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Sammanfattning:  Hepatit C är en smittsam blodsjukdom som kan utvecklas till 

ett kroniskt tillstånd. Kombinationsbehandlingen vid kronisk 

hepatit C är mycket krävande och påverkar patienternas liv 

psykiskt, fysiskt och socialt. Biverkningarna leder till att 

många väljer att avbryta sin behandling i förtid. Kunskapen 

om hur det är att leva med kronisk hepatit C är begränsad. 

För att ge patienterna den omvårdnad som de behöver är det 

av betydelse att öka sjuksköterskornas förståelse av patien-

ternas upplevelser. Syftet var att beskriva patienters upple-

velse av att leva med kronisk hepatit C. Stigmatisering är en 

förekommande upplevelse som delas av de flesta och många 

väljer därför att hålla sin sjukdom hemlig. Beroende på vart 

patienterna får sin diagnos hanteras beskedet på varierande 

sätt. Hur patienterna blivit smittade upplevs ha betydelse för 

omvårdnaden. De patienter som ådragit sig smitta via kon-

taminerade kanyler får en sämre omvårdnad än patienter som 

smittats via blodtransfusion. Det finns en brist på stöd och 

information inom sjukvården. De fördomar som finns i sam-

hället leder till ett utanförskap och kan följas som en röd tråd 

i patienternas liv. Fortsatt forskning kring kronisk hepatit C 

är av betydelse för att öka förståelsen av patienternas upple-

velser. 
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Abstract:  Hepatitis C is an infectious blood disease that can develop 

into a chronic illness. Combination therapy for chronic hepa-

titis C is very demanding and affects patient’s lives mentally, 

physically and socially. This contributes to the fact that 

many people choose to terminate their treatment early. The 

knowledge of what it´s like to live with chronic hepatitis C is 

limited. In order to give patients the care they need, it´s im-

portant to increase nurses understanding of patients expe-

riences. The aim was to describe patient’s experience of liv-

ing with chronic hepatitis C. Stigma is one experience that is 

shared by most, and therefore many choose to keep their ill-

ness a secret. Depending on where patients are when diag-

nosed they handled the news in different ways. How the in-

fection has been obtained have an impact on the nursing 

care. The patients who contracted infection through conta-

minated needles may receive a worse care than patients in-

fected trough blood transfusion. There is a lack of support 

and information in the health care. The prejudices of society 

leads to alienation and can be followed like a thread in the 

patient’s lives. Continued research on chronic hepatitis C is 

important for a better understanding of patient’s experiences. 
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Inledning  

Omkring en tredje del av jordens befolkning bär på en kronisk sjukdom som idag är det 

mest utbredda hälsoproblemet i världen. Det finns många olika kroniska sjukdomar och 

de allra flesta fortskrider långsamt och är irreversibla (World health organization 

[WHO], 2010). En sjukdom klassificeras som kronisk om den fortskrider längre än sex 

månader (Lindskog, 2004). Mer än hälften av alla som avlider världen över (WHO, 

2010) dör till följd av en kronisk sjukdom. En av alla kroniska sjukdomar (Läkemedels-

verket, 2008) är den blodburna smittan hepatit C som bärs av 170 miljoner människor 

varav 40 000 finns i Sverige. Rapporter utformade av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2000) visar att vården av hepatit C smittade patienter är dyr vilket är 

en påfrestning för samhällets ekonomi. Aktuell forskning (Duberg, 2009) tyder på att 

hepatit C- smittade patienter löper sex gånger högre risk än icke smittade att bli intagna 

på sluten avdelning. Hälften av denna patientgrupp belastar den psykiatriska vården. 

Forskning bedrivs även för att kartlägga de allvarliga biverkningar den långa kombina-

tionsbehandlingen ger (Bell, Robuck, Wright, Mihova & Hofmann, et al., 2009). Ytter-

ligare forskning belyser de psykiska påfrestning sjukdomen ger (Erim, Tagay, Beck-

mann, Bein & Cicinnati et al., 2010). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ingår det i sjuksköterskeprofessionen att upp-

märksamma och möta patienternas sjukdomsupplevelse och lidande samt så långt som 

möjligt tillgodose patienternas behov genom adekvata åtgärder.  

 

Bakgrund  

Hepatit C är en virussjukdom som smittar via blodkontakt och innebär att viruset angri-

per leverns celler och förorsakar inflammation (Smittskyddsinstitutet, 2008). Sjukdo-

mens mekanism beskrivs (Riksföreningen för hepatit C, 2009) som en beständig infek-

tion som drabbar kroppens leverceller. Sjukdomsförloppet leder till en irreversibel ärr-

bildning i leverns vävnad. 

Hepatit C upptäcktes 1989 (Socialstyrelsen, 2009), dessförinnan fanns enbart kunskap 

om hepatit A och B. Antalet nya smittade med hepatit C (www.smittskyddsinstitutet.se) 

har mellan åren 2008 och 2009 minskat och detta tyder på en ökad följsamhet av de 

hygienrutiner och rekommendationer som finns. Hepatit C definieras idag som akut 

eller kronisk. Kroppen kan (Riksföreningen för hepatit C, 2009) läka ut viruset spontant. 

