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Sammanfattning: Tuberkulos (tbc) är en av världens mest utbredda infektions-

sjukdomar. Två miljarder människor i världen beräknas ha 
tbc och nio miljoner insjuknar varje år. Sjukdomen har under 
de senare åren återigen ökat i västvärlden och de resistenta 
formerna förekommer i allt större utsträckning över hela 
världen. Directly observed treatment (DOT) och andra 
liknande program har utvecklats och implementerats i flera 
länder för att kunna kontrollera tbc. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa omvårdnaden vid tbc ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Resultatet visade att följsamhet vid 
behandling var viktigt för sjukdomens utrotande och för att 
förhindra uppkomsten av resistens. Sjuksköterskan hade en 
viktig roll i att upptäcka nya sjukdomsfall, smittspårning, 
provtagning, medicinsk behandling, övervakning och 
samordning. Sjuksköterskan ansvarade även för information, 
undervisning och stöd till patienter, närstående samt till 
annan hälso- och sjukvårdspersonal. Problemet med tbc 
måste uppmärksammas och strategier och beredskap bör 
utvecklas för att kunna möta en eventuell epidemi även i 
västvärlden.  
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Abstract: Tuberculosis (TB) is one of the most widespread 

transmittable diseases. Two billion people all over the world 
are assumed to suffer from TB and nine million gets infected 
every year. During the last years, the disease has increased in 
the western world and the most resistant forms of the disease 

are found more frequently all over the world. Directly 
observed treatment (DOT) and other similar programs have 
been developed and implemented in several countries to 
control TB. The aim of this study was to illustrate nursing 
care of TB in a nurse’s perspective. The result showed that 
adherence in treatment was important for the extinction of 
the disease and to prevent resistant strings. The nurse had an 
important role in discovering new cases, infection controll, 
laboratory tests, medical treatment, supervision and 
coordination. The nurse was also responsible for 
information, education and support to patients, next of kin 

and to other hospital personnel. The problem of TB must 
come to light, strategies and preparedness must be developed 
to meet a possible epidemic, even in the western world. 
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Inledning 
 
Varje år insjuknar nio miljoner av världens befolkning i tuberkulos (tbc). Cirka två 
miljarder människor beräknas i dagsläget vara smittade och två miljoner dör varje år i 
tbc (Smittskyddsinstitutet, 2006a). Tbc är för en stor del av Sveriges befolkning en 
bortglömd sjukdom och alltför sällan omnämns det i media hur situationen i Sverige och 
andra länder idag ser ut. Istället kommer larmrapporter om hur andra smittsamma 
sjukdomar som fågelinfluensan och SARS drar fram, som skördar långt färre liv än vad 
tbc gör. Fågelinfluensan har hittills bara smittat ett fåtal människor 
(Smittskyddsinstitutet, 2004) och fram till 31 juli 2003 hade 8096 personer smittats och 
774 personer avlidit av SARS (WHO, 2004)    
 
I Sverige har man under de senaste decennierna sett en minskning av antalet personer 
som insjuknat i tbc, däremot ökade antalet inrapporterade fall i Sverige från 2003 (410 
fall) till 2005 (575 fall) med hela 40 % (Smittskyddsinstitutet, 2006b). Flera nya fall av 
tbc på dagis och sjukhus runt om i Sverige har den senaste tiden uppmärksammats i 
media. Den ökade invandringen från länder med hög tuberkulosförekomst, i viss mån 
sambandet HIV/tbc och det ökade resandet, samt uppkomsten av resistenta 
tuberkulosstammar har åter gjort sjukdomen aktuell i vårt land (Almås, 2002; 
Smittskyddsinstitutet, 2007).   
 
 

Bakgrund 
 
Fram till mitten av 1900-talet var tbc en folksjukdom i Sverige. I början av 1900-talet 
dog omkring 10 000 människor per år i sjukdomen. På 1940-talet framställdes 
effektivare läkemedel och det bidrog, tillsammans med högre levnadsstandard bland 
befolkningen, till att antalet dödsfall sjönk och de som idag drabbas tillfrisknar oftast 
helt (Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, & Smittskyddsläkarföreningen, 1999; 
Petrini, 2004). I den svenskfödda befolkningen gäller de flesta nya fall av tbc personer 
över 65 år. De flesta av dem smittades i Sverige under början och mitten av 1900-talet 
och sjukdomen har då sedan dess legat latent under ett flertal år för att sedan bryta ut 
(Smittskyddsinstitutet, 2007). Tbc förekommer idag främst i utvecklingsländer, hårdast 
drabbade är Sydostasien, Afrika och västra Oceanien (World Health Organization 
[WHO], 2006). I utvecklingsländer dör mer än 25 % av den vuxna befolkningen i tbc, 
de främsta orsakerna till att så många insjuknar är ett defekt immunförsvar och svält 
(Socialstyrelsen et al. 1999).   
 
Tbc orsakas av bakterierna Mycobacterium Tuberculosis, Mycobacterium Bovis och 
Mycobacterium Africanum. Mycobacterium Tuberculosis är den bakterie som är 
vanligast förekommande bland människor (Socialstyrelsen et al. 1999). Sjukdomen 
drabbar oftast lungorna, lungtuberkulos, men kan även transporteras via blodet eller 
lymfsystemet och infektera nästan vilket organ som helst och benämns då 
extrapulmonell tuberkulos (International Council of Nurses [ICN], 2004). 
Lungtuberkulos är den vanligaste formen av sjukdomen som smittar, då främst genom 
luftburen smitta. Inkubationstiden är lång, det dröjer ofta 4-12 veckor innan en 
primärinfektion bryter ut. Primärinfektionen är ofta symtomfri, men kan ge feber, 
påverkat allmäntillstånd och eventuella tecken på hjärnhinneinflammation. I 90 % av 
fallen läker primärinfektionen ut av sig själv. Av de som får en primärinfektion 
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insjuknar cirka 1-2 % per år i postprimär infektion (Petrini, 2004; Smittskyddsinstitutet, 
2007). Det tar vanligen ett till fem år innan den primära infektionen övergår i 
postprimär infektion (Socialstyrelsen et al. 1999). Klassiska symtom vid postprimär 
lungtuberkulos är långvarig hosta med eller utan upphostningar, feberperioder, 
avmagring och nattliga svettningar. Vid framskriden lungtuberkulos kan ruptur av en 
lungartär uppstå, vilket resulterar i lungblödning och blodiga upphostningar (Petrini, 
2004). Utifrån patientens anamnes, tuberkulintest, sputumprov och röntgenbilder kan 
diagnos ställas (Smittskyddsinstitutet, 2007). Tuberkulintest innebär att ämnet Purified 
Protein Derivate of Tuberculin (PPD) injiceras under huden, om huden reagerar med en 
rodnad större än sex millimeter i diameter efter 72 timmar är personen troligtvis smittad 
av tuberkulos eller någon annan form av mykobakterier (Socialstyrelsen, 2007). Om 
sputumprovet påvisar tuberkelbakterier, innebär det inte bara att man har sjukdomen 
utan även att den är smittsam. Behandlingen består oftast av tre läkemedel under de 
första månaderna, för att sedan trappas ner till två läkemedel. Behandlingen pågår 
vanligtvis mellan 6-12 månader och det är viktigt att hela behandlingen fullföljs för att 
undvika resistensutveckling. I allmänhet behöver den smittade bara vara sjukskriven 
under en kortare period, under resten av behandlingstiden kan de flesta leva normalt och 
återgå till arbete (Smittskyddsinstitutet, 2007). 
 
Multiresistent tuberkulos innebär att bakterien är resistent mot Isoniazid och 
Rifampicin, de två vanligaste och effektivaste läkemedlen mot tbc. Resistens mot andra 
läkemedel kan också förekomma och benämns då endast resistent tbc. Resistent eller 
multiresistent tbc kan smitta direkt mellan människor, men kan även uppstå om en 
smittad person inte får tillräcklig behandling eller inte fullföljer sin behandling, 
eftersom bakterien då inte helt dör utan istället kan utveckla nya, mer anpassade 
egenskaper som överlever läkemedlen. När multiresistent tuberkulos bekräftas är det 
mycket viktigt att behandlingen går rätt till. Fler och effektivare läkemedel måste 
användas och behandlingsperioden är 18-24 månader, vilket försvårar följsamheten. 
Resistent och multiresistent tuberkulos har under det senaste decenniet blivit ett globalt 
problem (ICN, 2004; WHO, 2006).    
 
HIV är en av huvudriskfaktorerna för att utveckla postprimär tbc, både nytillkommen 
och reaktivering av latent tbc. Detta beror på att HIV är en immunsuppresiv sjukdom, 
som sänker immunförsvaret och då förenklar tuberkulossmitta. Omkring en tredjedel av 
alla HIV patienter i utvecklingsländer får tbc, som ofta blir den ledande orsaken till död 
på grund av att många inte får den behandling de behöver. HIV tros komma att medföra 
en stor ökning av tuberkulosförekomsten i världen (Petrini, 2004). WHO har utarbetat 
en internationell policy för att övervaka och bekämpa HIV ihop med tbc, eftersom de 
tillsammans påskyndar det dödliga förloppet (WHO, 2006). 
 
