ostrukturerad sökning via sökmotorn OneSearch. Detta för att se om forskningsområdet
ansågs relevant (Friberg, 2012a). För att sedan utföra en strukturerad sökning på
databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Detta med hjälp av inklusionskriterierna.
Inklusionskriterierna för studien var att patienterna, både män och kvinnor, skulle vara
18 år och uppåt samt ha en smittsam blodsjukdom. Artiklarna skulle ha publicerats
mellan år 2008–2018. Artiklarna skulle vara Peer reviewed för att garantera att de var
vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2012). Abstrakt skulle finnas tillgängliga.
Resultatartiklarna skulle bestå av originalartiklar. Kvantitativa artiklar exkluderades då
de inte belyser patienters upplevelser. Artiklar kunde komma från olika delar av världen
för att erhålla ett större omfång av sökningar.
Sedan valdes, utifrån syftet, följande sökord: Contagious blood disease, blood
contamination, blood borne viruses, infectious disease, infection disease, contagious
disease, infection, communicable diseases patients experiences, experienc* patients
perceptions, patients opinions, patients attitudes, patients views, patients feelings,
patients perspective, living, life experience, living with och care (se bilaga A).
Begreppen blodsmitta och smittsam blodsjukdom översattes till engelskans, blood
contamination, blood borne viruses och contagious blood disease, detta gav för få
artiklar relaterade till syftet. Istället användes begreppen infectious disease och
contagious disease. Det bedömdes att sökorden infectious disease och contagious
5

disease kom tillräckligt nära syftet. Begreppet care fick ett resultat, endast en dubblett
av artikel som hittats i tidigare sökning. De mer detaljerade information om sökorden
och sökhistoriken kan hittas på bilaga A och B.
Därefter valdes ämnesord. Ett ämnesord innebär att ett ord blir det huvudsakliga ordet.
Databasen kombinerar sedan detta ord med andra för att bygga ett sökträd. Med hjälp av
ämnesord kan databaserna söka efter rätt ord för det valda ämnet. Genom att kombinera
olika sökord kan sökningen specificeras, minska antalet träffar och nya sökträd bildas
(Forsberg & Wengström, 2013). Ämnesordet som användes i CINAHL var infection,
detta användes sedan i databasen SveMed+. Två fritextsökningar genomfördes i
databaserna Pubmed och CINAHL, med ordet infectious disease.
I nästa steg kombinerades sökorden som användes med booleska operatorer som AND
och OR. Ordet AND användes för att få resultatet att bli avgränsande. Ordet OR gör att
resultatet blir bredare, genom att utvidga sökningen. Trunkeringar används för att få ett
större omfång av sökningar (Forsberg & Wengström, 2015).
CINAHL
Det utfördes sex sökningar med CINAHL, där avgränsningarna var att artiklarna skulle
vara peer reviewed, innehålla abstrakt och ha en tidsgräns mellan 2008 till 2018.
Sökord som användes från CINAHL var, Contagious blood disease, blood
contamination, blood borne viruses, infectious disease, infection disease, contagious
disease, infection, patients experiences, experienc* patients perceptions, patients
opinions, patients attitudes, patients views, patients feelings, patients perspective,
living, life experience, living with och care. Sökorden kombinerades med orden AND
och OR. Sökningarna blev totalt 719 träffar där samtliga titlar lästes och 166 abstrakt
lästes. Sökningarna resulterade i att 22 artiklar granskades varav 12 användes som
resultatartiklar. De tio artiklarna exkluderades eftersom de inte stämde överens med
syftet, var kvantitativa eller fokuserade på vårdpersonalens perspektiv.
SveMed+
En sökning utfördes på SveMed+, sökningen begränsades genom att artiklarna skulle
vara peer review och publicerades år 2008–2018. Sökorden som användes var, Infection
och patients experience. Sökorden kombinerades med ordet AND. Totalt resulterade
sökningarna i sju artiklar där alla titlar och abstract lästes igenom. Sökningen
resulterade i att tre artiklar granskades varav en används som resultatartiklar och två
exkluderades på grund av att det inte stämde överens med syftet.
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PubMed
Tre sökningar utfördes med sökorden, infectious disease, communicable diseases,
patients experience, living with och caring. Sökorden kombinerades med orden AND
och OR. Totalt blev det 320 sökningar, där 18 abstrakt lästes och resulterade i två
artiklar som användes till studiens resultat. Under en sökning på Pubmed användes
mesh-termen communicable, detta visade sig dock inte ge något resultat. Detta för att de
titlar som lästes inte handlade om smittsamma blodsjukdomar. I PubMed gick det inte
att välja alternativet peer reviewed. Alternativet var att söka efter samma artikel på
andra databaser med alternativet peer reviewed, för att säkerhetsställa att de artiklarna
som valdes i PubMed var peer reviewed. Andra alternativet var att söka i artikelns
granskningshistorik och på det sättet se att den var peer reviewed.
Sammanfattningsvis lästes i databaserna 1025 titlar igenom, 191 abstract lästes och 27
artiklar granskades. Av de 27 artiklar som granskades valdes 15 artiklar till resultatet, de
andra 12 artiklarna exkluderades då de inte ansågs som relevant för studiens syfte.
En artikelöversikt utfördes enligt Forsberg och Wengström (2013) (se bilaga C).
Slutligen granskades artiklarna med hjälp av Carlssons och Eimans (2003)
granskningsmall (se Bilaga D). Artiklarna poängsätts utifrån dess vetenskapliga kvalitet,
enligt grad ett till tre. Grad ett motsvarar en artikel av mycket god kvalité. Grad två är
av god kvalité. Grad tre anses vara av låg kvalité (Carlsson och Eimans, 2003).
Databearbetning
Databearbetningen utfördes via fem steg enligt Friberg (2012b). Första steget var att
samtliga 15 artiklar lästes individuellt och sedan lästes artiklarna tillsammans för att få
en gemensam uppfattning av texterna i artiklarna. Andra steget utfördes åter
individuellt, detta för att söka efter nyckelfynden. Det tredje steget utfördes gemensamt
där nyckelfynden färgkodades. I fjärde steget jämfördes studierna för att upptäcka
likheter och skillnader. I det femte och avslutande steget delades nyckelfynden in i
teman och subteman.
Databearbetningen ledde fram till tre huvudteman: rädsla, känslan av att vara osedd
samt känslan av att vara sedd. Varje huvudtema omfattade olika subteman. Temat rädsla
resulterade i tre subteman: rädsla för att bli diagnosticerad, rädsla för att gå igenom en
behandling och rädsla för ensamhet. Temat känslan att vara osedd resulterade i två
subteman: bristen på socialt stöd och dåligt bemötande från vårdpersonal. Temat
känslan av att vara sedd resulterade i två subteman: känslan av socialt stöd och gott
bemötande från vårdpersonal. Artiklarnas representativitet i teman och subteman
redovisas i en tabell, (se tabell 1).
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Tabell 1: Artiklarnas representativitet i teman och subteman
Teman
Subteman

Rädsla
Rädsla för att
bli
diagnosticera
d

Bova et al., (2010)

Rädsla för
att genomgå
behandling

Rädsla
för
ensamhe
t

Känslan av att vara osedd
Bristen på Dåligt
socialt
bemötande
stöd
från
vårdpersonal

X

Bruton et al., (2018)
Farrell &
Comiskey, (2012)
Feigin et al., (2013)

X

Gona & DeMarco, (201
5)

X

X

X

Gomes de Freitas et al.,
(2011)
Mattsson et al., (2012)

Känslan av att vara sedd
Känslan av Gott
socialt stöd bemötande från
vårdpersonal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

McDoom et al., (2015)
X

X

X

X

X

X

X

Mosack & Petroll,
(2009)
Pierre et al., (2017)

X

X

Sullivan et al., (2015)

X

X

Swan et al., (2010)
Taylor-Young &
Hildebrandt, (2009)
Tsarenkoa & Polonsky.,
(2011)
Wessinger et al., (2017)