Om detta inte sker inom sex månader från smittotillfället klassificeras hepatiten som 

kronisk och behöver då behandlas. Den enda kroniska sjukdom som idag går att bota är 

hepatit C. Den senaste forskningen (Duberg, 2009) uppger att så många som tre fjärde-

delar av alla som smittats utvecklar en kronisk sjukdom. Personer mellan 20-30 år utgör 

en tredjedel (Smittskyddsinstitutet, 2008) av den smittade populationen i Sverige. Majo-

riteten av de smittade är män och den vanligaste orsaken till smitta är via intravenöst 

drogmissbruk. Hälften av patienterna med kronisk hepatit C utvecklar levercirros eller 

eventuellt levercancer. Levercirros orsakad av kronisk hepatit C står idag för en tredje-

del (Läkemedelsverket, 2008) av de levertransplantationer som utförs i Sverige. Fakto-

rer som ökar risken att utveckla levercirros är hög ålder samt medelhögt till högt alko-

holintag. 
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Många av de patienter som drabbas av hepatit C får inte några symtom (Läkemedels-

verket, 2008) och av den anledningen får sjukdomen tid på sig att under årtionden ut-

veckla allvarliga komplikationer. Sjukdomen smittar (Riksföreningen för hepatit C, 

2009) främst via blodkontakt och i kontakt med slemhinnor. Innan sjukdomen upptäck-

tes var blodtransfusion en av de vanligaste smittvägarna för viruset. Idag är risken yt-

terst liten att via blodtransfusion bli smittad då allt blod noggrant kontrolleras. Konta-

minerade kanyler är en stor bidragande orsak till fortsatt spridning och är vanligen för-

knippade med drogmissbruk. De senaste åren har även tatueringar och piercingar, där 

hygienrutinerna inte följer rekommendationerna, blivit en faktor som bidrar till att anta-

let smittade ökar. Hepatit C kan även smitta via sexuell kontakt men risken är minimal. 

Vid upptäckt smitta måste smittskyddsläkaren i aktuellt landsting underrättas då hepatit 

C är en allmänfarlig sjukdom som dessutom är smittspårningspliktig. Smittans inkuba-

tionstid (Socialstyrelsen, 2009) är en till fyra månader. 

Kombinationsbehandling vid kronisk hepatit C är (SBU, 2000) den mest effektiva och 

innebär kombination av interferon och ribavirin. Denna behandling botar cirka hälften 

av patienterna (Duberg, 2009). Kombinationsbehandlingen bör vara individanpassad 

och kostnaden för behandlingen ligger idag på mellan 55 000kr och 110 000kr beroende 

på behandlingstidens längd. Behandlingen pågår (Riksföreningen för hepatit C, 2009) 

under 24 veckor, men vid svårbehandlad hepatit C kan dock behandlingen pågå upp till 

48 veckor. Behandlingen är mycket krävande för patienten och trots detta finns inga 

garantier för att den sjuka skall bli frisk. Behandlingens biverkningar beskrivs (Hopwo-

od & Treloar, 2005) ha stor påverkan på patienternas livskvalitet och vilja att fortsätta 

behandlingen. Cirka 15 % av patienterna (Läkemedelsverket, 2008) avbryter sin be-

handling på grund av biverkningarna.  Några av de vanligaste biverkningarna vid be-

handling är av psykisk karaktär i form av depressioner och suicidtankar (Hopwood & 

Treloar, 2005; Läkemedelsverket, 2008). Vidare beskrivs det hur hanterandet av illamå-

ende och ångest (Hopwood & Treloar, 2005) spelar en viktig roll för den fortsatta be-

handlingen. En annan effekt av behandlingen som påverkar patienterna både psyksikt 

och fysiskt är sömnproblem. Sömnproblemen är en vanlig biverkning vid injektioner 

med interferon som ofta påverkar patienternas dagliga liv dagarna efter administrering.  

För den som lever med en kronisk hepatit C kan det innebära att han eller hon måste stå 

ut med omgivningens reaktioner och fördomar. En sjukdom som inte syns för omgiv-

ningen (Joachim & Acorn, 2003) gör att den sjuka många gånger inte vågar berätta om 

den. Samhällets oskrivna regler för vad som är normalt och inte, kan vara en orsak ef-

tersom detta kan leda till utanförskap. Individen upplever utanförskap (Goffman, 1990) 

då han eller hon utmärker sig i form av avvikande utseende eller på något annat sett som 

av samhället inte anses vara normalt. Samhället har fördomar mot individer som utmär-

ker sig (Hansson, u.å.) och ger dem en stämpel som ofta innebär låg status. Resurserna 

för vård och forskning om sjukdomar med låg status, exempelvis kronisk hepatit C, är 

ibland reducerade. Detta bidrar till den diskriminering som patienterna upplever att 

samhället och sjukvården skapar. Detta styrks i Burton (1997), som skriver om diskri-

minering och dess negativa konsekvenser. En grupp av människor med särskilda eller 

annorlunda drag blir mindre och mindre accepterade och tillslut återstår bara en känsla 

av utanförskap för gruppen. 
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Sjuksköterskans omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans karaktärsämne. En legitimerad sjuksköterska har ett 

samhällsansvar (Socialstyrelsen, 2005) vilken innebär att visa omsorg till sin omgiv-

ning. Sjuksköterskan skall ha ett etiskt förhållningssätt där respekt för individen visas 

oavsett ålder, kön, etnicitet eller orsak till sjukdom.  