Folkhälsoinstitutet har satt upp mål för en bättre hälsa där målområde 7 handlar om 
smittspridning. Trots att Sverige har ett gott skydd mot smittspridning finns det 
områden som visar på en oroande utveckling och det är viktigt att inte ignorera risken 
för nya epidemier. En ökande internationalisering innebär att Sverige måste bibehålla en 
hög nivå i övervakning av och beredskap mot spridningen av smittsamma sjukdomar 
(Statens folkhälsoinstitut, 2006a; Statens folkhälsoinstitut, 2006b). I Sverige klassas tbc 
enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) i 3§ som en allmänfarlig sjukdom och varje 
enstaka fall skall rapporteras in till Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkaren i 
landstinget. Tbc är också en smittspårningspliktig sjukdom och en miljöundersökning 
utförs alltid, vilket innebär att patientens familj och övriga närstående kallas till 
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undersökning. En förebyggande åtgärd mot smittspridningen av tbc är vaccination. Från 
1940 fram till 1975 vaccinerades de flesta nyfödda barn i Sverige med Bilieux de 
Calmette Guérin (BCG)-vaccin mot tbc (Smittskyddsinstitutet, 2007). På grund av att 
förekomsten av tbc minskade kraftigt, föreföll vaccination av småbarn inte längre 
nödvändig år 1975 (Petrini, 2004). De som numera rekommenderas vaccination i 
Sverige är barn som förväntas ha nära kontakt med någon som har eller har haft tbc, 
barn till invandrare från länder med hög förekomst av tbc, samt personer som kommer 
att vistas i sådana länder under minst tre månaders tid. Även personal och studerande 
inom vissa yrkesområden rekommenderas vaccination, till exempel hälso- och 
sjukvården (Socialstyrelsen, 1990; Socialstyrelsen, 2007). 
 
Den ökade invandringen under 1990-talet har präglat tuberkulosutvecklingen i Sverige. 
Främst gäller det invandrare från länder i Asien, Afrika, Latinamerika samt Syd- och 
Östeuropa som i sina hemländer utsatts för hög smittorisk, varför de löper en högre risk 
under resten av sitt liv att insjukna i tbc. Förekomsten av tbc hos unga och medelålders 
invandrare är betydligt högre jämfört med grupper i samma åldrar födda i Sverige 
(Socialstyrelsen et al. 1999). Socialstyrelsen rekommenderar i allmänna råd 1990:6 att 
invandrare, adoptivbarn och andra personer som vistats under längre tid i länder med 
hög förekomst av tbc så fort som möjligt ska genomgå en hälsoundersökning vid 
ankomsten till Sverige med anamnes, kroppsundersökning och tuberkulintest 
(Socialstyrelsen, 1990). Resultatet av hälsoundersökningen bör dokumenteras och följas 
upp (Socialstyrelsen et al. 1999). Ett ökat resande har lett till ökad spridning av 
infektionssjukdomar. Risken att bli smittad av tbc under längre utlandsvistelser 
beräknas vara lika stor som för invånarna i landet. Extra utsatt för smitta är hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetar i patientnära vård utomlands (Cobelens, van Deutekom, 
Draayer-Jansen, Schepp-Beelen, van Gerven, van Kessel et al. 2000). 
 
WHO uppmärksammade under 1990-talet att tuberkulos situationen förvärrades 
allvarligt i de flesta utvecklingsländer. Tbc deklarerades som en global akutsituation 
och 1995 lanserades directly observed treatment (DOT) (Petrini, 2004). DOT-strategin 
har varit kärnan i WHOs strategi från 2006 för att bekämpa tbc (WHO, 2006) och 
utformades för att öka följsamhet av behandling och för att undvika resistensutveckling 
(Petrini, 2004). WHO har som mål att halvera antalet dödsfall i tbc fram till år 2015 och 
att det inte skall finnas mer än ett tuberkulosfall per en miljon invånare i världen år 
2050. WHO har även utarbetat sex punkter för att minska förekomsten av tbc; DOT-
strategin, bekämpning av HIV/tbc och multiresistens, utveckling av nationella 
tuberkulosprogram i alla länder, engagera all hälso- och sjukvårdspersonal samt 
myndigheter och beslutande organ, delaktighet bland de smittade och samhället de lever 
i och att ständigt utveckla de redskap som används för att bekämpa tbc (WHO, 2006). 
 
Omvårdnadsprocessen syftar till att bedriva individualiserad och patientcentrerad vård 
där bedömning, planering, genomförande och utvärdering baseras på en vetenskaplig 
grund samt att kvalité och effektivitet skall genomsyra arbetet (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2000). Liksom omvårdnadsprocessen har även DOT-strategin kvalité 
och effektivitet som kärna. Följsamhet är en förutsättning för en lyckad behandling och 
minskar risken att utveckla multiresistent tbc vilket är ett av målen med DOT-strategin 
(ICN, 2004). DOT-strategin innebär att någon, vanligtvis en sjuksköterska, ser till att 
patienten intar läkemedlen (Petrini, 2004). Att följsamhet misslyckas kan bero på många 
faktorer; patienten, behandlingen, sjukdomen, organisationen och socioekonomiska 
skäl. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för dessa faktorer för att kunna 
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minska och eliminera barriärer för följsamhet. En patientcentrerad vård innebär att 
patienten och sjuksköterskan tillsammans planerar tid och plats för DOT-strategin. Ofta 
kan patienten behöva motiveras till att följa behandlingen, exempelvis kan stödgrupper 
och belöningssystem behöva tillämpas. Det är då angeläget att sjuksköterskan tar ansvar 
och håller de löften hon ger för att inte missbruka förtroende och därmed påverka 
följsamheten (ICN, 2004). 
 
Sjuksköterskan har enligt The international counsil of nurses (ICN) etiska koder ett 
ansvar gentemot samhället att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser människors 
hälsa och sociala behov, särskilt till svaga befolkningsgrupper (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2004). ICN har utvecklat riktlinjer för att styrka sjuksköterskans 
roll vid tbc och för att effektivisera tuberkuloskontroll världen över. Sjuksköterskan 
spelar en avgörande roll i de tuberkulosprogram som finns och det är därför viktigt att 
hon har kunskap om sjukdomen och behandlingen. Ineffektiv tuberkulosbehandling som 
leder till multiresistens är ofta resultatet av brist på adekvat tränad personal. Om 
sjuksköterskan är rätt utbildad och tränad kan hon påverka förebyggande åtgärder och 
hanteringen av tbc, framförallt på grund av sin nära kontakt med patienter. Det finns 
sjuksköterskor med specialisering inom tbc, men det är ändå viktigt att 
allmänsjuksköterskan har de verktyg som krävs för att uppmärksamma symtom. 
Allmänsjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera tuberkulosfall, även i de fall där 
den primära orsaken till kontakt med sjukvården inte är tbc (ICN, 2004). 
 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnaden vid tuberkulos ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Den litteratur som använts till resultat i studien har framtagits genom sökningar i de 
elektroniska databaserna CINAHL, PubMed och Science Direct. Svenska MeSH- 
sökord testades i databaserna PubMed’s och CINAHL’s tesaurus och användes i 
respektive databas, medan fritextsökning utfördes i Science Direct. Sökorden som 
användes och svarade mot syftet var: attitude, attitudes of health personnel, nurse, 

nurse’s role, nursing role, patient care, public health och tuberculosis. En manuell 
sökning på sökorden tuberculosis AND nurse’s role gjordes i PubMed, där related links 
användes och resulterade i ytterligare en artikel. Fler sökningar gjordes med andra 
sökord och/eller i andra databaser, men dessa bidrog inte med något nytt till resultatet 
eller hade redan påträffats under tidigare sökningar och redovisas därför inte i 
sökhistorien. Inklusionkriterierna redovisas i bilaga 1 under limits. Alla artiklar som 
valdes ut skulle vara vetenskapliga. De artiklar som omfattade hälso- och 
sjukvårdspersonal, bedömdes innefatta även sjuksköterskor och inkluderades därför. De 
artiklarna som berörde tuberkulossmitta bland hälso- och sjukvårdspersonal 
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exkluderades. De artiklar som genom titel och/eller abstrakt ansågs vara relevanta, 
skrevs ut i fulltext eller beställdes via Halmstads högskolebibliotek. Efter genomläsning 
och granskning av artiklarna i sin helhet återstod 14 artiklar, som var vetenskapliga och 
svarade mot syftet. 
 

Databearbetning 

 
Samtliga artiklar lästes av alla tre författare. De granskades och sammanställdes utifrån 
en granskningsmall som baserades på frågor av Friberg (2006, s. 119-120) och som 
modifierades för att svara på syftet med litteraturstudien. Den vetenskapliga kvalitén på 
artiklarna granskades sedan utifrån en modifierad bedömningsmall och resultatet 
redovisas i artikelöversikten under vetenskaplig kvalité, bilaga 2. Bedömningsmallen 
angav ett resultat i en gradskala; grad I, grad II och grad III, där grad I värderades till 
högst vetenskaplig kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Av de 14 artiklarna hade 7 fått 
godkännande av en etisk kommitté. En sammanställning av syfte, metod och slutsats på 
varje artikel gjordes på svenska och skrevs in i artikelöversikt, bilaga 2. Artiklarna 
delades upp mellan litteraturstudiens författare och varje artikel bearbetades och 
analyserades var för sig. Ur artiklarnas resultat valdes den data ut som svarade mot 
syftet. Samma analyseringsprocess gjordes ytterligare en gång genom att artiklarna gavs 
vidare till nästa författare. Efter detta ansågs data vara tillräckligt analyserad. En 
sammanställning av data gjordes och tre kategorier framkom efter att skillnader och 
likheter jämförts; okunskap och betydelsen av information och undervisning, betydelsen 
av medverkan och stöd för följsamheten samt samordning och övervakning, viktiga 
åtgärder i bekämpningen av tbc. 
 