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Forskningsetiska överväganden
I Helsingforsdeklarationen framgår det att forskning endast ska bedrivas om nyttan av
studien väger tyngre än den risk som deltagarna kan utsättas för. Detta ska alltid hållas i
åtanke. Skulle risken för deltagarna, under studiens gång, väga mer än nyttan för studien
skall en omvärdering göras. Omvärderingen avgör om studien ska fortsätta eller stoppas
(World Medical Association, 2018).
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I Belmontrapporten, som undertecknades 1976, ska forskningen följa tre etiska
principer, ha respekt för personer, göra gott och följa rättviseprincipen (U.S Department
of Health & Human, 1979). Med respekt för personer menas att alla människor
bestämmer över sitt eget liv och därmed över sin egen kropp. De personer som har en
begränsad autonomi ska skyddas (U.S Department of Health & Human, 1979).
En forskningsstudie får inte åstadkomma skada, psykiskt eller fysiskt, hos en individ.
Den får heller inte skada en individs integritet. Studien får heller inte skada deras
sociala eller ekonomiska tillvaro. Studien får inte göras om forskningsprocessen riskerar
försämra individens sjukdom. Studien ska göra gott och följa inte-skada-principen (U.S
Department of Health & Human, 1979). En forskningsstudie ska även följa
rättviseprincipen som innebär att alla som deltar i studien ska behandlas lika och rättvist
(U.S Department of Health & Human, 1979).
Det vetenskapliga värdet ökar, då artiklarna som inkluderas i studien har fått tillstånd
från en etisk kommitté eller att ett noggrant etisk övervägande har utförts. Det är viktigt
att detta finns med i artiklarna, då det annars bidrar till att det uppkommer tveksamheter
gällande artiklarnas etiska kvalité (Wallengren & Henricson, 2012). Alla artiklar som
valdes i resultatet hade antingen tillstånd från en etisk kommitté att utföra sina
intervjuer eller var granskade av en etisk nämnd. Detta genom att de frågade deltagarna
om de ville vara med i studien. De informerade deltagarna om att de kunde gå ur studien
när de ville. Vissa erbjöd kompensation i form av pengar efter att de varit med i studien.
Eftersom detta arbetet inte avser att utföra forskning på människor som hänvisas i lagen
om etikprövning av forskning som avser människor, SFS (2003:460) leder detta till att
lagen inte är relevant i denna studie. Lagen används endast vid granskning av artiklarna,
detta för att säkerhetsställa att författarna i artiklarna följt lagen.
Alla artiklar som användes till studien tog upp någon form av etiska aspekt. De etiska
aspekterna anses enligt Kjellström (2012) vara, informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitets grad och nyttjandekrav. Informationskrav innefattar att forskaren ska
ha informerat deltagaren om syftet med studien och vad som förväntas av dem i studien,
exempelvis intervjuer. Kravet om samtycke innebär att forskaren har informerat att
deltagaren själv bestämmer över sin medverkan och kan när som helst besluta att hoppa
av studien (Kjellström, 2012). Med konfidentialitetskrav menas att deltagarnas
personuppgifter ska hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet betyder att den data som
samlas in från deltagaren endast får användas av författaren i forskningssyfte
(Kjellström, 2012). Artiklarna som valdes hade alla informationskrav,
konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav, varav sex artiklar hade fått
godkännande av en etisk kommitté.
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Resultat
Resultatet presenteras i teman och subteman, se tabell 2. Första temat Rädsla innehåller
tre subteman, det första subtemat beskriver patientens olika rädslor för att få en
smittsam sjukdom och hur de kan påverka deras liv. Andra subteamt, tar upp patientens
rädslor för behandlingar och eventuella biverkningar. Sista subtemat beskriver
patientens rädsla för att bli ensam på grund av sin sjukdom. Andra temat Känslan av att
vara osedd innehåller två subteman, där fösta subtemat tar upp bristen av att få socialt
stöd. Det andra subtemat tar upp hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande
negativt. Tredje temat Känslan av att vara sedd innehåller två subteman. Första temat
beskriver patienters upplevelse av att få socialt stöd. Det andra subtemat tar upp hur
patienter upplever vårdpersonalens bemötande positivt.
Tabell 2: Resultatet i tema och subtema
Tema
Rädsla

Känslan av att vara osedd
Känslan av att vara sedd

Subtema
Rädsla för att bli diagnosticerad
Rädsla för att genomgå en behandling
Rädsla för ensamhet
Bristen på socialt stöd
Dåligt bemötande från vårdpersonal
Känslan av socialt stöd
Gott bemötande från vårdpersonalen