Den medicinvetenskapliga utvecklingen har stadigt gått framåt (Bahtsevani, Stolz & 

Willman, 2006) vilket i sin tur medfört kortare vårdtider. Att förkorta vårdtiderna ses 

inte alltid som positivt på grund av att det i slutändan kan öka kostnaderna för sjukvår-

den. Kostnaderna ökar på grund av att sjukvården har utvecklats så att avancerad be-

handling idag finns tillgängligt för patienterna i hemmet. Sjuksköterskan bedriver om-

vårdnad som är evidensbaserad vilket innebär att insatserna som görs är av vetenskaplig 

och klinisk beprövad grund. Sjuksköterskan tillsammans med patienten beslutar om 

olika omvårdnadsinsatser och den senaste vetenskapliga evidensen bör då tillämpas. 

Kraven på sjuksköterskans kompetens ökar i takt med förbättrade behandlingsmetoder 

och den snabba utvecklingen av medicinteknisk utrustning (Bathsevani, et al., 2006). 

Omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter (Harris Kalfoss, 2006) är en förekommande 

uppgift för sjuksköterskan. Känslor som meningslöshet kan komma hos sjuksköterskan 

då insikt om att patienterna inte kommer att bli fria från sin sjukdom infinner sig. Ande-

len kronisk sjuka i samhället ökar till följd av förbättrade behandlingsmetoder och 

minskad mortalitet. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1996) lyfter fram den en-

skildes ansvar för sitt egna liv, och menar då att om patienterna använder sig av sin fulla 

potential ökar graden av den egna hälsan. Ohälsa hos en person ses av Eriksson (1996) 

som något som uppstår när en person upplever ett hinder inom sig och i relation till 

andra människor. Motsatsen till ohälsa är att ”må väl” och det är av intresse för om-

vårdnadsutövaren att detta mål uppnås. En del av sjuksköterskans roll är (Jahren Kris-

toffersen, 2006) att identifiera och uppmärksamma tecken på hälsa hos patienterna. Häl-

sa innebär att patienten har ett eget val när det gäller vilken inställning han eller hon har 

till sin sjukdom.   

Sjuksköterskan skall visa respekt (Socialstyrelsen, 2005), och omsorg av patientens au-

tonomi, integritet och värdighet. En människas värdighet skapas av den egna möjlighe-

ten till att forma sitt liv och utgår ifrån den humanistiska vetenskapen (Eriksson, 1996). 

Den humanistiska människosynen är starkt förknippat med ökad livskvalitet hos patien-

ten. För att upprätthålla eller öka en patients livskvalitet krävs att sjuksköterskan har en 

helhetssyn på människan. Livskvaliteten hos patienterna (Jahren Kristoffersen, 2006) 

påverkas av de psykiska och fysiska upplevelser som en kronisk sjukdom för med sig. 

För patienten som drabbas av en kronisk hepatit C innebär det en stor förändring, både 

psykiskt och fysiskt och det är sjuksköterskans skyldighet (Socialstyrelsens, 2005) att 

planera omvårdnaden för patienten så att han eller hon på bästa sätt kan hantera de pro-

blem som uppstår. Att sträva efter att minimera psykiska och fysiska påfrestningar i 

samband med vård och behandling är en del av sjuksköterskans profession.  

När sjuksköterskan vårdar patienter med en kronisk sjukdom ingår det (Socialstyrelsen, 

2005) som en del av yrket att ge patienterna, deras anhöriga och familjer stöd av olika 

slag. För den kroniskt sjuka kan både sjuksköterskan och patientens familj vara ett bra 

stöd (Riksföreningen för hepatit C, 2009). Det ingår sjuksköterskans yrkesroll att i en-
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lighet med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763, § 2b) informera patienter 

om möjligheten till kontakt med stödgrupper. För att få en hög följsamhet till behand-

lingen bör det runt patienten (Läkemedelsverket, 2008) finnas ett fungerande team av 

sjukvårdspersonal som består av läkare, kurator, dietist, sjuksköterska och i vissa fall 

även psykiatriker upp till sex månader efter avslutad behandling. Om patienten får stöd 

och hjälp att handskas med sin sjukdom (Jahren Kristoffersen, 2006) är det lättare att 

lägga fokus på möjligheter i stället för på begränsningar.  

Att individanpassa informationen (HSL) om vård och behandlingar är sjuksköterskan 

uppgift. Otillförlitlig information och dålig kunskap om kronisk sjukdom hos sjuk-

vårdspersonal (Larsson & Jansson, 2008) kan påverka patienterna psykiskt. En bred 

kunskap om kroniska sjukdomar är av betydelse så att patientens upplevelser och käns-

lor får bekräftelse. Sjuksköterskan skall känna till de psykiska och fysiska påfrestningar 

patienterna med kronisk sjukdom upplever (Hopwood & Treloar, 2005). Därför bör de 

faktorer som påverkar de kroniskt sjukas dagliga liv identifieras samt hur de upplever 

vårdpersonalens kunskap och omvårdnad.  

Syfte  

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk hepatit C.  

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. Ett systematiskt 

sökande efter kvalitativa och kvantitativa artiklar genomfördes. De valda artiklarna 

granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmallar för studier med kvalita-

tiv och kvantitativ metod. Artiklarna sammanställdes och presenteras i resultatet. 