 

Resultat 
 

Okunskap och betydelsen av information och undervisning 
 
Studier har visat att patienter hade bristande kunskap om tbc (Demissie, Getahun & 
Lindtjorn, 2003; Xu, Fochsen, Xiu, Thorson, Kemp & Jiang, 2004;  Escott & Walley, 
2005; Watkins & Plant, 2005). Bristande kunskap om tbc kunde leda till att patienter 
inte sökte vård förrän sjukdomen hade blivit längre framskriden och mer utvecklad 
(Demissie et al. 2003; Xu et al. 2004; Watkins & Plant, 2005). Okunskapen byggde på 
föreställningar om att tbc orsakades av onda andar (Demissie et al. 2003; Watkins & 
Plant, 2005), att det var ett straff och att sjukdomen ärvdes (Watkins & Plant, 2005). De 
smittade ansågs vara orena (Xu et al. 2004; Watkins & Plant, 2005), sjukdomen troddes 
kunna smitta sexuellt (Demissie et al. 2003) samt gjorde att man inte kunde få friska 
barn. En anledning till att patienterna ville hålla sjukdomen hemlig var att den 
försvårade äktenskapsmöjligheterna, då ingen ville gifta sig med en tuberkulossmittad 
person, inte ens efter att patienten blivit friskförklarad (Xu et al. 2004). Stigma, socialt 
utanförskap, förekom både i patienternas egna familjer och i omgivningen (Demissie et 
al. 2003; Xu et al. 2004; Chalco, Wu, Mestanza, Muñoz, Llaro, Guerra et al. 2006). 
Stigma försvårade för personalen att upptäcka nya sjukdomsfall (Watkins & Plant, 
2005) och kunde leda till brist på följsamhet hos patienter (Demissie et al. 2003). 
Patienterna trodde att de kunde bota tbc genom att de intog heligt vatten och speciell 
mat, samt genom att de vände sig till lokala helare (Demissie et al. 2003). Kunskap om 
tbc var signifikant lägre hos yngre patienter samt hos de med låg utbildning. De 
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vanligaste informationskällorna var läkaren, media samt livserfarenheter (Hashim, Al 
Kubaisy & Al Dulayme, 2003).  
Sjuksköterskan bekämpade stigma genom att öka kunskap och därmed minska fördomar 
hos familjmedlemmar och övriga samhällsmedborgare (Chalco et al. 2006). 
Sjuksköterskan hade ofta huvudansvaret att utbilda patienter om sjukdomen och dess 
behandling. Sjuksköterskan spenderade ofta flera timmar med varje patient och dess 
familj med att utbilda dem om tbc, multiresistent tbc, medicinering, biverkningar, DOT 
behandling och om hur de skulle undvika smitta. Dessa sessioner var ofta informella 
och anpassades till patientens och familjens behov (Palacios, Guerra, Llaro, Chalco, 
Sapag, & Furin, 2003). Patienten undervisades om vikten av att fullfölja behandlingen 
och att det var enda chansen att bli frisk och därmed undvika att smitta anhöriga. 
Sjuksköterskan förklarade risken att resistens kunde utvecklas om behandlingen inte 
fullföljdes, varför behandlingen kunde ge biverkningar, hur länge de kunde vara och hur 
man i så fall hanterade dem (Chalco et al. 2006). Det framkom att patienter som inte 
fullföljde behandlingen var sämre informerade och inte hade fått möjlighet att ställa 
frågor om behandlingen (Comolet, Rakotomalala & Rajaonarioa, 1998). Hälso- och 
sjukvårdspersonal var överens om att utbildning av patienter var viktigt för att patienten 
skulle fullfölja behandlingen och bli friska (Watkins & Plant, 2005). 
 
Tbc-klubbar i Etiopien, som bestod av patienter med tbc, var ett bevis på att kunskap 
och information kunde förändra människors attityder om sjukdomen. Tbc-klubbarna 
fungerade så att hälso- och sjukvårdspersonal med specialisering inom tbc skötte 
kontakten med en gruppledare från varje tbc-klubb, anordnade regelbundna möten och 
såg till att varje patient fick den vård och behandling som behövdes på vårdcentralerna. 
Tbc-klubbarna fick även utbildningsmaterial från den nationella hälsovårdsmyndigheten 
via vårdcentralerna. De upplevde tidigare att tbc var en sjukdom som kunde göra att de 
förlorade jobbet, att de var tvungna att skilja sig och att deras roll i samhället 
förändrades. Efter information och undervisning av både patienter och samhället genom 
tbc-klubbarna, förändrades denna syn. Rädslan för diagnosen och vad andra skulle säga 
fanns inte längre. Attityden till sjukvården förändrades också, nu fanns ett förtroende till 
sjukvården hos tuberkulospatienter (Demissie et al. 2003). 
 
Studier visade att hälso- och sjukvårdspersonal hade bristande kunskap om tbc (Escott 
& Walley, 2005; Moro, Resi, Lelli, Nicoli, Gagliotti & Falcone, 2005; Watkins & Plant, 
2005). Hälso- och sjukvårdspersonal menade att de inte hade tillräckligt med träning i 
att hantera sjukdomen för att göra ett bra arbete, att de sällan diskuterade svåra fall och 
delade med sig av sina kunskaper till varandra (Watkins & Plant, 2005). De erkände att 
de inte var särkilt bra på att upptäcka symtom (Xu et al. 2004). Hälso- och 
sjukvårdspersonal med längre arbetslivserfarenhet och högre kvalifikationer hade bättre 
kunskap om tbc (Hashim et al. 2003). Smittskyddsläkare ville ha mer utbildning för 
hälso- och sjukvårdpersonal som är involverade i tuberkulosvården (Moro et al. 2005). 
Sjuksköterskan hade en viktig roll i utbildningen av annan hälso- och sjukvårdspersonal 
(Palacios et al. 2003). I en studie från Irak testades hälso- och sjukvårdspersonalens 
kunskaper enligt ett nationellt frågeformulär om tbc och deras kunskaper visade sig vara 
goda, trots detta praktiserades kunskaperna dåligt och endast 38,2 % (191) av hälso- och 
sjukvårdspersonal hanterade misstänkta tuberkulosfall korrekt (Hashim et al. 2003). 
Utbildningsprogram visade att med ökad kunskap förbättrades både det praktiska 
arbetet och attityder bland sjuksköterskor. De blev även bättre på att uppmärksamma 
tuberkulosfall och följa hygienrutiner (Messmer, Jones, Moore, Taggart, Parchment, 
Holloman et al. 1998) 
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Betydelsen av medverkan och stöd för följsamheten 
 
Fattigdom visade sig vara ett stort hinder i tuberkulosproblematiken, den ledde till att 
många inte sökte vård eller hade råd med behandling (Hashim et al. 2003; Xu et al. 
2004;  Chalco et al. 2006). Många fattiga hade oftast ingen sjukförsäkring, vilket 
innebar att de själva måste betala för sin vård. Subventionerad vård bidrog till att 
patienterna påbörjade behandling om de testats positivt för tbc. Det visade sig att en del 
kvinnor undvek att söka behandling om familjen var fattig; de brydde sig mer om sin 
makes och barns hälsa än sin egen. Om mannen, som sörjer för familjen, blev sjuk var 
det viktigare att han snabbt fick vård (Xu et al. 2004). För de familjerna med 
ekonomiska problem kunde sjuksköterskan hjälpa dem att hitta lösningar för att kunna 
se framåt (Chalco et al. 2006). En utbredd misstro till sjukvården fanns hos en del 
patienter, på grund av att sjukvårdinstanserna konkurrerade om patienterna och såg 
vinstmöjligheter i att ha patienter inneliggande under längre perioder. I vissa fall 
skickades patienter hem med en antibiotikakur mot förkylning även om de hade symtom 
på tbc, för att sedan komma tillbaka sjukare och behövde då ligga längre på sjukhuset 
(Xu et al. 2004).  
 
Följsamhet av behandling kunde vara mycket svårt för patienterna, många hade 
misslyckats med tidigare behandling vilket gjorde att de kände sig omotiverade (Chalco 
et al. 2006). Mer än hälften av patienterna som deltog i en studie från ett land med låg 
förekomst av tbc rapporterade bristande följsamhet med minst en dos någon gång under 
behandlingstiden (MacIntyre, Goebel & Brown, 2005). Det framkom att följsamhet av 
behandling var sämre hos män, analfabeter, patienter med längre färdväg till 
vårdcentral, patienter med misstro till läkare samt att dålig kommunikation med 
sjukvården bidrog till sämre följsamhet. Faktorer som kunde leda till avbruten 
behandling var att patienterna kände sig bättre efter en viss tids behandling, ekonomiska 
problem och lång färdväg (Comolet et al. 1998). Många patienter hade även negativa 
erfarenheter från tidigare behandling mot tbc, därför misstrodde de sjukvården. En del 
av läkemedlen vid tuberkulosbehandling gav biverkningar, såsom illamående, 
kräkningar, diarré och huvudvärk, som kunde försvåra behandlingen för patienterna 
(Chalco et al. 2006) 
 
Att ge känslomässigt stöd var en viktig del i arbetet vid behandling av 
tuberkulospatienter. Både formellt och informellt stöd från sjuksköterskan till patienten 
och deras familj underlättade patientens följsamhet av behandling och förmåga att bli 
botad. Stödet fokuserades på olika svårigheter i samband med behandlingen som till 
exempel vid stigma, skuld, socioekonomiska svårigheter och samtida sjukdomar. 
Sjuksköterskor uppgav att de måste vara uppmärksamma på speciella situationer och 
omständigheter hos patienten, såsom HIV och graviditet, som gjorde att de kunde 
behöva anpassa sitt arbetssätt. De måste även kunna föra dialog med patienterna och 
deras familjemedlemmar som gjorde att de var känslomässigt förberedda på att 
behandlingen kunde misslyckas och att patienten kunde dö (Chalco et al. 2006). 
Sjuksköterskan organiserade stödgrupper för alla patienter som var under behandling 
för att tillsammans kunna dela och konfrontera utmaningar och svårigheter med att följa 
behandlingen (Palacios et al. 2003; Chalco et al. 2006). Det kunde vara svårt att 
fortsätta med behandlingen när patienten började känna sig frisk, det var då denne 
kunde behöva någon som stöttade och hjälpte hela vägen fram (Van der Walt & Swartz, 
2002). Närstående kunde agera som behandlingsstödjare och de ansvarade då för att 
patienten tog läkemedlen. Rollen som stödjare innebar mycket mer än 
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direktobserverande; det psykologiska stödet, uppmuntran, samt att hantera rädsla och 
stigma var minst lika viktigt (Escott & Walley, 2005). 
 