Rädsla
Rädsla för att bli diagnosticerad
Patienterna jämförde att få en smittsam blodsjukdom med att få en dödsdom (Sullivan,
Schultz, Ramaiya, Berger, Parnell & Quinlivan, 2015). Misstankar om en smittsam
blodsjukdom kan beskrivas som en psykologisk tortyr (Gona & DeMarco, 2015).
Patienterna misstänkte att de bar på en smitta, de såg symtomen men tog inga
omedelbara åtgärder (Gona & DeMarco, 2015). Detta för att de var rädda för vad som
skulle ske om testet kom tillbaka positivt. Efter att ha uppmärksammat symtomen, både
hos sig själva och sin partner samt andra, kom de slutligen till insikt att de behövde testa
sig. Den psykiska och fysiska påfrestningen blev slutligen för stor, att få en bekräftad
diagnos var ett stort samt nödvändigt steg. När diagnosen var bekräftad kom ångest,
tårar och en oro över vad omgivningen skulle tycka (Gona & DeMarco, 2015). Patienter
kände ilska, frustration samt en rädsla för att dö. Ångesten bidrog till att patienterna
reagera fysiskt på sin diagnos genom att få dålig aptit samt bristande sömnvanor
(Feigin, Sapir, Patinkin & Turner, 2013).
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Patienter med den bekräftade diagnosen såg slutet på sitt fysiska liv. De hade en rädsla
över att aldrig mer kunna ha en nära relation med en partner igen (Gona & DeMarco,
2015; Farrell & Comiskey, 2012). Några dagar efter diagnosen, när chocken hade
släppt, förnekade patienterna att de hade en sjukdom (Gona & DeMarco, 2015;
Tsarenkoa & Polonsky, 2011). Patienterna försökte hitta någon att skylla på, detta blev
den person som smittat dem och de ansåg sig själva som offer för sjukdomen (Gona &
DeMarco, 2015).
Enligt Feigin et al. (2013) beskriver patienterna att det är som att leva i två olika världar
när de lever med en smittsam blodsjukdom. Där den inre världen beskrivs som en
känsla av skam och hemligheter. Den yttre världen beskriv som en fasad som deras
omvärld ser. En fasad som endast hålls uppe på grund av rädsla (Feigin et al., 2013).
För att kunna bemästra den inre och yttre världen behövs en daglig rutin och fysisk
aktivitet som bidrar till att stärka kroppens immunförsvar. För att kunna hålla kvar den
dagliga rutinen, krävs engagemang och en stark beslutsamhet (Feigin et al., 2013). Med
ett starkt engagemang kan patienterna vända sjukdomen till något positivt (Taylor
Young & Hildebrandt, 2009; Tsarenkoa & Polonsky, 2011; Pierre et al., 2017). De kan
använda sin beslutsamhet till motivation och skapa nya mål, både kort- och långsiktiga
(Tsarenkoa & Polonsky, 2011; Pierre et al., 2017).
Rädsla för att genomgå en behandling
Enligt Bova, Ogawa och Sullivan-Bolyai (2009) beskriver patienterna en stor rädsla för
de undersökningar och biverkningar av mediciner som behövde utföras för att genomgå
en fullständig behandling (Taylor Young & Hildebrandt, 2009; Swan et al., 2010).
Patienterna som ska påbörja behandlingen beskriver att de upplevde rädsla inför den
kommande behandlingen. Denna rädsla kunde skapa en barriär i deras vård då
patienterna motsatte somliga undersökningar, såsom rädsla för biopsi (Swan et al.,
2010). En rädsla för biopsi innefattar även en rädsla för dess svar. Patienterna var rädda
att biopsin skulle visa en annan sjukdom som kan ha uppstått, till följd av den
smittsamma blodsjukdomen (Farrell & Comiskey, 2012). I framtiden kunde detta leda
till att patienterna behövde en transplantation, detta skapade en stor rädsla (Mattson,
Ekholm, Berntorp & Bolmsjö, 2012). Genom att få höra andras åsikter från de som
genomgått behandlingen bildade patienterna en förutfattad mening utifrån de andras
berättelser (Bova et al., 2009). Patienterna hörde vad andra hade upplevt såsom,
illamående, huvudvärk, allmänna sjuksymptom samt känslor av självmedlidande
(Mattson et al., 2012; Bova, et al., 2009). Detta skapade en stor rädsla till behandlingen.
Behandlingen kunde leda till biverkningar som trötthet, feber och frossa, aptitlöshet
samt minskad lust till sexuellt umgänge (Mattson et al., 2012). Alla patienter är olika
och reagerar på behandlingen på olika sätt, men patienterna hade en tendens att bara se
det negativa i de andras upplevelser (Bova et al., 2009).
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Rädsla för ensamhet
En del patienter var rädda för att möta nya människor då rädslan för att bli dömd var
stor (Farrell & Comiskey, 2012). Patienterna var rädda att människor i deras närhet
skulle sprida rykten och få de att känna sig skyldiga på grund av sjukdomen (Feigin et
al., 2013). De var rädda att förlora människor i sin närhet, en del patienter var rädda att
andra skulle få reda på att de bar på den smittsamma sjukdomen (Feigin et al., 2013).
Andra var rädda för vad konsekvenserna skulle vara om nära och kära fick reda på
sjukdomen (Mosack & Petroll, 2009).
Rädslan för att vara ensam bidrog till att patienterna börjar att ta till alternativa
hjälpmedel, såsom alkohol och narkotika, för att hantera den traumatiska förändringen i
deras liv (Feigin et al., 2013; Swan et al., 2010). Rädslan för att inte vara älskad eller att
bli avvisad på grund av sin sjukdom bidrog till att patienterna kände skam och osäkerhet
över sig själva (Feigin et al., 2013; Gomes de Freitas, Gimeniz Galvao, Maciel Araujo,
Costa & Vieira de Lima, 2012). Denna rädsla bidrog till att patienterna drog sig undan,
fick humörsvängningar samt utvecklade depression då de hela tiden hoppades på att allt
skulle bli som innan de fick diagnosen (Feigin et al., 2013).
Känslan att vara osedd
Bristen på socialt stöd
Patienter kunde ibland uppleva att hela världen var emot dem och de kände ensamhet
när de inte hade någon som stöttade dem (Farrell & Comiskey, 2012). Patienterna
upplevde relationen med familjen negativ, då familjen visade en rädsla av att själva
kunna bli smittade (Mattsson et al., 2012). En del familjer hade svårt att acceptera
sjukdomen och valde att dra sig undan från patientens liv. Detta bidrog till upplevelsen
av utanförskap hos patienten. (Mattsson et al., 2012; Tsarnekoa & Polonsky, 2011).
Andra patienter ville inte ha sina familjemedlemmar med, men kunde inte säga emot då
de saknade mod. Detta för att familjemedlemmar inte visste att patienten var
homosexuell eller otrogen, vilket skulle leda till bråk, splittring och utanförskap
(Mosack & Petroll, 2009). Saknaden av stöd från familjen kunde ibland leda till att
patienternas identitet riskerade att förstöras (Tsarenkoa & Polonsky, 2011).
Enligt McDoom, Bokhour, Sullivan och Dainoni (2015) valde patienter att inte söka
socialt stöd eftersom de upplevde att människor skulle klandra dem och skapa fördomar.
Patienterna valde att istället att gömma det faktum att de hade sjukdomen för att inte bli
dömda av andra (McDoom et al., 2015; Mosack & Petroll, 2009; Feigin et al., 2013).
De höll sig isolerade från omvärlden och de sociala, vilket bidrog till svårigheter med
att ta hjälp av sjukvården senare (McDoom et al., 2015).
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Dåligt bemötande från vårdpersonal
Patienterna ansåg att bemötandet från vårdpersonalen upplevdes negativt (Mattson et
al., 2012). En stor andel av patienterna kände att de blev avhumaniserande vid mötet
med vårdpersonalen (Wessinger et al., 2017). Enligt Bruton, Rai, Day och Wards (2018)
kände patienterna ångest över bristen av omhändertagande. Bristen bidrog till att en god
relationen mellan patienter och vårdpersonal inte uppkom. De kände att de inte blev
behandlade som människor, vilket bidrog till att tilliten till vården försvann (Bruton et
al., 2018). Enligt Mattsson et al. (2012) kände patienterna att ett dåligt bemötande
kunde visa sig i form av en rädsla från vårdpersonalen. De kände att vårdpersonalen såg
dem som något smittsamt på grund av deras sjukdom (Mattsson et al., 2012; Bruton et
al., 2018). Detta fick de att känna sig oroliga och bidrog till att de senare hade svårt att
acceptera sjukdomen (Bruton et al., 2018).
Vårdpersonalen höll upp en fasad som bidrog till att patienterna inte kunde se mötet
som positivt (Wessinger et al., 2017). Dåligt bemötande från vårdpersonal bidrog till att
patienter som utförde behandling relaterat till sjukdomen, valde att avsluta den då de
inte upplevde en god relation till vårdpersonalen (Bova et al., 2010). Patienterna som
inte haft en bra relation till vårdpersonalen, kände att de inte kunde förlita sig på dem
(Swan et al., 2010; McDoom et al, 2015). Patienterna menar att vårdpersonalen inte var
kapabla till att hjälpa dem, för att de saknade kunskap om området. Patienterna
upplevde att vårdpersonalen inte ägnade uppmärksamhet för hur de trivdes under mötet
(Swan et al., 2010). Enligt McDoom et al. (2015) framkommer det att patienterna
upplevde rädsla och ångest över att ta kontakt med sjukvården. Detta för att de var
rädda över att bli diskriminerade och dömda av vårdpersonalen på grund av sin
smittsamma blodsjukdom. Känslorna hos patienterna bidrog till att de valde att inte
söka vård (McDoom et al., 2015).
Enligt Mattsson et al. (2012) upplevde en del patienter att vårdpersonal inte gav
tillräckligt med information, vilket fick patienterna att må sämre. Andra patienter fick
information om sjukdomen genom brev vilket de upplevde som mentalt plågsamt
(Mattsson et al., 2012). Enligt Swan et al. (2010) tyckte patienterna att de hade fått lite
information från vårdpersonalen. Patienterna förstod inte vad deras sjukdom innebar
(Mattson et al., 2012; Bruton et al., 2018). En del visste inte heller hur smittsamma
blodsjukdomar överfördes, patienter trodde att det kunde överföras via toalett, smuts
eller damm (Mattson et al., 2012).
Känslan av att vara sedd
Känslan av socialt stöd
Patienterna valde att berätta för närstående angående sin smittsamma blodsjukdom, då
de kände en känsla av hjälplöshet, rädsla för att bli lämnad ensam samt en rädsla inför
framtiden (Farrell & Comiskey, 2012; Feigin et al., 2013).
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En positiv relation mellan patienten och familjen har ett stort intryck på patientens liv
(Farrell & Comiskey, 2012). Patienter upplevde att desto mer familjemedlemmar som
var involverade i vården, desto mer förståelse hade de för sjukdomen. Gemensamt gick
de till läkarna och utförde hemsysslorna, som förstärkte deras relation (Mosack &
Petroll, 2009). Detta bidrog till att det var lättare för patienter att känna sig accepterade
av sina anhöriga fastän de bar på en sjukdom (Mosack & Petroll, 2009; Swan et al.,
2010). En del patienter kände att deras liv inte hade påverkats mycket av den
smittsamma blodsjukdomen, från hur det var innan de fick reda på diagnosen, eftersom
familjen var med dem (Mattsson et al., 2012). Patienter som bemöttes positivt av
människor i deras omgivning samt familj, kände att de kunde ta sig igenom sjukdomen
med hjälp av stödet (McDoom et al., 2015).
Enligt Mattsson et al. (2012) berättar patienterna att deras arbetskamrater har spelat stor
roll i deras arbetsliv. Patienterna upplevde inte brist av stöd på arbetsplatsen efter att
arbetskamraterna fick reda på sjukdomen (Mattsson et al., 2012).
Det fanns patienter som inte ville vara en börda för andra och istället ville genomgå
sjukdomen själv, även om det sociala stödet fanns (Mosack & Petroll, 2009). En del
patienter upplevde att det var påträngande att familjen alltid skulle påminna dem om
vilka behandlingar som skulle utföras (Mosack & Petroll, 2009).
Gott bemötande från vårdpersonal
Det visar sig att patienter som haft ett gott bemötande av vårdpersonal, känt sig
omhändertagna (Mattsson et al., 2012; Sullivan et al., 2015; Bova et al., 2010).
Patienterna kände att det viktiga med bemötandet av vårdpersonalen, var att de kunde
skapa ett personligt band mellan dem. De kände att när ett gott bemötande uppkom,
skapades ett band där de kunde förlita sig på vårdpersonalen (Sullivan et al., 2015;
Pierre et al., 2017; Swan et al., 2010; Bruton et al., 2018), framförallt när de saknade
stöd i sin omvärld (Sullivan et al., 2015; Pierre et al., 2017). Enligt Wessinger et al.
(2017) ansåg patienterna som hade kontinuerlig vård på samma klinik att de upplevt ett
gott bemötande, som bidragit till en god relation till vårdpersonalen. Detta har även
medfört att patienterna känt motivation att vara kvar på samma klinik (Wessinger et al.,
2017). Patienterna upplevde att ett gott bemötande bidrog till att de nu kunde se
sjukdomen med andra ögon. En av patienterna uttryckte en lättnad över att inte känna
ångest inför ett läkarbesök, då patienten upplevde att vårdpersonalen bidrog till ett gott
möte (Farrell & Cosmikey, 2012).
Det fanns patienter som fick all information från läkarna och kände att de kunde lita på
dem (Mattson et al., 2012; Bruton et al., 2018). Enligt Mosack och Petroll (2009) var
det för patienternas och vårdarnas fördel att patienterna fick all den information som
behövdes. Den bra kommunikationen bidrog till att vårdpersonalen ställde frågor till
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patienterna, om saker som patienterna glömt fråga om angående sjukdomen. Fördelarna
till att vårdpersonalen var engagerade i att ge information, var att de lärde sig mer om
patienten och sjukdomen. Det viktiga var även att patientens familj fick information om
sjukdomen för att få förståelse för patienterna (Mosack & Petroll, 2009).
Vårdpersonalen var även en bra informationskälla för patienterna som ville ställa frågor.
De upplevde att vårdpersonalen var till stor hjälp. De kunde förbereda patienterna på
den information som läkaren skulle berätta och gav patienterna råd om hur de kunde
kommunicera med läkaren (Sullivan et al., 2015).
Patienterna upplevde att mer information om sjukdomen underlättade för dem att förstå
sig på sjukdomen (Taylor-Young & Hildebrandt, 2009). När de pratade med
vårdpersonal gällande sjukdomen, minskade patienternas känsla av rädsla och skapade
en känsla av hopp (Sullivan et al., 2015).
Informationen som de flesta patienter frågade om, var om de skulle få leva i flera år
eller om de skulle dö (Feigin et al., 2013). De blev försäkrade om att de skulle få leva
med sjukdomen i resten av livet. När patienterna fick tillräckligt med information om
dagens mediciner, som gör det möjligt att leva ett helt liv, slappnar de av och ångesten
började långsamt att försvinna (Freigin et al., 2013).