 

Datainsamling  

 
 

Artikelsökning har skett i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden i Cinahls Thesau-

rus var: ”hepatit C, chronic”, ”hepatitis C”, ”life experience”, ”quality of life” samt fri-

textsökning på orden ”care” kombinerat med ”hepatits C, chronic” och ”support” kom-

binerat med ”hepatitis C”. Sökorden som användes i PubMed med MeSHterm var: ”qu-

ality of life”, ”hepatitis C chronic”, ”nursing” . Sökningarna kombinerades med ”AND” 

samt NOT HIV. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt      

 

Sökord 

 

PubMed 

MeSH-term 

 

Cinahl 

Subject headinglist 

 

Cinahl 

Fritext 

Livskvalité Quality of Life Quality of Life  

Stöd   Support 

Hepatit C Hepatitis C, Chro-

nic 

Hepatitis C, Chronic 

Hepatitis C 

 

Erfarenhet  Life Experience  

Omvårdnad Nursing  Care 

 

Inklusionskriterier vid samtliga sökningar i både Cinahl och PubMed var att artiklarna 

skulle handla om patienter med kronisk hepatit C, vara publicerade mellan 2004 – 2010 

samt vara på engelska. I databaserna skulle artiklarna även vara research och innehålla 

abstrakt. Då det gav ett begränsat antal relevanta träffar valdes också artiklar med enbart 

hepatit C i titeln ut. Alla sökningar begränsades även med NOT HIV. Det totala antalet 

artiklar efter första sökningen blev 126 stycken. Då sökningarna kändes för breda tilla-

des även exklusionskriterierna i både Cinahls och PubMeds sökningar. Exklusionskrite-

rierna var artiklar med barn, drogmissbrukare, andra behandlingsmetoder än kombina-

tionsbehandling, artiklar innehållande hepatit A och B samt artiklar som handlade om 

patienter som samtidigt var smittade med flera sjukdomar eller andra blodsmittor förut-

om hepatit C, i titeln. Artiklar innehållandes alkoholmissbruk samt könsskillnader i ti-

teln valdes även bort.  Efter avgränsning med hjälp av exklusionskriterierna återstod 40 

stycken artiklar av de ursprungliga 126. Abstrakten i de 40 artiklarna lästes och resulte-

rade i att ytterligare 23 artiklar valdes bort. Majoriteten av artiklarna som förkastades 

handlade om patienter med andra sjukdomar i kombination med hepatit C eller kronisk 

hepatit C. I urval 1 återstod då 17 stycken artiklar. När granskning enligt Carlsson & 

Eiman (2003) var genomförd återstod 13. De fyra artiklar som valdes bort efter gransk-

ning, valdes bort på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Resterande artiklar sam-

manställdes i urval 2. Frisökningar gjordes i Cinahl på titlarna 'Spoiled identity' in hepa-

titis C infection: the binary logic of despair, Chronic illness experiences, clinical mark-

ers and living with hepatitis C och Majority of patients with hepatitis C express physi-

cal, mental and social difficulties with antiviral treatment. Frisökning på de tre titlarna 

gjordes eftersom artiklarna figurerat i andra uppsatser gällande hepatit C och ansågs 

kunna bidra med material. Sökhistoriken finns redovisad i Tabell 2, Bilaga I. Av de 16 

artiklar som återstod i urval 2 var 12 stycken kvalitativa och tre stycken kvantitativa. 

Elva stycken artiklar fick efter granskning (Carlsson & Eiman, 2003) vetenskaplighet 

grad I. Tre av artiklarna fick graden II och två artiklar fick grad III. De artiklar som an-

vändes i resultatet redovisas i artikelöversikten Tabell 3, Bilaga II. 
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Databearbetning 

 
Databearbetningen startades med att artiklarna delades upp sinsemellan. Artiklarna läs-

tes noggrant igenom individuellt och det som var relevant till syftet markerades. När 

alla 15 artiklarna var genomlästa och analyserade skrevs det som kändes relevant till 

syftet in på datorn. Detta skapade egna sammanfattningar av artiklarna som sedan dela-

des in i tre kategorier. Kategorierna bearbetades för att säkerställa att de följde syftet 

och klipptes sedan ihop till en flytande text. Artiklarna lästes även igenom igen för att 

säkerställa vetenskaplighet samt att ingen information hade förbisetts. Resultatartiklarna 

är i referenslistan markerade med *.   

 

 

Resultat 

Patienters upplevelse av ett förändrat liv 

I samband med diagnosen kronisk hepatit C (Sutton & Treloar, 2007) är det vanligt att 

patienterna förnekar sin sjukdom. Upplevelserna i samband med diagnosen är mycket 

varierande, vilket styrks av Kinder (2009), som beskriver att diagnosen hepatit C är om-

tumlande och starkt förknippat med rädsla och chock.  Patienterna upplever en känsla av 

förtvivlan (Sutton & Treloar, 2007), som avtar när patienterna kommer till insikt om att 

sjukdomen i vissa fall går att bota. Många patienter får en ny syn på livet och ändrar sitt 

beteende efter att de får sin diagnos. Vanliga livsstilsförändringar som patienterna gör är 

att ändra kost, motion och alkoholvanor mot en mer hälsosam inriktning. 