Sjuksköterskor skattade patienternas följsamhet till en högre grad än den reella innan 
påbörjad behandling, patienterna hade däremot en bättre uppskattning av sin egen 
följsamhet (MacIntyre et al. 2005). Negativa attityder hos hälso- och sjukvårdpersonal 
påverkade patienternas följsamhet (Escott & Walley, 2005) Hälso- och 
sjukvårdspersonal trodde att självmotivation hos patienterna hade betydelse för 
följsamheten och ansåg att det var patientens fel om inte behandling lyckades, eftersom 
de inte tog sina tabletter (Watkins & Plant, 2005). Ett exempel från en fältstudie beskrev 
en situation där en patient kom in till sjuksköterskan för att få sin tablett; knappt ingen 
konversation, ögonkontakt, uppmuntran, värme eller stöd fanns (Van der Walt & 
Swartz, 2002). Likaså berättade patienter om hur sjuksköterskor besökt deras hem och 
skrikit på dem och deras anhörigstödjare under DOT behandling (Escott & Walley, 
2005). Ett exempel på en förbättring av sjuksköterskornas negativa attityder gentemot 
patienterna var utbildning om tbc, samt att de i grupp fick diskutera problem gällande 
tbc (Messmer et al. 1998).  
 
Sjuksköterskan ansvarade för att ha en öppen diskussion med patienten om risker och 
fördelar med behandling, det var viktigt att sjuksköterskan fick förtroende av patienten 
för att få dem att acceptera behandlingen. Det var alltid patienten som fattade det 
slutgiltiga beslutet om att fortsätta behandlingen eller inte, men den uppmuntran som 
sjuksköterskan gav spelade en betydande roll för fullföljandet av behandlingen. 
Sjuksköterskan gav emotionellt stöd, inte bara till patienterna och deras familjer utan 
även till annan hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan hade som uppgift att träna, 
utbilda och assistera annan sjukvårdspersonal till att hantera situationer som krävde 
emotionell styrka (Chalco et al. 2006). Sjuksköterskor som arbetade med tbc kunde 
ibland vara i behov av stöd själva. Om de inte fick det, kunde de inte heller ge 
emotionellt stöd till de patienter som verkligen behövde det. De blev istället rädda för 
att engagera sig känslomässigt och uppträdde då kallt och hårt mot patienterna, som ett 
försvar mot den egna sårbarheten. De inriktade sig mer på själva sjukdomen än på 
patienterna (Van der Walt & Swartz, 2002). En faktor som sänkte hälso- och 
sjukvårdarbetares motivation var den emotionella påfrestningen att ta hand om sjuka 
och döende patienter (Escott & Walley, 2005). 
  

Samordning och övervakning, viktiga åtgärder i 

bekämpningen av tbc 
 
Sjuksköterskan hade en nyckelroll i arbetet att koordinera, övervaka och planera olika 
professioner och arbetsgrupper i det dagliga arbetet. Sjuksköterskan koordinerade även 
flera olika patientcentrerade projekt, ett exempel var att hon ansvarade för en 
informations telefonlinje som var öppen dygnet runt dit patienter och hälso- och 
sjukvårdarbetare kunde vända sig med frågor om tbc (Palacios et al. 2003). 
 
Många sjuksköterskor arbetade både på sjukhus och besökte patienten i dennes hem, 
vilket innebar att hon var en länk mellan sjukhuset och samhället (Moro et al. 2005). En 
av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter var att träffa patienter i hemmet för att på 
så sätt kunna upptäcka nya fall av tbc i deras omgivning, utvärdera alla patienter och 
deras behov av behandling samt att följa patienter under behandlingen. Vid 
medicinering ansvarade sjuksköterskan för att hämta ut läkemedlen och leverera dem 
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till patienten. Patienter med multiresistent tuberkulos fick genomgå 
läkemedelsbehandling under 18-24 månader och sjuksköterskan ansvarade då för 
patienterna under denna tid. Hon skötte datainsamling av hur de svarade på 
behandlingen, om de hade biverkningar och deras vikt och viktförlust. Hon skötte även 
provtagningar och rapporter till läkaren (Palacios et al. 2003). Sjuksköterskan ansvarade 
för information om smitta och smittspårning inom familjen. I en studie fick vuxna som 
varit i kontakt med en smittad familjemedlem genomgå en lungröntgen, medan barn 
PPD-testades, och på så sätt kunde man upptäcka nya tuberkulosfall i ett tidigt stadium, 
som annars inte blivit upptäckta (Wang & Lin, 2000). Ett annat sätt för sjuksköterskan 
att upptäcka tuberkulosfall var att använda bedömningsinstrument då patienterna 
uppsökte vård. Ett exempel på detta var The respiratory isolation of pulmonary 
tuberculosis (RIPT), ett bedömningsinstrument, som prövats på en akutavdelning på ett 
sjukhus i USA. Bedömningsinstrumentet bestod av olika riskfaktorer och symtom som 
patienterna kunde ha, exempelvis HIV, utlandsfödd, blodiga upphostningar, hosta, feber 
och viktförlust, och som bedömdes av sjuksköterskor. Genom RIPT upptäcktes två 
tredjedelar av de patienter som hade tbc, resterande tredjedel upptäcktes genom 
lungröntgen (Sokolove, Lee, Krawczyk, Banos, Gregson, Boyce, et al. 2000). 
 
DOT visade sig vara en bra strategi att tillämpa vid behandling av tbc, dock fanns 
invändningar mot den (Van der Walt & Swartz, 2002; Escott & Walley, 2005; Watkins 
& Plant, 2005). I Swaziland har man övergått från vård på sjukhus till DOT i hemmet, 
vilket ansågs vara definitivt bättre då det ökade effektiviteten på kontroll och 
övervakning. Problem som framkom med DOT i hemmet var dock att alla grupper inte 
hade tillräcklig kunskap för att hantera den nya situationen, att det innebar en emotionell 
påfrestning för hälso- och sjukvårdpersonal, frustration över materialbrist och 
kommunikationsbrist inom organisationen samt till andra organisationer (Escott & 
Walley, 2005). Hälso- och sjukvårdspersonalen ville ha fokus på prevention istället för 
att lägga pengar på DOT. De uppgav att det var viktigt med prevention som inkluderade 
promotion och som innebar utbildning och information för samhället (Watkins & Plant, 
2005). Likaså ansågs flexibilitet och valmöjligheter inom DOT vara viktigt samt att mer 
fokus skulle ligga på stöd (Escott & Walley, 2005). Hälso- och sjukvårdspersonal ansåg 
att DOT hade betydelse för patientens följsamhet (Watkins & Plant, 2005), men DOT 
har även uppfattats som en förlegad strategi för sjuksköterskan där den 
patientcentrerade vården får stå åt sidan (Watkins & Plant, 2005; Van der Walt & 
Swartz, 2002).  
 
Det framkom att barriärer för tuberkulosprogram förekom även i ett land med låg 
förekomst av tbc. Det uppgavs att medvetenheten om tbc sjunkit och att expertis 
försvunnit på grund av att sjukdomen inte längre förekommer i stor utsträckning i 
landet. Brist på kommunikation och integration samt problem med isolering och andra 
materiella frågor var också ett problem. Bristen på professionella sjuksköterskor med 
specialisering inom tbc som kunde ansvara för tuberkulosfallen, uppfattades som ett 
stort hinder för att uppnå effektiv tuberkuloskontroll. Läkare uppgav att det var omöjligt 
att använda sig av DOT, strategin var bra organiserad men det fanns inte tillräckligt med 
sjuksköterskor för att utföra den (Moro et al. 2005). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Antalet artiklar sjönk till hälften efter urval 1 (se bilaga 1), vilket troligtvis beror på att 
vi inte var tillräckligt kritiska vid första genomläsningen av titlar och abstrakt. Artiklar 
som påträffats i tidigare sökningar och då valts ut eller valts bort, räknades inte med fler 
gånger i statistiken för genomlästa abstrakt, än på just den första sökningen där artikeln 
valdes ut eller valdes bort. Antalet träffar ökade ju fler sökord som användes i databasen 
Science Direct varför endast två sökord kunde kombineras i just den databasen. Alla 
länder har olika benämningar på professioner och vårdinstanser. Vi har valt att själva 
bedöma efter vad som beskrivits kring professionerna och vårdinstanserna i artiklarna 
och översatt det till svenska motsvarigheter, exempelvis blev health care workers hälso- 
och sjukvårdspersonal och clinic översattes till vårdcentral. Vi tycker att det har varit en 
styrka att vara tre författare som läst och granskat varje artikel utifrån var och ens egna 
perspektiv. Endast hälften av artiklarna var godkända av en etisk kommité, det beror 
troligtvis på att de flesta artiklar kommer från länder där det inte är samma krav på ett 
sådant godkännande som i Sverige. Kvalitén på artiklarna har bedömts utifrån vår 
kunskapsgrund, de flesta artiklarna värderades till grad I och II. Det utesluter inte att en 
mer erfaren granskare skulle ha bedömt på ett annorlunda vis. 
 