Diskussion
Metoddiskussion
Metoddiskussionen utgår från begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet
samt överförbarhet, detta för att få en vetenskaplig kvalité på diskussionen (Wallengren
& Henricson, 2012).
Litteraturstudien baseras på kvalitativa artiklar. För att gå vidare och fördjupa
förståelsen ytterligare kan kvantitativa artiklar användas. I studien användes en induktiv
ansats, där de vetenskapliga artiklarna först hittades och därefter lästes igenom. Utifrån
artiklarnas innehåll bestämdes sedan teman och subteman. En kvalitetsgranskning
genomfördes med hjälp av en granskningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003), detta
för att stärka den vetenskapliga kvalitén och dess pålitlighet. Enligt granskningsmallen
erhöll tre artiklar kvalitetsgrad II, vilket innebär en viss grad av försämrad pålitlighet.
Dock var anledningen till den bedömningsgraden endast en parameter ifrån
kvalitetsgrad I. Denna parameter handlade om bortfall, vilket inte ansågs vara en
betydande kvalitetsbrist vad gäller kvalitativ design.
Tre databaser valdes för att genomföra sökningarna. Dessa var CINAHL, PubMed och
SveMed+. För att gå vidare kan flera databaser användas för att få fram ytterligare
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artiklar. Genom att först göra en ostrukturerad fritextsökning och sedan en strukturerad
sökning ökade litteraturstudiens bekräftelsebarhet. Vid sökningarna användes engelska
sökord, för att få ett bredare sökområde. Blood contamination, contagious blood disease
och blood borne viruses användes vid sökningarna. För att få ytterligare träffar i
sökningarna användes också infection disease och contagious disease. Eftersom
engelskan inte är skribenternas modersmål kan det ha uppkommit feltolkningar.
Inklusionskriterierna som användes bidrog till att belysa syftet. För att nå ett mer vidgat
resultat kan ungdomar inkluderas. Tidsspannet kan vidgas för att få fram fler resultat.
De artiklar som valdes kom från både industriländer och utvecklingsländer som
Brasilien, Haiti, Irland, Israel, Storbritannien, Sverige och Ukraina. Den kunskap som
kom fram från dessa olika länder kan till viss del anses möjlig att överföra till den
svenska sjukvården. Resultatet i föreliggande studie handlade om rädsla och
möjligheten till socialt stöd, vilket både kan vara likt och olikt beroende på kultur. Detta
bidrar till ökad överförbarhet.
Trovärdigheten ökade då studien lästes av handledare, opponenter samt studiekamrater
inom samma program. Detta bidrog till en kritisk granskning från läsarna, vilket kunde
förbättra arbetet. Skribenterna valde att söka skrivstöd från Skrivpunkten för att
förbättra det språkliga innehållet.
Det fanns en förförståelse hos skribenterna för preventiva åtgärder vid vård av patienter
med en smittsam blodsjukdom. Det betyder att förförståelsen kan ha påverkat
dataanalysen och resultatet. Att det är första gången som de tre skribenterna skriver en
litteraturstudie kan ha haft en viss påverkan på datainsamling, dataanalys samt
granskning.
Resultatdiskussion
Livet med en smittsam blodsjukdom medför rädsla inför att bli diagnosticerad, rädsla
för att genomgå en behandling och rädsla för ensamhet. Därtill upplever smittbärande
patienter, känslan att vara osedda, bristen på socialt stöd och bemötande från
vårdpersonal. Upplevelser som påverkar patienterna är känslan att vara sedd och
känslan av socialt stöd samt gott bemötande från vårdpersonal som utgjorde positiva
upplevelser.
Resultatet i denna litteraturstudie korrelerar med Erikssons (2015) tre olika
lidandedimensioner: livslidande, vårdlindande och sjukdomslidande.
Lidande kan uppvisas i resultatet genom patienternas upplevelse av rädsla. Vid rädsla
för att få en smittsam sjukdom uppkom livslidandet genom att patienterna kände sig
splittrade (Feigin et al., 2013). Detta kunde illustreras genom att patienterna valde att
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bilda två olika personligheter, en där de var själva smittan och den andra där de behövde
bygga upp en fasad för sin omgivning. Livslidandet kunde också handla om rädslan att
dö, en rädsla som drabbade patienterna i samband med beskedet att de hade den
smittsamma blodsjukdomen (Feigin et al., 2013). Livslidandet kunde avhjälpas med rätt
information från vårdpersonal, vilket dessutom kunde skapa tillit i form av ett personligt
band mellan vårdpersonal och patienter (Mattson et al., 2012; Bruton et al., 2018;
Mosack & Petroll, 2009). Detta minskade patienternas oro inför läkarbesök (Wessinger
et al., 2017; Farrell & Comiskey, 2012), samt deras oro angående sjukdomen. På detta
sätt minskade patienternas livslidande och därmed också ett potentiellt vårdlidande.
Information kan bidra till minskad rädsla och ökad känsla av kontroll, vilket kan bidra
till att både livslidande och sjukdomslidande bemöts värdigt. Flertalet studier vittnar om
patienternas rädsla vid behandlingar och undersökningar. Patienter hade lyssnat på
andra patienters upplevelser och därmed skapat sig en negativ förförståelse, och i vissa
fall vägrat ta emot behandling (Bova et al., 2009; Taylor Young & Hildebrandt, 2009;
Swan et al., 2010). Det är av vikt att vårdpersonal informerar patienterna om att
sjukdomen aldrig kommer att botas, men att den går att leva med resten av livet (Feigin
et al., 2013). Rädsla för att vara ensam är något patienterna upplevde, vilket kan ses som
ett slags livslidande. De var rädda för att bli dömda och vågade därmed inte träffa nya
människor (Farrell & Comiskey, 2012; Feigin et al., 2013). Rädslan för att förlora sina
nära och kära var konstant närvarande, likaså rädslan för att inte bli älskad samt för att
bli avvisad (Feigin et al., 2013; Gomes de Freitas et al., 2012). Informationen till
anhöriga skapade förståelse för sjukdomen och till patienten (Mosack & Petroll, 2009).
Familjen engagerade sig i patientens vård och på det sättet fick de ökad kunskap om
sjukdomen. Med hjälp av familjens engagemang kunde patienter lättare acceptera
sjukdomen och hantera det vardagliga livet (Mattsson et al., 2012; McDoom et al.,
2015; Mosack & Petroll, 2009; Swan et al., 2010). Livslidande uppstod vid bristen av
socialt stöd från familjemedlemmar. Detta bidrog till att patienterna vände sig till
alkohol och narkotika för att handskas med situationen (Feigin et al., 2013; Swan et al.,
2010). Patienterna utvecklade på grund av bristande stöd en depression (Feigin et al.,
2013; Gomes de Freitas et al, 2012). Finns inte det sociala stödet hamnar patienten i
utanförskap som bidrar till ökat livslidande. Det är i sådana fall av vikt att
vårdpersonalen fungerar som ett stöd (Sullivan et al., 2015; Pierre et al., 2017). Dåligt
bemötande från vårdpersonal kan ge upphov till vårdlidande (Mattson et al., 2012).
Vårdpersonalen får under sin utbildning kunskap kring hur basala hygienrutiner bör
tillämpas. Mycket fokus ligger på hur dessa ska tillämpas för att hindra spridningen av
smitta till sig själva och till andra patienter (Socialstyrelsen, 2015). Detta kan vara
orsaken till att vårdpersonalen inte fokuserar på patienten, utan rädslan för att själv bli
smittad tar över och skapar en barriär för ett gott bemötande. Patienterna upplevde att
vårdpersonalen inte såg dem utan endast deras smitta (Mattsson et al., 2012; Bruton et
al., 2018). Patienter som upplevde att de blev dömda valde därmed att avsluta sina
behandlingar (McDoom et al., 2015; Bova et al., 2010). För att skapa gott bemötande är
kontinuitet för patienter (Wessinger et al., 2017; Farrell & Comiskey, 2012; Mattsson et
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al., 2012; Sullivan et al., 2015; Bova et al., 2010; Pierre et al., 2017; Swan et al., 2010;
Bruton et al., 2018) en aspekt för att ett minskat vårdlidande. Detta kan leda till
förbättrad motivation för att följa behandlingsplaner (Mattson et al., 2012; Bruton et al.,
2018; Mosack & Petroll, 2009) och därmed förhoppningsvis också till ett minskat
sjukdomslidande.