Patienter som insjuknar i kronisk hepatit C, exempelvis som barn eller genom drog-

missbruk, (Sutton & Treloar, 2007) upplever sjukdomen som en del av livet. I Grogan 

& Timmins (2010) studie framgår det att en stor andel patienter blivit smittade via kon-

taminerade blodprodukter, exempelvis i samband med anti- immunoglobulin spruta, 

blodtransfusion eller vid behandling av blödarsjuka. Patienterna upplever en lägre livs-

kvalitet då de smittas på detta sätt som skapar ett behov av emotionellt och psykologiskt 

stöd. Zickmund, Bryce, Blasiole, Shinkunas & LaBrecque, et al. (2006) påvisar att det 

har betydelse för hur hela situationen upplevs när en diagnos delges. När diagnosen del-

ges på en öppen mottagning blir patientupplevelsen mer positivare än om diagnosen 

ställs inne på exempelvis ett fängelse eller sluten anstalt.  

Att smittas av hepatit C som utvecklas till en kronisk sjukdom innebär hinder i livet för 

många patienter. Det framkommer att patienterna upplever sitt liv komplicerat (Sutton 

& Treloar, 2007) om de vill skaffa barn eller hitta en partner som kan tänka sig att dela 

sitt liv med någon som har kronisk hepatit C. Oro över att smitta andra människor varie-

rar patienter emellan (Danoff, Khan, Wan, Hurst & Cohen, et al., 2006). Skillnaden är 

att en del gör något åt saken, genom att skydda sig, till skillnad från andra som ser pro-

blemet men inte gör något åt det. Kronisk hepatit C medför att patienterna påverkas 

(Taylor–Young & Hildebrandt, 2008) psykiskt, fysiskt och socialt. Patienterna påverkas 

socialt genom att det är svårt att arbeta som vanligt på grund av den extrema trötthet de 

upplever. Cirka 70 % upplever extrem trötthet i samband med behandling, vilket påver-
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kar följsamheten till medicineringen (Zickmund, et al., 2006). En patient uppger att det 

påverkar hennes familj (Sgorbini, O’Brien & Jackson, 2009) eftersom hon inte längre 

kan arbeta. Butt, Paterson & McGuinness (2008) beskriver hur symtomen inverkar på 

det dagliga livet, samt vilka förändringar av dagliga rutiner som måste göras. Patienter-

na upplever att förändringarna medför att de inte har kontroll över sina liv. Det är ofta 

inte möjligt att fullfölja studier eller arbeta heltid, vilket leder till att ett normalt liv inte 

kan fortskrida.  

En tredjedel av patienterna upplever influensaliknande symtom (Zickmund, et al., 

2006). Det upplevs av patienterna att det dagliga livet påverkas av smärta och illamåen-

de. Alla symptom påverkar patienternas arbete i olika grad. En patient känner oro för att 

mista sitt arbete på grund av hur biverkningarna påverkar arbetsförmågan. Psykiska 

biverkningar av behandlingen som patienternas upplever är depression och ångest (Go-

gan & Timmins, 2010; Zickmund, et al., 2006). En del patienter upplever sin kroniska 

hepatit C som obetydlig på grund av symtombristen. Andra sjukdomar som HIV [Hu-

mant Immunbrist Virus] eller blödarsjuka (Sutton & Treloar, 2007) har en större påver-

kan på patienternas liv.  

”Hep C attacks” är ett begrepp som skapats utifrån patienters upplevelser av symtom 

som vid speciella tidpunkter förekommit samtidigt (Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne, 

& Macdonald, 2006). Attackerna kommer (Sutton & Treloar, 2007; Lang, Conrad, Gar-

rett, Battistutta & Cooksley, et al., 2006) i ett återkommande mönster av försvagningar i 

sjukdomen. Patienterna upplever att episoderna med fysiska symtom varierar i svårig-

hetsgrad över tid (Sutton & Treloar, 2007; Lang, et al., 2006). Vanligt förekommande 

besvär i symtombilden av kronisk hepatit C (Grogan & Timmins, 2010; Lang, et al., 

2006) är fysisk trötthet, humörsvängningar och depression. Sutton & Treloar (2007) 

tillägger även smärta. Smärtan som vanligtvis förekommer är ledsmärta och muskel-

smärta (Lang, et al., 2006). I symtombilden ingår även illamående och kräkningar. Epi-

soderna kommer utan förvarning och försvårar patienternas dagliga liv. När attackerna 

kommer är det bara att avvakta i väntan på att de skall avta (Sutton & Treloar, 2007).  

De patienter som beskriver sig själva som aktiva innan diagnosen (Zickmund, et al., 

2006) upplever att sjukdomen påverkar dem avsevärt mer än de som såg sig själva som 

inaktiva i det dagliga livet. Kronisk hepatit C patienter upplever en stor frustration. Irri-

tation och ett kritiskt förhållningssätt gentemot andra är anledningar som leder till att 

förhållandet med familj och vänner försämras. En brist på energi medför (Taylor-Young 

& Hildebrandt, 2008) att det är svårt att delta i sociala sammanhang. 

Ett annat fysiskt hinder (Grogan & Timmins, 2010; Danoff, et al., 2006) som patienter-

na upplever som psykiskt påfrestande, är att inte vara sexuellt tillfredställd. Mer än hälf-

ten av patienterna (Grogan & Timmin, 2010; Danoff, et al., 2006) upplever att de kän-

ner en försämring i sitt sexliv. En fjärdedel av deltagarna anges lida av mild till svår 

depression. Depression kan däremot inte sammankopplas med den upplevda försäm-

ringen av sexuell tillfredsställelse. Andra symtom som patienterna själva upplever vara 

förknippade med kronisk hepatit C är bland annat ilska, mardrömmar, paranoia och hu-

mörsvängningar. 