Resultatdiskussion 
 

Litteraturstudien bygger på 14 vetenskapliga artiklar varav sex var kvalitativa, fem 
kvantitativa och tre både kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa studier gav en tydlig 
bild av uppfattningar från både hälso- och sjukvårdpersonal och patienter. Det högre 
antalet deltagare i kvantitativa studier möjliggjorde ett större undersökningsunderlag 
och kompletterade de kvalitativa artiklarna. Endast ett fåtal artiklar kom från länder i 
västvärlden och länder med låg tuberkulosförekomst, därmed hamnade störst fokus på 
mindre utvecklade länder med hög förekomst av tbc, vilket inte var vår avsikt från 
början. I flera studier har exempel på sjuksköterskans åtgärder beskrivits, vi är 
medvetna om att dessa åtgärder inte kan generaliseras till hur sjuksköterskan arbetar i 
alla länder. De flesta artiklar som använts i resultatet publicerades efter år 2000, vilket 
styrker aktualiteten på vår litteraturstudie. Sökningar gjordes i den svensk/nordiska 
databasen SveMed+ för att finna studier gjorda i Sverige eller Norden som svarade mot 
vårt syfte, detta utan att lyckas. Efter att ha varit kontakt med Smittskyddsinstitutet och 
Karolinska Institutets bibliotek konstaterades att de eventuella svenska forskares studier 
som finns inom tbc, i så fall är publicerade i utländska tidskrifter och skulle då ha 
påträffats på sökningar i de databaser vi använt. Socialstyrelsens senaste Allmänna råd 
om tuberkulos är från 1990 som vi, trots att den är 17 år gammal, använt oss av. Nya 
Allmänna råd om tbc utkommer i maj 2007. 
 

Okunskap och betydelsen av information och undervisning 

 
Flera studier visade på kunskapsbrister hos patienter i utvecklingsländer (Demissie et al. 
2003; Xu et al. 2004; Escott & Walley, 2005; Watkins & Plant, 2005). Det finns inga 
studier gjorda från Sverige eller Norden som bekräftar detta, men man kan se att 
situationen i Sverige har förändrats sedan förra sekelskiftet, 1900. Då var incidensen av 
sjukdomen högre men så även kunskapen hos folket, jämfört med den kunskap som 
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idag finns i samhället. Under århundradet förbättrades oddsen gentemot sjukdomen; 
vaccin, läkemedel och levnadsstandard förbättrades, medan kunskapsnivån sjönk 
(Petrini, 2004). Den låga kunskapen i det svenska samhället kan vara ett hot mot den 
återigen ökade förekomsten av tbc. 
 
Studier från utvecklingsländer visade på föreställningar som människorna hade om vad 
som orsakade sjukdomen, exempelvis onda andar (Demissie et al. 2003; Watkins & 
Plant, 2005) att det var ett straff och att det ärvdes (Watkins & Plant, 2005). Patienterna 
ansågs även vara orena (Xu et al. 2004; Watkins & Plant, 2005), sjukdomen troddes 
kunna smitta sexuellt (Demissie et al. 2003), att man inte födde friska barn samt att de 
fick försvårade äktenskapsmöjligheter (Xu et al. 2004). Patienterna trodde att de kunde 
bota tbc genom att de intog heligt vatten och speciell mat, samt genom att de vände sig 
till lokala helare (Demissie et al. 2003). Detta kan kännas främmande för oss i 
västvärlden men egentligen är det inte olikt vår tilltro till läkare. Vi ger ofta hela vår tro 
och vårt hopp till läkarna och deras förmåga att bota och tror gärna att läkarna har 
krafter som med hjälp av läkemedel och teknisk utrustning ska göra oss till nya, friska 
människor. Att ha de olika föreställningarna i åtanke är viktigt för sjuksköterskan i den 
svenska sjukvården, då hon möter många patienter från olika kulturer.  
 
Även hälso- och sjukvårdspersonal hade bristande kunskap om tbc ( Escott & Walley, 
2005; Moro et al. 2005). Detta kan vara en förklaring till patienternas och samhällets 
dåliga kunskap. Det är viktigt att sjuksköterskan själv har kunskap som hon i sin tur kan 
förmedla till annan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Sjuksköterskan har en 
stor utmaning i undervisningen då hon ofta ses som länken mellan samhället och 
sjukvården. Olika nationella tuberkulosprogram har visat på förbättringar av vården i 
och med ökad kunskap. Ett utbildningsprogram visade att med ökad kunskap 
förbättrades både det praktiska arbetet och attityder bland sjuksköterskor. De blev även 
bättre på att uppmärksamma tuberkulosfall och följa hygienrutiner (Messmer et al. 
1998). Ett annat bra exempel på ett nationellt tuberkulosprogram som fungerade var tbc-
klubbarna i Etiopien, där patienterna och samhället i stort fick en helt ny syn på 
sjukdomen och de smittade. I och med den nya kunskapen underlättades situationen 
betydligt för dem som drabbats av sjukdomen och de fick också ett ökat förtroende för 
sjukvården (Demissie et al. 2003). Tbc-klubbarna tror vi kan liknas vid ett slags 
rehabiliteringsprogram som inkluderar information, undervisning och stöd med mera 
vid ett antal träffar tillsammans med andra patienter och en sjuksköterska med 
specialistkompetens. 
 

Betydelsen av medverkan och stöd för följsamheten 
 
Fattigdom visade sig vara en barriär för att bemästra problematiken kring tbc. På grund 
av den ekonomiska situationen valde många att inte söka vård (Hashim et al. 2003; Xu 
et al. 2004; Chalco et al. 2006). De fattiga hade oftast ingen sjukförsäkring, vilket 
innebar att de själva måste betala för sin vård (Xu et al. 2004). För de patienter och 
familjer med ekonomiska problem kunde sjuksköterskan hjälpa dem att hitta lösningar 
för att kunna se framåt. När patienten väl påbörjat sin behandling kunde följsamhet vara 
väldigt svårt. Många hade misslyckats med tidigare behandling och hade även negativa 
erfarenheter av sjukvården vilket gjorde att de kände sig omotiverade och misstrodde 
sjukvården (Chalco et al. 2006). Ekonomiska problem och lång färdväg till närmaste 
sjukvårdsinstans var två faktorer som kunde leda till avbruten behandling (Comolet et 
al. 1998). Den långa behandlingstiden var också påfrestande. Behandlingen pågår 6-24 
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månader och läkemedlen intas tre gånger om dagen (ICN, 2004; WHO, 2006; 
Smittskyddsinstitutet, 2007). Sjuksköterskan har en mångsidig roll i sin kontakt med 
patienter och den innefattar även psykosocial vård. Att arbeta för att patienter skall ha 
de rätta förutsättningarna för en lyckad och fullföljd behandling är en stor uppgift för 
sjuksköterskan att bemästra. I Sverige finns idag inget problem med patienter som inte 
har råd med tuberkulosbehandling. Att många patienter i utvecklingsländerna inte har 
råd att påbörja eller fullfölja sin behandling är däremot ett problem inte bara för den 
enskilde individen i ett utvecklingsland utan även ett globalt problem. Avbruten 
behandling leder i längden till resistensutveckling som är det riktigt stora hotet, om 
tuberkulosbakterien fortsätter att utvecklas med en allt mer avancerad resistens står vi 
kanske till slut helt utan läkemedel att tillgå för att bekämpa sjukdomen. 
Utvecklingsländerna behöver hjälp med bättre och billigare tuberkulosvård som är 
närmare samhället och lättillgängligt för befolkningen. Västvärlden, där en stor del av 
de mest framgångsrika forskarna återfinns, har ett moraliskt ansvar gentemot 
utvecklingsländerna och kan inte vänta med att sätta in resurser till dess sjukdomen 
drabbar vår del av världen i stor omfattning.  
 
Att ge känslomässigt stöd var en betydelsefull del av sjuksköterskans arbete i 
omvårdnaden av patienter med tbc. Stöd från sjuksköterskan till patienten och deras 
familj underlättade patientens följsamhet till behandling och förmåga att bli botad. Att 
kunna föra en öppen dialog med patienter och familjemedlemmar som gjorde att de var 
känslomässigt förberedda på att behandlingen kunde misslyckas och att patienten kan 
dö var också av vikt (Chalco et al. 2006). När patienten började känna sig frisk kunde 
det vara svårt att hitta motivation till att fullfölja behandlingen, då kunde patienten 
behöva någon som stöttade och hjälpte hela vägen fram (Van der Walt & Swartz, 2002). 
Sjuksköterskan organiserade stödgrupper för alla patienter som var under behandling 
för att tillsammans kunna dela och konfrontera utmaningar och svårigheter med att följa 
behandlingen (Palacios et al. 2003; Chalco et al. 2006). I ICNs riktlinjer för 
sjuksköterskor som arbetar med tbc, anges att stödgrupper och belöningssystem kan 
behöva tillämpas. Det är då angeläget att sjuksköterskan tar ansvar och håller de löften 
hon ger för att inte missbruka förtroende och därmed påverka följsamheten (ICN, 2004). 
Det ingår i sjuksköterskans roll att fungera som ett stöd åt patienter och att motivera 
dem. Den psykosociala omvårdnaden är minst lika viktig som den somatiska och 
medicinska omvårdnaden. Att sjuksköterskan organiserat stödgrupper för patienter där 
patienterna kan dela erfarenheter och fungera som stöd för varandra har visat goda 
resultat och kan vara att rekommendera i fler länder. Ansvaret för de många funktioner 
och områden som sjuksköterskan har, gör arbetet varierande och stimulerande men kan 
också vara påfrestande.  
 