Konklusion och implikation
Upplevelser av livet med en smittsam blodsjukdom kan betraktas som både livslidande
och sjukdomslidande, men också som ett vårdlidande. Rädsla för sjukdomens
konsekvenser är uppenbar i denna litteraturstudie. Patienterna upplever rädsla för
utanförskap samt rädsla att bli dömda. Socialt stöd från anhöriga och dess omgivning
har stor påverkan på patientens liv. Med hjälp av stöd från anhöriga kan patienten lättare
acceptera sin sjukdom. Information är viktigt för både patienten och dess anhöriga.
Information till anhöriga bidrar till att de kan få en förståelse för patienten och minska
rädslan för sjukdomen. Brist på socialt stöd kan bidra till att patienten drar sig undan, tar
till alternativa hjälpmedel såsom alkohol och narkotika samt till att patienten utvecklar
depression. Som vårdpersonal är det viktigt att se personen bakom smittan, då risken
finns att patienter upplever mötet med sjukvården som något negativt. Vårdpersonalen
kan vara rädda för sjukdomen och risken för att bli smittad. Det bidrar till att patienten
känner sig dömd och väljer att avstå från behandlingar.
Ytterligare forskning behövs för att sjuksköterskan eller annan vårdpersonal ska kunna
få en större förståelse för patientens känslor. Detta för att kunna skapa ett respektfullt
bemötande och förbättra patienters upplevelse av vården. För att vårdpersonal ska
kunna ge ett respektfullt bemötande, behövs även att utbildningstillfällen ges till
vårdpersonal angående smittsamma blodsjukdomar. Där de kan ta upp information
angående smittorna samt hur man ska främja ett gott bemötande på ett respektfullt sätt
utan att döma eller kränka en patient.
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Referens
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Datainsamling
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3 gånger under studien.

Dataanalys

Den första författaren granskade alla intervjuer samt sammanfattade deras upplevelser.
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Bortfall
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Slutsats
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rädsla för förändring och deras tidigare erfarenheter av vård. De fyra subteman var; 1). Patientens
erfarenheter av sjukdomshantering. Patienten använder sig av olika strategier under åren för att
klara av behandlingen. 2) Patientens relationer med sjukvården. Här diskuteras relationen mellan
patienten och vårdtagarna samt om relationen är positiv eller negativ mellan dem. 3) Tid att vara
nykter från alkohol och narkotika. Här tas det upp hur länge patienterna är nyktra innan de påbörja
behandling. Kan handla om sex till tolv månader. 4) Möta behandlingen. Patienterna går helhjärtat
in i behandlingen och möter sin sjukdom.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 81,25%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 2
Referens

Bruton, J., Rai, T., Day, S. & Ward, H. (2018) Patient perspectives on the HIV continuum of care
in London: a qualitative study of people diagnosed between 1986 and 2014. BMJ journals. 8(3),
1-7. doi:10.1136/ bmjopen-2017-020208

Land
Databas

Storbritannien
PubMed

Syfte

Syftet med studien var att beskriva patientens erfarenhet angående HIV-behandling. Från deras
diagnos till vårdgivares engagemang samt patienternas initiering av behandling.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Intervjustudie med ramverk analys.

Urval

Åldersgräns 18 år. Fått diagnosen HIV mellan 1986–2014. Smittad genom, homo- och
heterosexuellkontakt eller genom användning av droger som injekteras i blodbanan. Deltagarna
kom från två olika offentliga HIV- kliniker i London. Båda klinikerna var kopplade till sexuell
hälsa. 45 patienter deltog i studien (41 män och 11 kvinnor).

Datainsamling

Intervjuerna skedde i privata rum nära klinikerna eller hemma hos personerna som skulle bli
intervjuade. Samtalen varade i 60–90 min och spelades in samt transkriberades.
Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes av en man och tre kvinnor.
Frågor som ställdes var angående deras känslor när de fick reda på diagnosen. Hur de upplevde
det stödet hos vården, hur de avslöjade diagnosen för närstående, startbehandling samt deras
arbetsliv.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Efter varje intervju skrevs
fältanteckningar. Kodning och omläsning av intervjuerna genomfördes av samtliga forskare innan
en ramanalys genomfördes.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Patienternas erfarenhet av engagemang från vårdpersonal börjar redan den tidpunkt då de
diagnostiseras och patienterna ställs inför nya utmaningar. Diagnosen HIV och startbehandlingen
blir en händelse som kommer att förändra deras liv, även i dagsläget där det finns effektiva och
enkla behandlingar. Patienterna beskriver sin rädsla att dö samt hur de upplever bemötandet från
vårdpersonal. Patienterna hade växlade uppfattning om sjukvården. En del upplevde
misskommunikation samt svårighet att lita på vårdpersonal medan andra upplevde vårdpersonalen
som sin egna familj.
Utveckling av nya biomedicinska behandlingar bör övervägas i framtiden för att minska patienters
rädsla över att förändra deras liv.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 83,33% enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Farrell, G. & Comiskey, C. (2012) Dualities of living with HIV/HCV co-infection: Patients'
perspectives from those who are ineligible for or nonresponsive to treatment. Journal of the
association of nurses in AIDS care. 25(1), 9-22. https://doi.org/10.1016/j.jana.2012.10.005

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet med studien är att belysa patienters erfarenhet av Hepatit C och HIV när patienten inte
svarar på behandlingen.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Ground of theory samt fenomenologisk och hermeneutisk analys.

Urval

Ha båda diagnoserna Hepatit C och HIV. Åldersgräns på 18 år. Alla deltagare gick med på att
delta i studien och undertecknade ett samtyckeformulär. Fem personer deltog i studien.

Datainsamling

Datainsamling skedde via en enskild intervju med öppna slut frågor. Frågorna handlade om
diagnosen HIV och hepatit C, upplevelsen att leva med hepatit c och HIV, vilket virus som oroar
de mer, copingstrategier, stigma och erfarenheten av HIV / Hepatit C-samkörningskliniker.
Intervjuerna hade en varaktighet på 22–56 minuter. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan av
ordagrant av forskaren.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan av ordagrant av forskaren.
Intervjuerna delade man sedan in i olika teman och underrubriker för att kunna separera
erfarenheterna angående de olika fenomenen. För att få en klarare bild av deras erfarenheter
delades intervjuerna in i olika segment som sedan sammanfattades för att få fram en helhet. Med
hjälp av teman, underrubriker och segment kunde man få fram vad som var gemensamt för de
olika deltagarna samt vad som skiljde sig åt.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Deltagarna beskriver olika moment i deras liv som de har varit med om. Första momentet var, ett
avgörande ögonblick. Deltagarna beskriver deras upplevelse av att få sjukdomen. Andra
momentet var HIV eller HCV. Här beskriver patienter vilken av sjukdomarna som oroade dem.
Tredje momentet var ensamhet eller relationer. Här beskriver patienterna ensamheten som de
upplever av nära och kära när inte är närvarande. Fjärde momentet var att copa med stigma.
Patienterna berättar om den upplevda stigmannen. Femte momentet var vård. Patienterna
berättar om den positiva upplevelsen med vårdpersonalen. Sjätte momentet var en medvetenhet
om sårbarhet. Patienterna beskriver här medvetenheten om att de någon dag ska dö av
sjukdomen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 81,25%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Feigin, R., Sapir, Y., Patinkin, N., & Turner, D. (2013) Breaking through the silence: The
experience of living with HIV-positive serostatus, and its implications on disclosure. social work
in health care. 52(9), 826–845. doi: 10.1080/00981389.2013.827143

Land
Databas

Israel
CINAHL

Syfte

Syftet var att a) utforska upplevelsen och av att leva som HIV positiv och få en djupare förståelse
av erfarenheter och innebörden när det gäller att ha haft diagnosen i fyra år.
b) utforska upplevelsen av konsekvenserna av den känslomässiga och sociala erfarenheten av att
leva med HIV samt beslutet om avslöjande / icke-avslöjande av diagnoser samt dess inverkan på
den personliga och sociala välfärden hos HIV-bäraren

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Innehållsanalys

Urval

13 deltagare (10 män och 3 kvinnor mellan 29–52 år) som levt med sexuellt överförbar HIV. Som
levt med diagnosen mellan två månader och fyra år.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer används i studien. 12 av 13 intervjuer spelades in då en deltagare
inte ville ha sin intervju inspelad. Intervjuerna varade mellan en och en halvtimme till två
timmar.