Kombinationsbehandlingen upplevs av patienterna som mycket krävande och innebär 

en rad extremt jobbiga biverkningar (Sgorbini, et al., 2009). De vanligaste biverkning-

arna är illamående, influensaliknande symtom, huvudvärk och sömnlöshet. Influensa-

liknande symtom är de allra jobbigaste och medför ett skiftande tillstånd mellan frossa 



8 

 

och svettningar (Grogan & Timmins, 2010; Kinder, 2009). Alla symtom har en stor på-

verkan på livskvaliteten för patienterna (Sgorbini, et al., 2009). En patient uppger (Tay-

lor-Young & Hildebrandt, 2008) att behandlingen inte skall vara lätt utan att den bör 

medföra vissa hinder. Om det är lättare att misslyckas än att lyckas med behandlingen 

så finns en viss risk att behandlingen inte slutförs. Andra biverkningar av behandlingen 

är insomnia, feber, frossa, muskelvärk. Patienterna upplever att biverkningar varierar 

från dag till dag (Taylor-Young & Hildebrandt, 2008). Behandlingen är så påfrestande 

(Kinder, 2009) att många av patienterna har suicidtankar och panikattacker. Detta är ett 

resultat av den depression patienterna känner av som biverkning av både sjukdomen och 

behandlingen. En patient uppger att den depressionen (Sgorbini, et al., 2009) som fanns 

tidigare förvärrades av behandlingen. Patienten upplever att den förvärrade depressio-

nen många gånger har bidragit till suicidtankar. Medicineringen och dess biverkningar 

påverkar kroppen (Zickmund, et al., 2006; Danoff, et al., 2006) mer än vad sjukdomen i 

sig gör. Patienterna upplever (Taylor-Young & Hildebrandt, 2008) att de psykologiska 

symptomen försvinner så fort behandlingen upphör. Behandlingen kombinerat med so-

cialt liv och arbete är en mycket stressfull situation (Zickmund, et al., 2006). Behand-

lingens biverkningar har stor effekt (Taylor-Young & Hildebrandt, 2008) på patientens 

relation med sin partner då irritation, humörsvängningar och ilska är vanligt. Detta 

styrks av Sgorbini, et al. (2009)  som menar att de svåra biverkningarna gör att patien-

terna i första hand fokuserar på sig själva och i andra hand på omgivningen, vilket med-

för svårigheter i relationen med en partner. Även relationen till övriga familjemedlem-

mar förändras under behandlingen. En kvinna berättar att hennes dotter fått svårigheter i 

skolan och en man berättar att hans söner slutat med sina fritidsaktiviteter. Tillvaron kan 

också påverkas på ett positivt sätt, en patient uppger att familjen blivit mer nära var-

andra och att de ser på livet som mer värdefullt. I samband med behandlingen känner 

många en förlust av kontroll över livet (Zickmund, et al., 2006).  Att skapa rutiner och 

ritualer för att hantera den svåra behandlingen hjälper patienten att återta kontrollen 

(Taylor-Young & Hildebrandt., 2008). Patienterna upplever (Danoff, et al., 2006) lägre 

livskvalitet i samband med den svåra behandlingen vilket medför att många patienter 

inte fullföljer sin behandling. Livskvaliteten kan påverkas negativt trots att behandling-

en många gånger lyckas. En del patienter efterfrågar (Grogan & Timmins, 2010) infor-

mation om hur medicinerna de får fungerar.  Rådgivning är något som bör ske privat 

och enskilt och som efterfrågas av patienterna.  

 

Patienters upplevelse av stigmatisering  

Den upplevda identitetsförlusten hos patienterna är förknippad med stigmatisering. Pa-

tienterna upplever en stark diskriminering mot sig själv och andra som bär på hepatit C 

(Fraser & Treloar, 2006). Denna diskriminering leder till en (Conrad, et al., 2006) stig-

matisering där patienterna känner sig oönskade. Att känna sig oönskad vid själva avslö-

jandet av sjukdomen är vanligt. Stigmatisering behöver inte bero på (Moore, Hawley & 

Bradley, 2008.) omgivningens fördomar eller andras rädsla för att bli smittad utan pati-

entens inställning till sig själv som bärare av en smittsam kronisk sjukdom.  

Stigmatisering är även förknippat med (Moore, et al., 2008; Fraser & Treloar, 2006) 

avslöjandet om sjukdomen. Sjukdomen hålls hemlig av rädsla för att på arbetsplatsen bli 

utstött av kollegor. De flesta patienter väljer därför att hålla sin sjukdom hemlig för all-

mänheten (Danoff, et al., 2006; Fraser & Treloar, 2006). Vissa vågar inte berätta (Sgor-
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bini, et al., 2009) för sina barn då relationen mellan dem är viktigt. Risken är stor att 

relationen förstörs om patienterna berättar.   

“I was my own worst enemy on this one. I feared other people´s fear of me”. (Moore, et 

al., 2008 s.98).  