En faktor som sänkte hälso- och sjukvårdarbetares motivation var den emotionella 
påfrestningen att ta hand om sjuka och döende patienter (Escott & Walley, 2005). 
Sjuksköterskor som arbetade med tbc var ibland i behov av stöd själva. Om de inte fick 
det, kunde de inte heller ge emotionellt stöd till de patienter som verkligen behövde det. 
De blev istället rädda för att engagera sig känslomässigt och uppträdde då kallt och hårt 
mot patienterna, som ett försvar mot den egna sårbarheten. De inriktade sig mer på 
själva sjukdomen än på patienterna (Van der Walt & Swartz, 2002). Negativa attityder 
hos hälso- och sjukvårdpersonal påverkade patienternas följsamhet (Escott & Walley, 
2005). Det var viktigt att patienten fick förtroende för sjuksköterskan för att acceptera 
behandlingen. Det var alltid patienten som fattade det slutgiltiga beslutet om att fortsätta 
behandlingen eller inte, men den uppmuntran som sjuksköterskan gav spelade en 
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betydande roll för fullföljandet av behandlingen. Sjuksköterskan gav emotionellt stöd, 
inte bara till patienterna och deras familjer utan även till annan hälso- och 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan hade som uppgift att träna, utbilda och assistera 
annan sjukvårdspersonal till att hantera situationer som kräver emotionell styrka 
(Chalco et al. 2006). Det är nödvändigt med emotionellt och praktiskt stöd för att 
sjuksköterskan ska kunna vårda patienten med en bra attityd. En positiv attityd från 
sjuksköterskan till arbetet, annan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter resulterar i 
en förtroendeingivande vård, vilket är viktigt att sjuksköterskan bidrar till. 
Sjuksköterskan bör ha en adekvat utbildning om tbc, samt ha möjlighet att öppet 
diskutera med någon om de problem det innebär att vårda patienter med sjukdomen. Det 
är en grundläggande förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad samt att förbättra 
attityder till och föreställningar om patienter med tbc. 
 

Samordning och övervakning, viktiga åtgärder i bekämpningen av tbc 
 
WHO har utarbetat DOT-strategin för att bekämpa och kontrollera tbc. Idéen med DOT 
var att strategin skulle ge flexibilitet och större valmöjligheter för både patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal, samt att stöd från sjuksköterskan skulle genomsyra hela 
behandlingen (ICN, 2004). WHOs mål att fram till 2015 halvera antalet dödsfall i tbc 
(WHO, 2006) kan te sig svårt att uppnå när man ser till dagens incidens med två 
miljarder smittade (Petrini, 2004). Det kan då inte påpekas nog hur viktigt det är med en 
välfungerande strategi för att nå detta mål och resultatet som framkommer i denna 
litteraturstudie belyser var förändringar och förbättringar kan göras. Invändningar mot 
DOT fanns och flera studier påtalade behovet av en förbättring och anpassning av 
strategin (Van der Walt & Swartz, 2002; Escott & Walley, 2005; Watkins & Plant, 
2005). Det är vår uppfattning att all vård skall grundas på flexibilitet och valmöjlighet, 
vilket även borde kunna tillgodoses med DOT, men studier visade att strategin riskerade 
att centreras kring uppgiften istället för kring patienten (Van der Walt & Swartz, 2002; 
Watkins & Plant, 2005). Det påpekades att mer fokus borde ligga på prevention i stället 
för på DOT (Watkins & Plant, 2005). Detta kan te sig motsägelsefullt då man ändå 
påtalar att DOT är effektivt, men likaså bör det vara bättre att motverka problemet innan 
det uppstått, vilket kan göras genom bland annat information på samhällelig nivå. Enligt 
en sammanställning i Cochranes databas för evidensbaserad medicin fann man inga 
bevis för att DOT utförd av hälso- och sjukvårdspersonal, familjemedlemmar eller 
andra närstående visade bättre botande effekt än personer med självadministrerad 
behandling. Man menar att strategin är dyr att implementera och det finns ingen 
anledning att använda sig av strategin till dess vi bättre vet i vilka situationer den kan 
vara lönsam (The Cochrane Library, 2007).  
 
Bristen på professionella sjuksköterskor med specialisering inom tbc uppfattades som 
ett stort hinder för att uppnå effektiv tuberkuloskontroll. Likaså uppgavs det att expertis 
försvunnit efter att incidensen i västvärlden sjunkit (Moro et al. 2005). Vår mening är 
att fokus återigen bör läggas på programutveckling, utbildning och specialisering av 
personal då sjukdomen återigen blir aktuell även i Sverige. 
 
Sjuksköterskan är spindeln i nätet och den som har en nödvändig funktion i 
omvårdanden vid tbc. Sjuksköterskan var den som samordnade, planerade och 
koordinerade kontakter och arbetsuppgifter mellan olika professioner och det var viktigt 
att kommunikationen fungerade. Sjuksköterskan koordinerade flera olika projekt, ett 
exempel var att hon ansvarade för en informationstelefonlinje som var öppen dygnet 
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runt dit patienter och hälso- och sjukvårdarbetare kunde vända sig med frågor om tbc 
(Palacios et al. 2003). Detta kan vara ett bra exempel; genom förhållandevis enkla 
medel kan information genom sjuksköterskan vara tillgänglig för de personer som har 
behov av den. Även övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan dra nytta av denna tjänst då 
de kan vara i behov av vägledning. En studie visade att om de olika professionerna 
interagerar och kommunicerar mer med varandra kan en bättre patientcentrerad vård 
uppnås (Watkins & Plant, 2005). 
 
Det är betydelsefullt att även allmänsjuksköterskan, och inte bara sjuksköterskan med 
specialistkompetens, har den kunskap och de verktyg som krävs för att uppmärksamma 
symtom på tbc. Allmänsjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera tuberkulosfall, 
även i de fall där den primära orsaken till kontakt med sjukvården inte är tbc (ICN, 
2004). Upptäckten av nya tuberkulosfall skulle kunna underlättas av ett 
bedömningsinstrument som sjuksköterskan kan använda sig av. RIPT visade inte den 
goda effekt på upptäckten av nya fall som man hade förväntat sig (Sokolove et al. 
2000), men en modifiering genom forskning och utprövning av instrumentet skulle 
kanske kunna bidra till effektivisering och därmed kunna implementeras i den svenska 
sjukvården om hotet om en epidemi stärks. Detta instrument borde kunna användas av 
sjuksköterskor, som träffar patienter både på sjukhuset och i hemmet och som ofta är de 
som först kommer i kontakt med patienter (Palacios et al. 2003). Framförallt borde 
instrumentet vara rutin att utföra i länder med hög förekomst av tbc, även då den 
primära orsaken till att patienten söker vård inte är tbc, för att på så vis upptäcka fler 
sjukdomsfall. Genom att man undersökte en smittad persons familjemedlemmar 
upptäckte man nya fall på ett tidigare stadium (Wang & Lin, 2000). Man minskar 
således risken för vidare smitta, lidande och kostnader för både patienten och samhället. 
 
 I Sverige klassas tbc som en smittspårningspliktig sjukdom och en miljöundersökning 
utförs alltid vid upptäckt smitta, vilket innebär att patientens familj och övriga 
närstående kallas till undersökning (Smittskyddsinstitutet, 2007). Än så länge är läget i 
Sverige inte alarmerade och om en tuberkulosepidemi skulle slå mot Sverige idag har vi 
god medicinsk kunskap och resurser nog för att bemästra sjukdomen. Frågan som 
smittskyddsläkare ställer sig är om det finns en tillräckligt utvecklad och effektiv plan 
för att kunna kontrollera sjukdomen om ett par decennier, då vi kanske står helt utan 
verktyg när de multiresistenta formerna av tbc sprids (Björkman, Boman, Norrby, 
Tomson & Wigzell, 2007, 26 mars). 
 
 

Konklusion 
 
Att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden vid tbc framkom tydligt i denna 
litteraturstudie. Bristen på professionella sjuksköterskor med specialisering inom tbc, 
som kunde ansvara för tuberkulosfallen, uppfattades som ett hinder för att uppnå 
effektiv tuberkuloskontroll. Fattigdom var ett problem i tuberkulosproblematiken och 
ledde ofta till att patienter inte sökte vård. Följsamhet kunde vara mycket svårt för 
patienterna. Negativa attityder hos hälso- och sjukvårdpersonal påverkade patienternas 
följsamhet. Att ge känslomässigt stöd var en viktig del i sjuksköterskans arbete vid 
behandling av tuberkulospatienter. Patienter hade dålig kunskap om tbc och det kunde 
leda till att patienter inte sökte vård förrän sjukdomen hade blivit mer utvecklad. 
Sjuksköterskan hade ofta huvudansvaret att utbilda patienter om sjukdomen och 
behandlingen. Det framkom att patienter som inte fullföljde behandlingen var sämre 
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informerade och inte hade fått möjlighet att ställa frågor om behandlingen. Det 
framkom att hälso- och sjukvårdspersonal inte ansåg sig ha tillräckligt med utbildning 
för att hantera tbc för att göra ett bra arbete. Utbildningsprogram visade att med ökad 
kunskap förbättrades både det praktiska arbetet och attityder bland sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskan hade en nyckelroll i arbetet att koordinera, övervaka och planera olika 
professioner och arbetsgrupper. DOT visade sig vara en bra strategi att tillämpa vid 
behandling av tbc, dock fanns invändningar mot den. Flexibilitet och valmöjligheter 
inom DOT var viktigt samt att mer fokus skulle ligga på stöd. 
 