Dataanalys

Intervjuerna blev transkriberade och sedan analyserade för att skapa koder och få en djupare
förståelse av innehållet. Innehållet delas sedan in i kategorier för att markera de tystnade rösterna
som inte hade kunnat visas om innehållet inte kategoriserats. Sedan delades innehållet i stora
kategorier som sedan blev sex teman.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien visar att HIV är en smitta som än idag är svår att prata om offentligt. De menar att det
behövs mer kunskap om smittan och vad det innebär att leva med det. Detta för att det ska leda till
en bättre värld för de som smittats. I studien tar de upp patientens upplevelse av att få en smittsam
sjukdom, hur de hantera den sociala omgivningen samt hur de reagerar känslomässigt på sin
diagnos.
De sex teman som uppkom 1) Känslomässig erfarenhet. Här beskrivs upplevelsen av patienternas
chock, frustration och ilska när de får testresultaten. 2) Stigma relaterat till HIV. Patienterna
upplever stigmatisering från människor runt omkring. 3) Inre dialog. Patienterna valdes att leta
upp fakta om sin sjukdom själva. Detta för att få verifierat att de inte skulle dö. 4) Acceptans.
Patienterna upplevde en acceptans av sjukdomen under situationen de befann sig i. 5) Coping och
anpassningsprocess. Här använde de sig av olika copingstrategier för att konfrontera den sociala
stigman. 6) Personlighetsförändringar. Patienterna fick olika personlighetsförändringar när de fick
reda på sjukdomen. En del förblev på gott humör och kämpade medan andra drog sig tillbaka från
omgivningen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 85,42% Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Gomes de Freitas, J., Gimeniz Galvao, M. T., Maciel Araujo, M. F., Costa, E., & Vieira de Lima,
I. C. (2012). Coping experiences in the work environment of men living with HIV/AIDS. Revista
da Escola de Enfermagem da USP. 46(3), 720–726.
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/dx.doi.org/S0080-62342012000300026

Land
Databas

Brasilien
CINAHL

Syfte

Syftet är att förstå sig på coping situationerna som HIV -positiva män erfara i sin arbetsplats.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Innehållsanalys

Urval

11 deltagare (män mellan 25 och 50 år) som arbetat en tid efter att blivit medveten om att ha HIV.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer användes i studien. Studien varade mellan mars och juni 2010.
Intervjuerna spelades in och varade i 45 minuter, i ett privatrum.

Dataanalys

Intervjuerna blev transkriberades och innehållet blev analyserat. Under analysen skapades sex
kategorier.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Studien visar att leva med HIV inte är lätt för de som vill arbeta. Problemet är att patienterna vill
känna sig användbara på arbetet, men inte kan.Detta för att de måste vara frånvarande från jobbet
på grund av sjukdomen. Problemet som visas är att pattienter känner rädsla av att sjukdomen
kommer att avslöjas som kan påverka om de kan jobba kvar. Patienterna som försökte copa med
situationen kunde känna att de klara av vardagen. Tack vare att det sociala stödet som gavs från
arbetsledare samt kolleger.
De sex kategorierna som uppkom i studien var 1. Frånvaro från jobbet relaterat till sjukdom. 2.
Att gömma sin sjukdom. 3. Respektlöshet för konfidentialitet på arbetsplatsen. 4. Lidandet av
rädsla för att smitta och bli dömd. 5. Sätt att copa efter diagnostisering av sjukdom. 6. Vikten av
jobb för personlig målmedvetenhet.
Grad 1, Mycket god kvalité, 85,42%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Gona, C. M., & DeMarco, R. (2015). The context and experience of becoming HIV infected for
zimbabwean women: Unheard voices revealed. Journal of the association of nurses in AIDS care,
26(1), 57-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2014.03.005

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka sammanhanget och upplevelsen av att bli diagnostiserad med HIV bland
zimbabwiska kvinnor.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Hermeneutisk och fenomenologisk ansats.

Urval

17 deltagare (kvinnor mellan 29–54 år) med HIV, som vetat om sin status de senaste tolv
månaderna, som använt antiretroviral läkemedel i fyra och ett halvt år och som bor i Harare
Zimbabwe.

Datainsamling

För att samla in data användes personliga intervjuer med öppna avslutningsfrågor. Förste
författaren höll i intervjuerna på språket Shona. Hon använde sig av ett demografiskt
frågeformulär i varje intervju. Varje deltagares ålder, civilstånd, arbetar status, datum på HIV
diagnosen, nuvarande hälsostatus, antal barn och deras hälsotillstånd spelades in. Inspelningen
varade mellan 45 minuter till 2 timmar.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades ordagrant av en utbildad domstolstextograf och sedan översatt till
engelska av en Shona lingvist, som talade flytande på båda språken. För att bevara meningen och
det kulturiska innehållet.
För att säkerhetsställa noggrannheten i studien, korrekturlästes översättningen och
transkriberingen av en annan forskare, som talade flytande i både Shona och engelska.
Intervjuutskrifterna lästes två gånger av första författaren, med hjälp av tematisk analys skapades
teman.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Studien visar att det är viktigt att skapa en förståelse för kvinnors upplevelse av att leva med
HIV. Detta för att skapa förebyggande åtgärder, för att bevara kvinnors välbefinnande.
Studien visar att det finns en rädsla för ensamhet hos kvinnor med HIV i Zimbabwe. Kvinnorna
fick alla HIV sjukdomen från sina män, som fått den i ett tidigare förhållande eller genom
otrohet. Kvinnorna kände sig svikna av sina män samt ilska för att ha blivit smittad med HIV. I
studien tar de upp hur kvinnorna känner inför sjukdomen och dess behandling. De kände rädsla
över framtiden och var rädda för döden. Kvinnorna beskriver en känsla av saknad av
självbestämmande.
Grad 1, Mycket god kvalité, 83,33%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Mattson, E., Ekholm, C., Berntorp, E., & Bolmsjö, I. (2012). Erfarenheter av hur det är att leva
med mild hemofili och hepatit C-infektion. En intervjustudie. Vård i Norden. 32, 25–29.
https://doi.org/10.1177/010740831303300106

Land
Databas

Sverige
SveMed

Syfte

Undersöka hur patienter med mild hemofili och HCV infektion upplever sitt liv.

Metod:
Design

Kvalitativ studie
Innehållsanalys

Urval

Åldersgränsen är 18 år. Urvalet bestod av femton patienter med HIV. Patienter med mild hemofili
fick rekryteras genom tidigare studier.

Datainsamling

Bestod av en intervjuguide som nyckelpersoner inom fältet använde. Intervjuerna varade mellan
10–32 minuter.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och en diktafon användes under första intervjun. En pilotintervju
genomfördes och intervjuerna transkriberades.
Utskrifterna lästes noga flera gånger. Utskriften kodades samt att bildning av kategorier,
underkategorier samt övergripande tema skapades.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien visar vardagen hos smittade patienter med hemofili och hepatit. Hur patienterna lärde sig
att acceptera sjukdomen genom att hantera det vanliga livet och leva det så likt som möjligt innan
de fick diagnosen. Patienterna upplevde en stor rädsla för framtiden då de kände att de saknade
kontroll över sitt liv. Patienterna bar även på en rädsla angående utanförskap, då de var rädda för
att bli dömda av sin omgivning. I studien framkommer även patienternas upplevelser gällande
vården. Patienterna berättar att ett gott möte är avgörande för behandlingen. Studien är uppdelad i
sju olika teman: 1) Balans-Obalans, där de måste hitta en balans i livet för att kunna hantera
vardagen, 2) Behandling för HCV, 3) Möte med omgivningen, 4) Attityder på arbetsplatsen, 5)
Attityder bland familj och vänner, 6) Begränsningar i livet och 7) Risker med infektionen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 83,3%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

McDoom, M, M., Bokhour, B., Sullivan, M. & Drainoni, L, M. (2015) How Older Black Women
Perceive the Effects of Stigma and Social Support on Engagement in HIV Care. AIDS patient care
and STDs. 29(2), 95-101.doi: 10.1089/apc.2014.0184

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet med studien är att undersöka mörkhyade äldre kvinnors erfarenheter angående
stigmatisering och socialt stöd. Om dessa två faktorer underlättar eller hämmar engagemanget i
HIV-vården.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Ground of theory och systematisk analys.

Urval

Svarta kvinnor, själv identifierat eller afroamerikansk, som är äldre än 50 år. Få HIV-vård från
primärvårdskliniker i Boston-området. Kan förstå och prata engelska. Få aktiv HIV-vård. 15
personer deltog i studien.