 

En patient uppger att hon inte vågar berätta för sin familj om sin hepatit C då hon tror 

att familjen kommer ta avstånd (Fraser & Treloar, 2006). Detta styrks av Sutton & 

Treolar (2007) som skriver att patienterna i många fall inte vågar berätta för familj och 

vänner, då de är rädda för att bli isolerade och uteslutna. Det är också vanligt att familj 

och vänner ber den drabbade att hålla sin sjukdom hemlig (Butt, et al., 2008). Stigmati-

sering kan även drabba de som vågar berätta om sin sjukdom. En patient uppger att när 

hans kompisar fick veta att han var bärare av hepatit C upphörde kontakten. En annan 

patient upplever samma scenario fast med sin partner (Moore, et al., 2008).  I Danoff, et 

al:s (2006) resultat framgår det också att det finns en oro för att smitta sina vänner, sin 

familj och speciellt sina barn. Att smitta sina partners med sjukdomen är en generell oro 

som också återfinns hos smittade personer.  

En känsla av att vara smutsig framkommer som ett problem som orsakar stigmatisering 

(Fraser & Treloar, 2006). På grund av detta undviker patienterna att medverka i sociala 

sammanhang. En ung patient uttrycker att det är socialt isolerande att behöva avstå från 

att följa med vänner och arbetskamrater ut på drink eller en öl efter arbetet (Zickmund, 

et al., 2006). Att inte kunna leva som innan diagnosen gör att patienterna känner ensam-

het (Sgorbini, et al., 2008). En annan vanlig felaktig uppfattning (Butt, et al., 2008) är 

smittvägarna hos hepatit C. Familj och vänner tror ofta att sjukdomen smittar via berör-

ing och kontakt, vilket leder till att de begränsar umgänget med den drabbade personen. 

Många gånger får personerna inte låna toaletten hemma hos familj och vänner på grund 

av rädsla och okunskap. Även patienterna (Moore, et al., 2008) är rädda att smitta andra. 

”I am always worried that I might pass in onto me family or me friends…I wouldn´t 

wish it onto my worst enemy” (Temple-Smith, Gifford & Stoové, 2004 s.49). 

Den stigmatisering som upplevs av patienterna (Butt, et al., 2008) beror på andras upp-

fattning av vad som är orsaken till sjukdomen. Kronisk hepatit C är starkt förknippad 

med drogmissbruk. Att smittas via blodtransfusion ses inte lika illa som att bli smittad 

via en kontaminerad kanyl. Sjukvårdspersonal visar mer förståelse för patienter som fått 

sin smitta via blodtransfusion (Moore, et al., 2008). En del av patienterna uppger att de 

hittar på egna historier om sin sjukdom och hur de blivit smittade (Conrad, et al. 2006). 

Patienterna själva upplever stigmatisering oavsett orsaken till sjukdomen (Butt, et al. 

2008).  

De känner att de blir satta i ett fack som värderas lågt. Detta styrks av Danoff, et al., 

(2006) som skriver att patienter känner sig stigmatiserade genom att sjukvårdpersonalen 

liksom allmänheten, ofta tror att hepatit C patienter är missbrukare. Patienterna uppger 

att stigmatisering försvårar möjligheten att kunna hantera sjukdomen (Moore, et al., 

2008). Omvårdnaden och stödet försvinner (Butt, et al., 2008) då sjukvårdspersonalen 

drar sig undan och ser ner på den sjuka. 
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Patienters upplevelse av information och stöd 

Ett missnöje med vården av patienter med kronisk hepatit C är ett ständigt återkomman-

de faktum (Paterson, Butt, McGuinness & Moffat, 2006). Upplevelsen utifrån patienter-

nas perspektiv är att vårdpersonalen endast fokuserar på de fysiska biverkningar sjuk-

domen ger och inte på de social omställningar som medföljer. 

 ”He doesn´t want to know how I am living with it (Hep C). He only cares about my 

liver” (Paterson, et al., 2006 s.216).  

Patienterna uppger att de av sina läkare blir erbjudna antidepressiva läkemedel (Pater-

son, et al., 2006) när de i förtroende delar med sig av sin arbetssituation och de äkten-

skapsproblem, som uppstår i samband med sjukdomen. Patienterna upplever att de inte 

bli tagna på allvar och att ingen lyssnar. Ett problem patienterna upplever (Sutton & 

Treloar, 2007) som har stor påverkan på livet, är bristen av information. Den informa-

tion som patienterna får upplevs ofta vara felaktig. Informationen från sjukvården angå-

ende behandlingen av hepatit C upplevs av patienterna som mycket dålig (Kinder, 

2009). Patienterna upplever att läkare anser att sjukdomen inte är av så allvarlig karak-

tär.  

”The first thing I said (to my doctor) is Right, what happens with the baby? And his 

like, Well, I don´t know. And that´s all he could say, to all my questions, is I don´t 

know” (Temple - Smith, et al., 2004 s.50). 

Patienterna känner brist på empati (Sgorbini, et al., 2009) när de genomgår behandling. 

En orsak upplevs vara utebliven information och dålig kunskap hos sjukvårdspersona-

len. Olika behandlingsmetoder, dieter och en fungerande kommunikation (Jessop, Co-

hen, Burke, Conti & Black, 2004) mellan patient och läkare, är enligt patienterna något 

som måste finnas med den information som de får. Patienterna upplever ändå att de är 

någorlunda tillfredställda med den information som de får av sin läkare men att den in-

formation som de får genom stödgrupper är mer användbar. Den långa behandlingstiden 

medför att sjukvårdspersonalen och patienterna hinner etablera en relation (Grogan & 

Timmins, 2010) och tillsammans göra en individuell omvårdnadsplan. 