 

Implikation 
 
Tuberkulosprogram är en viktig del i bekämpandet av tbc i världen och som 
framkommit i studier krävs en ständig utveckling och förbättring av dessa. Även i 
länder med låg förekomst av tbc måste en hållbar beredskapsplan finnas utarbetad på 
grund av hotet om en världsomfattande epidemi. Kunskapen bland befolkningen måste 
ökas genom information och hälso- och sjukvårdspersonalen kompetens på området 
måste höjas genom kontinuerlig utbildning.      
 
Ett stort hinder för att kunna bekämpa spridningen av tbc och uppkomsten av resistens 
är den långa behandlingstiden som de läkemedlen som idag finns att tillgå har. 
Forskning och framställning av effektivare läkemedel med kortare behandlingstid är 
därför nödvändigt, särskilt med tanke på de resistenta bakteriestammarnas utbredning. 
 
I handhavandet av tuberkulosfall är det viktigt med ett snabbt omhändertagande och att 
patienter uppmärksammas innan smittan sprids. Screening av patienter har visat sig vara 
effektivt och vi tror att detta kan vara något att implementera även inom den svenska 
sjukvården. Sjuksköterskan skulle kunna använda sig av ett modifierat 
bedömningsinstrument såsom RIPT. Utprovning och forskning bör då göras för att så 
småningom kunna börja använda instrumentet som rutin inom den svenska sjukvården. 
Framförallt borde ett sådant bedömningsinstrument vara användbart i de länder där tbc 
är vanligt förekommande. Genom att testa patienter som söker vård, även för andra 
orsaker än tbc, tror vi att man kan upptäcka betydligt fler fall än vad som idag upptäcks 
och därmed begränsa ytterligare spridning av sjukdomen. 
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Tabell 2 Artikelöversikt              

    
Publikationsår 
Land 
 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig  
kvalitet 

2006 
Peru 

Chalco, K., Wu, 
D.Y., 
Mestanza, L., 
Munoz, M., 
Llaro, K., 
Guerra, D., & et 
al.  

Nurses as 
providers of 
emotional support 
to patients with 
MDR-TB. 

Att identifiera 
formen och 
betydelsen av 
känslomässigt stöd 
från sjuksköterskor 
till  patienter med 
multiresistent tbc i 
Peru. 

En kvalitativ studie med 
observationer av, 
fokusgruppsdiskussioner och 
intervjuer med sju 
sjuksköterskor under åtta år. 
De sju sjuksköterskorna 
ingick i ett multiresistent-
tuberkulosprogram.   

Alla sju sjuksköterskor uppgav att 
deras huvuduppgift var att erbjuda 
emotionellt stöd för patienterna. 
Sjuksköterskorna gav emotionellt 
stöd både formellt och informellt till 
patienter och deras familjer. Deras 
stöd fokuserades på problem 
relaterade till olika steg i behand-
lingen, social stigma på grund av 
tbc, följsamhet vid behandling, död 
och andra samtida sjukdomar.  

Grad I 

1998 
Madagaskar 
 

Comolet, T..M., 
Rakotomalala, 
R. & 
Rajaonarioa, H. 

Factors 
determining 
compliance with 
tuberculosis 
treatment in an 
urban 
environment, 
Tamatave, 
Madagaskar. 

Att studera faktorer 
som påverkar 
följsamheten hos 
patienter i stadsmiljö 
som misslyckats med 
tuberkulos-
behandling och 
jämföra dem med 
patienter som 
fullföljt behandling. 

Kvantitativ studie med 
standardiserat frågeformulär 
baserad på vårdpersonals syn 
på tuberkuloskontroll, där 
man identifierade faktorer 
som bidrog till bristande 
följsamhet. Frågeformulären 
delades ut till 38 patienter 
som ej fullföljt behandling 
samt till 111 patienter som 
fullföljt behandling. 

Resultatet visade att följsamheten 
hos patienter vid tuberkulos-
behandling påverkades av färdtid 
till och från vårdinrättning, 
patientinformation och kön på 
patienten. Kvalitén på 
kommunikationen mellan 
sjukvårdpersonal och patient var 
viktig. Bättre kommunikation kunde 
leda till att tuberkulosbehandling 
fullföljdes.  

Grad II 

2003 
Etiopien 

 

Demissie, M., 
Getahun, H., & 
Lindtjörn, B. 

Community 
tuberculosis care 
through ”TB 
clubs” in rural 
North Ethiopia. 

Att bedöma 
effektiviteten av 
tbc-klubbar, om de 
förbättrar följsamhet 
vid tuberkulos-
behandling och tbc-
klubbars betydelse 
för samhällsattityder 
relaterade till tbc.  

Studien är både kvantitativ 
och kvalitativ (fokusgrupper 
och djupgående intervjuer). 
Två likvärdiga distrikt i norra 
Etiopien valdes ut. I det ena 
introducerades tbc-klubbar 
och i det andra inte. I vardera 
grupp fanns 64 patienter, 128 
totalt, med positivt sputum-
prov valdes ut och följdes 
under ett år. 

Tbc-klubbar hade signifikant 
betydelse för att förbättra 
följsamhet vid tuberkulos-
behandling och skapa positiva 
attityder i samhället kring tbc. 
Studien visade att funktionen med 
tbc-klubbar var användbar vid 
tuberkulosbehandling på 
landsbygden.  

Grad I 
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2005 
Swaziland 

 
 

Escott, S., & 
Walley, J. 

Listening to those 
on the frontline: 
Lessons for 
community-based 
tuberculosis 
programmes from 
a qualitative study 
in Swaziland. 

Att dokumentera 
människors 
upplevelser av att 
vara involverade i 
ett samhällsbaserat 
tuberkulosprogram, 
med mål att 
informera om vidare 
programutveckling.  

En kvalitativ studie, där 23 
deltagare avsiktligt valdes ut 
av regionens tuberkulosteam. 
Djupgående, semi-
strukturerade intervjuer 
utfördes samt olika 
frågeformulär användes för 
de olika grupperna.    

Resultatet visade att alla grupper 
som intervjuades ansåg att det 
samhällsbaserade programmet, där 
vård närmare hemmet praktiserades, 
definitivt var bättre än det 
föregående systemet, då patienterna 
vårdades på sjukhus. Olika problem 
med det samhällsbaserade 
programmet framkom under 
intervjuerna och belystes i 
resultatet.  

Grad II 

2003 
Irak 

 
 

Hashim, D.S., 
Al Kubaisy, 
W., & Al 
Dulayme, A. 

Knowledge, 
attitudes and 
practices survey 
among health care 
workers and 
tuberculosis 
patients in Iraq. 

Att utvärdera 
kunskap, attityder 
och hur arbetet mot 
tbc praktiseras. 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie. Ett slumpmässigt 
urval på 500 
tuberkulospatienter och 500 
ur sjukvårdspersonalen 
gjordes. Intervjuer och 
frågeformulär utformades 
som berörde kunskap, 
attityder och arbetet kring 
tbc. 

Resultatet visade att kunskapen 
bland patienter i Irak var bättre än 
väntat. De två viktigaste 
kunskapskällorna för tuberkulos-
patienterna var TV och läkare. Trots 
den goda kunskapen bland 
patienter, fanns fortfarande problem 
med stigma. Även sjukvårds-
personalen ansågs ha god kunskap, 
men det fanns en diskrepans mellan 
kunskap och utförande.   

Grad I  

2005 
Australia 

MacIntyre, 
C.R., Goebel, 
K., & Brown, 
G.V. 

Patient knows 
best: blinded 
assessment of 
nonadherence 
with antituber-
culous therapy by 
physicians, 
nurses, and 
patinets compared 
with urine drug 
levels. 

Att jämföra läkares, 
sjuksköterskors och 
patienters 
uppskattning av 
följsamhet vid tbc 
behandling med 
patienters isoniazid 
nivåer i urinet. 

En kvantitativ studie där 
deltagarna deltog i en 
randomiserad kontrollerad 
klinisk studie av funktionen 
av DOT. Från två kliniker 
valdes 173 patienter med 
aktiv tbc ut. Deltagarna 
följdes upp till fullgjord 
behandling och 
slumpmässiga kontroller 
utfördes med urinkontroll av 
en sjuksköterska. Läkare, 
sjuksköterskor och patienter 
fick sedan fylla i ett formulär 
där de uppskattade 
patienternas följsamhet. 

Oföljsamhet var vanligt och ej 
förutspått av läkare och 
sjuksköterskor, även bland de med 
stor erfarenhet av tuberkulos-
behandling. Patienterna var själva 
de som bäst och mest tillförlitligt 
förutsåg följsamheten  och var 
därmed mer värdefulla i 
bedömningen av följsamheten. 

Grad I 
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1998 
USA 

 

Messmer, P.R., 
Jones, S., 
Moore, J., 
Taggart, B., 
Parchment, Y., 
& Holloman, 
F., et al. 