Datainsamling

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer som varade i 30–165 minuter. Uppgifterna
samlades in mellan februari-september 2011. Frågor ställdes relaterade till deltagarnas bakgrund
och hiv-diagnos. Frågorna som ställdes var öppna frågor, där sex stycken frågor användes som
huvudfrågor.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant samt kodades, oberoende av
huvudförfattaren, för att bevara deltagarnas anonymitet. Intervjuerna skrevs ut och jämfördes flera
gånger. Utskrifterna lästes flera gånger av alla skribenter.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

I studien framgår det att kvinnor kände sig stigmatiserade, vilket bidrog till att de drog sig undan
från sin omgivning. Kvinnorna var rädda för vad människor i deras omgivning skulle tycka.
Kvinnor som hade socialt stöd i form av familj och vänner kände att de var lättare att avslöja
diagnosen för dem. Finns stöd från anhöriga kan kvinnorna lättare acceptera behandlingen och
vårdpersonalen. I studien framgår även att det sociala stödet fanns, men kräver att kvinnorna ska
vara öppna för att ta emot stödet. Kvinnorna drog sig undan och var rädda för att bli dömda. Fick
inte kvinnorna socialt stöd från familj och vänner upplevdes kvinnornas sociala värld som
stigmatiserande. Sambandet mellan stigmatisering och socialt stöd hade en viktig roll i kvinnornas
acceptans och engagemang på HIV-behandlingen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 81,25%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Mosack, E.K., & Petroll, A. (2009) Patients’ Perspectives on Informal Caregiver Involvement in
HIV Health Care Appointments. Aids patient care and STDs. 23(12), 1043-1051 doi:
10.1089/apc.2009.0020

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet med studien var att, utifrån ett patientperspektiv, beskriva vårdgivarens medverkan i
behandlingsplanen, samt konsekvenserna av att en utomstående vårdgivare lägger sig i
planeringen.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Ground of theory och fenomenologisk analys.

Urval

Minst 18 år när man fick diagnosen, fått diagnosen HIV efter år 1997, haft minst ett
planeringsbesök angående behandling samt att deltagarna vid tidpunkt för diagnostisering, skulle
en ett romantiskt förhållande. 42 deltagare deltog i studien.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer som spelades in. Intervjuerna hade en varaktighet på en till två
timmar. Intervjuerna genomfördes mellan en deltagare och tre intervjuare. Ämnen som berördes
under intervjun var, diagnos, deras behandlingsplan och hur vårdgivare påverkade deras
behandling.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades ordagrant genom en av forskarna samt verifierades av den andra
forskaren i teamet. Den ursprungliga intervjuaren granskade sedan transkriptionerna noggrant.
Information angående kön, hur långt gången HIV man hade samt vårdgivarnas engagemang
kodades.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

I studien beskrivs patientens upplevelse av stöd, genom att ha en anhörig som visar engagemang i
patientens vård. Detta kan vara förmånligt för behandlingen, men även för patienten och dess
anhöriga. Engagemanget från en anhörig bidrog till bättre information mellan den anhöriga,
patienten och vårdgivaren. Det bidrog till utveckling av relationer, förbättrad familjehälsa och att
behandlingsresultatet blev mer framgångsrikt. Patienter som nyligen diagnostiserats med HIV är
oftast rädda för de sociala konsekvenserna som utanförskap och att bli dömd, denna rädsla kan
vårdpersonalen hjälpa till att minska genom att alltid finnas till hands.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 83,33% enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Pierre, S., Riviera, V., Jean, P,C., Jean Louise, J,M., Rief, K,L., Severe, P., Rouzier, V., Johnson,
D,W., Pape, W, J., Fitzgerald, W,D., McNairy, L,M. & Boutin-Foster, C. (2017) Live with the
Disease Like You Used to Before You Knew You Were Infected: A Qualitative Study Among 10Year Survivors Living with HIV in Haiti. AIDS patient care and STDs. 31(3), 145-151.doi:
10.1089/apc.2016.0192

Land
Databas

Haiti
CINAHL

Syfte

Syftet med studien är att undersöka patienters erfarenhet av behandlingen ART
(kombinationsbehandling med olika antivirala mediciner) efter att överlevt sjukdomen HIV i 10
år.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Ground of theory

Urval

Deltagarna ska ha diagnostiserats med HIV och varit diagnostiserad i minst 10 år. Få
behandlingen ART på den utvalda kliniken. 25 personer deltog i studien.

Datainsamling

Enskilda intervjuer gjordes och spelades in. Intervjuerna var en semistrukturerad intervju som höll
på under 8 månaders tid, december 2014-augusti 2015.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades samt översattes till engelska innan de kodades.
Intervjuerna delades upp i olika kategorier bland annat, stöd, familj och hur de hanterade det
vanliga livet. Med hjälp av kategorierna kunde deras erfarenheter gällande olika områden tas fram.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Patienterna ansåg att diagnosen förändrade deras liv och skapade en rädsla för ensamhet.
Patienterna var rädda för att bli dömda av vänner och familj. Stödet från vänner och familj, samt
hopp och en stark beslutsamhet från patienterna, fick de att se positivt på sin framtid. Patienterna
försökte, med stöd från anhöriga, att leva sitt liv som det var innan diagnosen. Med hjälp av socialt
stöd blev de motiverade och engagerade att fortsätta sin ART-behandling. De hade hopp om att
kunna leva ett normalt liv med sin familj.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 2, God kvalité, 79,1%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 11
Referens

Sullivan, A, K., Schultz, K., Ramaiya, M., Berger, M., Parnell, H. & Quinlivan, B. (2015).
Experiences of Women of Color with a Nurse Patient Navigation Program for Linkage and
Engagement in HIV Care. AIDS patient care and STDs. 29(3), 49-54. doi: 10.1089/apc.2014.0279

Land
Databas

USA
CHINAL

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelse av att arbeta med en sjuksköterska
som guidar en inom HIV-vården.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Tematisk analys

Urval

Klassas som afroamerikan eller svart. Vara mellan 27–62 år. Ny diagnosticerad eller ha fått
diagnosen men inte hunnit få sin första behandling.

Datainsamling

Tjugofem halvstrukturerade intervjuer, på 30–60 min, genomfördes över telefon. Intervjuerna
spelades in.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna kodades och lästes noggrant
flera gånger. Mönster i intervjuerna hittades som gjorde att de kunde identifiera patientens
erfarenhet gällande hur det ät att arbeta tillsammans med sjuksköterskan. Det skapades sex teman.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Resultatet i studien visar att en sjuksköterska kan ge ett bättre stöd för patienten som har fått
diagnosen HIV. Detta hindrar att missförstånd inom vården sker och att behandlingen blir mer
effektiv. Teman som skapades var, 1) Förändring i hopp och stigma, 2) Medicinsk hantering och
testresultat, 3) Kommunikation med vårdgivare, 4) Tillgång till resurser, 5) Relationen och stöd
från sjuksköterskan och 6) Övergång ut ur programmet.
I första temat förklaras hur kvinnorna med hjälp av sjuksköterskan fått kunskap om vad HIV är
och att sjukdomen inte är något att skämmas över. I andra temat berättar kvinnorna om att de kan
vända sig till sjuksköterskan om frågor angående läkemedel. I tredje temat upplever kvinnorna
att de med hjälp av sjuksköterskan kan kommunicera och få den informationen som de behöver
för att inte bli förvirrade om vad HIV innebär. I fjärde temat beskriver kvinnorna att de får hjälp
med mediciner. I femte temat förklaras hur positivt en relation till sjuksköterskan har byggts upp.
Det sista temat beskriver kvinnornas upplevelse av att lämna sjuksköterska guiden och fortsätta
utan henne.
Grad 2, God kvalité, 79,1%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 12
Referens

Swan, D., Long, J., Carr, O., Flanagan, J., Irish, H., Keating, S., Keaveney, M., Lambert, J.,
McCormick, A., McKiernan, S., Moloney, J., Perry, N. & Cullen, W. (2010). Barriers to and
facilitators of hepatitis c testing, management, and treatment among current and former
injecting drug users: A qualitative exploration. AIDS patient care and STDs. 24(12), 753-762.
doi: 10.1089/apc.2010.0142

Land
Databas

Irland
CINAHL

Syfte

Syftet var att belysa erfarenheter av testning, uppföljning, hantering och behandlingsprocesser för
patienter som lider av hepatit.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Ground of theory analys.

Urval

Åldersgräns 18 år. Ha en hepatitdiagnos. Att vara eller ha varit missbrukare. Personerna skulle
tillhöra en av de två valda missbruksklinikerna, ett valt drop-in center, två hepatologi kliniker och
en infektionssjukdom klinik. 36 personer deltog i studien.