Knowledge, 
perceptions, and 
practice of nurses 
toward 
HIV+/AIDS 
patients 
diagnosed with 
tuberculosis. 

Att undersöka om 
ett utbildnings-
program kunde 
förändra 
sjuksköterskors 
attityder, 
kunskapsnivå och 
följsamhet för 
riktlinjer vid 
infektionskontroll 
av HIV/AIDS 
patienter med tbc. 

En kvantitativ studie där 50 
sjuksköterskor deltog. Av de 
var 35 med i en experiment-
grupp och 15 i en kontroll-
grupp. Ett test med formulär 
samt observation gjordes på 
alla sjuk-sköterskor om deras 
kunskap, attityder och 
funderingar kring tbc och 
HIV/AIDS innan och efter 
utbildning av 
experimentgruppen.  

Sjuksköterskorna i 
experimentgruppen fick en större 
kunskap om och bättre attityd mot 
patienterna samt mer kunskap om 
riktlinjerna vid infektionskontroll 
jämfört med kontrollgruppen. Detta  
stödde behovet av fortsatt 
utbildning om infektionskontroll för 
sjuksköterskor. 

Grad I 

2005 
Italien 

Moro, M.L., 
Resi, D., Lelli, 
B., Nicoli, A., 
Gagliotti, C., & 
Falcone, F. 

Barriers to 
effective 
tuberculosis 
control: a 
qualitative study 

Att undersöka 
infektionsläkares 
syn på barriärer till 
förbättrad 
tuberkuloskontroll 
och möjliga 
lösningar för dessa 

En kvalitativ studie med 49 
läkare indelade i nio 
fokusgrupper, från olika 
delar av norra Italien. I 
fokusgrupperna diskuterades 
frågor kring att identifiera 
barriärer, förbättra och  
utveckla lösningar för 
tuberkuloskontrollerna.  

Brist på integration och 
koordination av sjukvården, liksom 
bristen på sjuksköterskor 
specialiserade på tuberkulos 
uppfattades av deltagarna som stora 
barriärer för en effektiv 
tuberkuloskontroll. De föreslagna 
lösningarna på problemen med 
tuberkuloskontroll var att öka 
medvetenheten och expertisen om 
sjukdomen samt att utbilda och 
träna hälso- och sjukvårdspersonal 
som arbetade med tbc. 

Grad I 
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2003 
Peru 

Palacios, E., 
Guerra, D., 
Llaro, K., 
Chalco, K., 
Sapag, R., & 
Furin, J. 

The role of the 
nurse in the 
community-based 
treatment of 
multidrug-
resistant 
tuberculosis 
(MDR-TB) 

Att rapportera om 
det stora ansvaret 
och de många roller 
som sjuksköterskor 
har i den 
samhällsbaserade 
behandlingen av 
multiresistent TBC i 
Peru. 

Kvalitativ studie med 
etnografiska metoder, 
inklusive observationer, 
fokusgrupper med diskussion 
och intervjuer under en fem 
års period med sju 
sjuksköterskor som arbetade 
i ett samhällsbaserat multi- 
resistent TBC 
behandlingsprojekt. 

Sjuksköterskor var ansvariga för ett 
brett spektrum av aktiviteter inom 
projektet. Dessa inkluderade 
patientfokuserade aktiviteter såsom 
att identifiera patienter, 
patientbedömning innan och under 
behandling och att klara av 
nödsituationer samt utbildning för 
både patienter och 
sjukvårdspersonal som handhar 
multiresistent TBC. Även 
samordning och kommunikation 
mellan olika instanser och 
medarbetare tillhör de uppgifter 
som sjuksköterskan utförde. 

Grad III 

2000 
USA 

Sokolove, P.E., 
Lee, B.S.,  
Krawczyk, J.A., 
Banos, P.T, 
Gregson, A.L., 
& Boyce, D.M. 
et al.  

Implementation 
of an emergency 
department triage 
procedure for the 
detection and 
isolation of 
patients with 
active pulmonary 
tuberculosis  

Att undersöka 
möjligheterna för 
akutmottagningen 
att sätta igång 
isolering av 
patienter med lung- 
tbc innan de gjort 
lungröntgen. 

Kvantitativ studie där alla 
patienter som sökte vård på 
en akutmottagning mellan 
november –93 och mars -94 
och var över 16 år deltog i 
studien. Dessa fick genomgå 
ett RIPT- screening test, ett 
bedömningsformulär, för att 
upptäcka eventuella symtom 
eller riskfaktorer för att 
utveckla tbc. RIPT-
screeningtesten utfördes av 
sjuksköterskor.  

Av de som kom till akuten 
screenades 91 %  (10674 patienter) 
med hjälp av RIPT och  22 % av 
dessa hade vissa riskfaktorer 
och/eller symtom. Dessa patienter 
skickades till isolering och fick 
sedan genomgå lungröntgen.  RIPT 
upptäckte 17 av 27 patienter med 
tbc och de uppnådde därmed inte 
den förväntade resultatet. 

Grad I 

2002 
Sydafrika 

van der Walt, 
H.M., & 
Swartz, L. 

Task orientated 
nursing in a 
tuberculosis 
control 
programme in 
South Africa: 
where does it 
come from and 
what keeps it 
going? 

Att undersöka 
uppgiftsorienterad 
omvårdnad i 
samhällets 
sjukvårdssystem 
och varför det 
fortfarande används 
som arbetsmetod. 

En kvalitativ och etnografisk 
studie med intervjuer. Två 
olika hälsokliniker ingick i 
studien, en med lägre socio- 
ekonomisk status och den 
andra med mer blandad pop-
ulation. Under två månader 
studerades interaktionen 
mellan sjuksköterskorna och 
patienterna vid DOT 
utförandet. 

Användning av DOT- strategin som 
en uppgiftsorienterad omvårdnad 
verkar stå i vägen för 
patientcentrerad omvårdnad. Ett 
arbetssätt som är bra för patienten 
måste hittas så att följsamhet 
uppnås. Det måste även finnas stöd 
för sjuksköterskorna. 

Grad III 
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2000 
Taiwan 

Wang, P.D, & 
Lin, R.S. 

Tuberculosis 
transmission in 
the family 

Att undersöka 
risken för personer i 
samma hushåll att 
bli smittade med tbc 
och utreda om 
kontakt inom 
hushållet hade 
påverkan på 

sjukdomsförloppet. 

En kvantitativ studie där 
4595 personer med 
tuberkulossmitta deltog och 
där kontakten och 
kartläggningen sköttes av 
tolv sjuksköterskor. De 
vuxna i hushållen blev 
erbjudna lungröntgen medan 
barnen fick göra 
tuberkulintest. Personerna 
delades in i tre grupper 
utifrån hur långt deras 
sjukdomsutvecklingen gått.  

Risken är stor att bli smittad i ett 
hushåll. Studien visade att 6.7% 
(284) blivit smittade med aktiv 
lungtuberkulos, varav 17 av dessa 
fått en utvecklad form av 
sjukdomen. Man såg också att en 
kartläggning av personerna i 
hushållet bidrog till att man kunde 
upptäcka tbc i ett tidigare stadium 
än förr. Med hjälp av denna 
kartläggning tros man kunna utrota 
sjukdomen snabbare. 

Grad II 

2005 
Indonesien 

Watkins, R.E., 
& Plant, A.J. 

Clinic staff 
perceptions of 
tuberculosis 
treatment delivery 
in Bali 

Att undersöka 
hälso- och sjukvård-
personalens 
uppfattningar av 
tuberkulos-
behandling på Bali 
och för att få fram 
specifik information 
som kan stödja och 
utveckla program.  

Studien hade en både 
kvalitativ och kvantitativ 
metod. Deltagarna var 25  
hälso- och sjukvårdspersonal, 
varav åtta sjuksköterskor, 
och valdes ut från 18 
vårdinrättningar över hela 
Bali. De intervjuades och 
fick fylla i frågeformulär.  

De olika professionerna hade olika 
uppfattningar om svårigheter och 
prioriteringar om 
tuberkuloskontroll. Genom att de 
olika professionerna interagerar och 
kommunicerar mer med varandra 
kan en bättre patientcentrerad vård 
uppnås. 

Grad I 

2004 
Kina 

Xu, B., 
Fochsen, G., 
Xiu, Y., 
Thorson, A., 
Kemp, J.R., & 
Jiang, Q.W. 

Perceptions and 
experiences of 
health care 
seeking and 
access to TB care 
– a qualitative 
study in rural 
Jiangsu 
Providence, Kina 

Att skaffa en 
djupare förståelse 
för faktorer som 
påverkar 
tuberkulospatienters 
beteende vid 
uppsökning av 
sjukvård. 
Tillgänglighet av 
tuberkulosvård i 
områden med eller 
utan nationella 
tuberkulosprogram 
undersöktes också. 

En kvalitativ studie där två 
län avsiktligen valdes ut för 
att ingå i studien. Det 
konstruerades 16 
fokusgrupper, 
tuberkulospatienter där 
hälso- och sjukvårdspersonal 
från olika instanser ingick.  

Ekonomiska svårigheter påverkade 
sökandet av tuberkulosvård trots att 
subventionering fanns i det ena 
länet. Kvinnor och äldre patienter 
var mer motvilliga till att uppsöka 
vård. Patienternas misstro till 
sjukvården, felaktig 
läkemedelsbehandling samt brist på 
kunskap hos patienterna påverkade 
uppsökandet av sjukvård. 

Grad I 
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