Datainsamling

Intervjuerna gjordes 2007–2008. Datainsamling skedde genom en semistrukturerad-intervju,
utförd av en av författarna, som varade i 45 minuter. De spelades in och transkriberas.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberas och granskades samt kodades genom ground of theory ansats. Sex
teman skapades.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Bland missbrukare fanns en bristande information angående hepatit och hur det smittas. De
skapades sex teman: Första temat var, uppfattningar av HCV: varje drogmissbrukare har denna
osynliga infektion och dess effekter är inte lika allvarliga som för hiv. Patienterna upplevde ett
stigma med att ha smitta. Andra temat beskrev uppfattningar av HCV-vården: Enligt andra
droganvändare är utredningarna och behandlingarna allvarligare än själva infektionen. Patienterna
upplevde en rädsla med att utföra behandlingar. Tredje temat beskrev, att hantera coping
strategier: blockera medvetenhet, flykt, stöd och positivt tänkande. Patienterna beskriver vilka
copingstrategier de använder sig av för att handskas med sjukdomen. Fjärde temat var relation
med vårdgivare: vårdgivarnas verbala och icke-verbala kommunikation påverkar upptagande och
närvaron under arbetet. Patienters upplevelse att vården var både bra och dålig. Femte temat var
pressen och underlättande av HCV-vård: kontakt med tjänster, uppmuntrande till professionella,
familjeband, återhämtning från missbruk och bekvämlighet som underlättar upptaget av vården.
Här tar de upp hur patienterna fick reda på sin sjukdom och hur de påbörjade behandling, med
stöd från sin familj. Det slutliga temat var, hinder och press mot HCV-vården: Fortsatt
användning av substanser, sysselsättning, kontraindikationer, brist på påminnelser och brist på
möjligheter, minskad närvaro vid arbetet. Patienternas beskriver deras upplevelse av barriärer som
uppkommit vid behandlingarna på grund av drogmissbruket som lockar dem.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 83,33%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 13
Referens

Taylor Young, P., & Hildebrandt, E. (2009). The multidimensional burden of Hepatitis C and its
treatment. Gastroenterology Nursing. 32(3), 180-187. doi: 10.1097/SGA.0b013e3181a80655

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet för fallstudien var att få en djup förståelse av de mentala, fysiska och emotionella börda av
att bli infekterade med hepatit c. Från ett patientperspektiv som lever med sjukdomen och påbörjat
med behandling.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Innehållsanalys

Urval

En patient i 45 årsåldern. Som hade Hepatit c och har genomgått icke viral terapi.

Datainsamling

Data samlades in under två en timmes intervju. Dessa intervjuer spelades in och de utförde en
semistrukturerad intervju. De använde sig av öppna slutfrågor i slutet av intervjun. Förste
författaren utförde intervjuerna i en privat och säker miljö, hemma hos deltagaren. Den först
intervjun medan deltagaren genomgick en behandling. Den andra intervjun utfördes tre månader
efter att ha genomgått behandlingen.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervju datan analyserades med hjälp av
innehålls- och tematisk analys. Innehållsanalysen används för att identifiera den narrativa datan.
Utskrifterna lästes två gånger och teman skapades. Data kodades och kategoriseras. Det skapades
fyra teman.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Resultatet i studien visar att vårdpersonal kan bidra till effektiv vård genom att förstå sig på
påverkan av patienternas psykiska, fysiska, sociala och professionella del av att leva med Hepatit
c samt påverkan av att genomgå en behandling.
De teman som skapades var fyra teman. Första temat tar upp förändringsprocessen som
förekommer hos patientens liv efter att ha blivit smittad. Andra temat beskriver patientens sätt att
ha kontroll över sitt liv. I tredje temat uppkommer det hur patienten upplever det sociala stödet
samt kommunikationen med vårdpersonalen. Det fjärde och sista temat tar upp hur patienter
upplever biverkningarna av läkemedlen.
Grad 1, Mycket god kvalité, 89,5%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 14
Referens

Tsarenkoa, Y., & Polonsky, J, M. (2011) ‘You can spend your life dying or you can spend your
life living’: Identity transition in people who are HIV-positive. Psychology and Health. 26(4),
465-483. doi: 10.1080/08870440903521761

Land
Databas

Australien
CINAHL

Syfte

Syftet med studien är att undersöka patienters erfarenhet om hur deras identitet förändrades efter
att de fått diagnosen HIV.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Hermeneutisk analys

Urval

Flygblad användes för att skaffa deltagare, de som sedan var intresserade ringde till forskarna för
att kunna delta. 15 personer visade intresse och deltog i studien. Deltagarna skulle vara bosatta i
eller i närheten av huvudstaden. Åldersgräns 18 år. Ha diagnosen HIV i 2–25 år.

Datainsamling

Intervjuer genomfördes som varade mellan 1,5 till 3 timmar. Deltagarna fick berätta om sin
livshistoria, stöd från familj och vänner samt om erfarenheter av sjukdomen. Deltagarna fick sedan
beskriva sin vändpunkt i sjukdomen, när de accepterade och tog kontroll över sitt liv samt
sjukdomen. Alla intervjuer gjordes av huvudförfattaren.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna lästes sedan flera gånger för
att kunna få fram och tolka deltagarnas erfarenheter. För att kunna ta fram deras erfarenheter
skapades rubriker och underrubriker där intervjuerna delades upp och placerades in.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

För att kunna vända sitt liv till något positivt, efter att ha fått en diagnos som förändrar ens liv,
behövs stöd. Stödmekanismer behövs för att kunna omvandla sina tidigare sociala roller till nya,
på ett positivt sätt. Med hjälp av stödmekanismer kan en patients handlingar och beteenden
förändras från något negativt till något positivt. Teman som användes var, 1) Att ha förmågan att
förstå: jag? Inte jag, varför jag? 2) Användning av stödmekanismer. Dessa stödmekanismer var:
familjens stöd, stödorganisationer och instrumentell socialt stöd. 3) Sjukdomsägande: vara positiv
- leva positivt.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 2, God kvalité, 79,1%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA C

Artikel 15
Referens

Wessinger, H, M., Hennink, M, M., Kaiser, N, B., Mangual, P, J., Gokhale, H, R., Ruchin, L.,
Moanna, A., Rimland, D., Farber, W, E. & Marconi, C, V. (2017) Retention in HIV care depends
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Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Syftet med studien är att jämföra patienters erfarenheter, hos patienter med HIV, angående olika
kliniker för HIV.

Metod:
Design

Kvalitativ studie
Ground of theory

Urval

25 deltagare i studien som alla tillhörde sammas storstad. Åldersgräns 18 år. Ha diagnosen HIV.
Skulle inte ha deltagit i en studie minst åtta månader innan screening.

Datainsamling

25 djupgående intervjuer gjordes under en femmånadersperiod. 24 intervjuer gjorde i ett rum där
personerna satt och en intervju gjordes över telefon. Intervjun varade i ca en timme. Uppgifterna
samlades in med hjälp av en halvstrukturerad intervjuhandledning som inkluderade öppna frågor.

Dataanalys

Alla intervjuer spelades in med ljudinspelning, transkriberades ordentligt och identifierades för att
upprätthålla patientens anonymitet. Upprepade avläsningar av intervjun gjordes. Intervjuerna
jämfördes med varandra för att kunna ta fram kopplingar angående deltagarnas uppfattningar
angående vården. Tvår ramar bildades för att kunna visa hur patientens tidigare uppfattning om
vården påverkar deras HIV-vård. Denna studie godkändes av Emory Institutional Review Board
och VAMC Research and Development Committee.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien visar att patienter som hade tidigare dåliga erfarenheter eller missnöje av vården överförde
detta till sin HIV-vård. Missnöje kunde vara relaterade till väntetider, deras låga förtroende för
kliniker och för deras kundservice. Patienter kunde även ha förutfattade meningar gällande vården
som gjorde deras möte med vårdpersonalen till något negativt. De som hade bra erfarenheter från
tidigare vård hade förtroende för kliniker, tålamod och personella sammanhang. Detta bidrog till
en mer positiv syn till behandlingen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, Mycket god kvalité, 81,25%. Enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall.

BILAGA D

Tabell 4: Granskningsmall
Poängsättning

0

1

2

3

Abstrakt (syfte, metod och resultat = 3p)

Saknas

1/3

2/3

3/3

Introduktion

Saknas

Knapphänding

Medel

Välskriven

Syfte

Ej angivet

Otydligt

Medel

Tydligt

Metodval adekvat till frågan

Ej angiven

Ej relevant

Relevant

Metodbeskrivning (Repeterbarhet
möjlig.)

Ej angiven

Knapphändig

Medel

Utförlig

Triangulering

Saknas

Finns

Urval (antal, beskrivning,
representativitet)

Ej acceptabel

Låg

Medel

Hög

Patient med smitta

Ej undersökt

Liten andel

Hälften

Samtliga

Bortfall

Ej angivet

>20%

5–20%

<5%

Bortfall med betydelse för resultatet

Analys saknas/ Ja

Nej

Kvalitet på analysmetod

Saknas

Låg

Medel

Hög

Etiska aspekter

Ej angivna

Angivna

Frågeställning besvarad

Nej

Ja

Resultatbeskrivning (Redovisning,
kodning, etc)

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori)

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Problemanknytning

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Diskussion av egenkritik och felkällor

Saknas

Låg

God

Anknytning till tidigare forskning

Saknas

Låg

Medel

God

Överstämmer med resultatet (Resultatets
huvudpunkter belyser)

Slutsats saknas

Låg

Medel

God

Ogrundade slutsatser

Finns

Saknas

Metod

Resultat

Diskussion

Slutsatser

Total poäng (max 48p)

Titel:
Författare:

p

p

Grad 1: 80%
Grad 2: 70%
Grad 3: 60%

Total p:

p

p
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