Patienterna upplever att ett eget sökande efter kunskap och information (Sutton & Tre-

loar, 2007) hjälper dem att hantera sin sjukdom. Patienternas sätt att hantera sin sjuk-

dom upplevs variera på många olika sätt (Temple-Smith, et al., 2004). Vissa söker ak-

tivt efter stöd och information, medan andra förnekar sin sjukdom. Patienterna känner 

sig svikna av vårdpersonalen (Paterson, et al., 2006) och lär sig därför att ta eget ansvar 

för att hantera sjukdomen. Det upplevs även att kvaliteten på servicen försämras för den 

patient som är drabbad av hepatit C till skillnad från patienter som inte bär på smittan. 

Bland annat upplever patienter med kronisk hepatit C att de får en sämre smärtlindring i 

samband med akuta situationer (Butt, et al., 2008). Trots den sämre omvårdnaden som 

patienterna upplever förlitar de sig i många i fall helt och hållet på vårdpersonalens kun-

skaper.  

Patienterna upplever att stödet de får hemifrån (Sgorbini, et al., 2009) är ovärderligt. 

Känslomässig respons upplevs spela en stor roll (Butt, et al., 2008) då patienterna skäms 

för sin sjukdom så mycket att de inte vågar berätta för den närmsta familjen. En del pa-

tienter upplever att behovet av stödgrupper är något som måste tillfredsställas (Temple-

Smith, et al., 2004), medan andra anser att stödgrupperna inte har någon mening och 
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funktion. Vårdpersonalen upplevs vara (Kinder, 2009) ett viktigt stöd för att hantera 

sjukdom och behandling. Patienterna önskar mer stöd efter behandlingens avslut (Gro-

gan & Timmins, 2010) och även att sjukvårdspersonalen inte skall vara dömande mot 

patienter som ådragit sig smittan via intravenöst drogmissbruk. Det eftersöks också mer 

terapi under behandlingens gång. Cirka 10 % av patienterna önskar mer specialiserade 

sjuksköterskor och ungefär 10 % vill ha tillgång till stöd och hjälplinjer på fler av dyg-

nets timmar. Patienterna upplever trots friskförklarande en känsla av att fortfarande vara 

sjuk. Många upplever att de saknar det stöd från vårdpersonal som behövs (Paterson, et 

al., 2006). Kommunikationen med andra människor samt sjukvårdspersonal upplevs av 

patienterna som ett viktigt sociala stöd (Taylor-Young & Hildebrandt, 2008). 

Patienterna upplever att det stöd som ges av hepatit C stödgrupper (Jessop, et al., 2004) 

inte bara omfattar stöd till den drabbade utan även till familj, vänner och personer med 

andra leversjukdomar. Patienterna uppger att stödgrupperna används i första hand som 

en källa till information men även för att kunna ge och ta emot stöd av andra medlem-

mar. Patienternas upplevelser är att det stöd som fås från medlemmarna i stödgrupper 

inte går att få någon annanstans, då människor utan smittan inte riktigt har förståelse för 

hur det är att leva med kronisk hepatit C. Patienterna upplever att stöd från familj och 

vänner gör att ett någorlunda liv (Sgorbini, et al., 2009) kan fortsätta trots den kroniska 

sjukdomen. Det beskrivs av patienterna att det är svårt för dem att hantera situationen 

(Moore, et al., 2008), då stöd från sjukvården uteblir och familjen drar sig undan. Pati-

enterna upplever att de undviker att medverka på grund av rädslan för stigmatisering 

eller att någon från deras arbete skall få insikt om sjukdomen. Familj och vänner upp-

levs av patienterna kunna ge socialt stöd men många patienter saknar anhöriga att förlita 

sig på.  I denna situation upplevs stödgrupper vara en stor hjälp.  

En del patienter upplever att de mister hoppet om livet när de smittats (Fraser & Treloar, 

2006), vilket leder till brist på rädsla. Bristen på rädsla bidrar till ett ökat risktagande 

eftersom patienterna känner att de redan har en kronisk sjukdom, det vill säga, det värsta 

upplevs redan ha drabbat dem. En kvinna upplever att hon inte längre bryr sig vem hon 

delar sina smutsiga kanyler med, hon är ju redan smittad. Detta trots att risken för att 

smittas av andra sjukdomar fortfarande finns. Andra patienter upplever liknande scena-

rio då de anser att de inte kan bli sämre än de redan är (Fraser & Treloar, 2006). Vad 

som än händer eller vilken sjukdom de än får så kan livet inte bli sämre än att vara smit-

tad med hepatit C. Eftersom kronisk hepatit C kan botas känner många patienter sig 

ändå hoppfulla om att bli friska.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En inledande pilotsökning gjordes på kronisk hepatit C vilket gav en överblick på pro-

blemområdet. Överblick resulterade i valda sökord vilka ansågs ha relevans mot syftet. 

Sökorden ”hepatits C, chronic”, ”hepatitis C”, ”life experience”, ”quality of life”, ”nur-

sing” och ”care” valdes ut (Tabell 1, sökordsöversikt). 

Efter de första sökningarna konstaterades det att ordet ”support” ofta nämndes i sam-

band med kronisk hepatit C, till följd av det valdes ”support” att användas som ett sök-
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ord. Då ”support” och ”care” inte fanns som alternativ i subject headings list i Cinahl, 

gjordes fritextsökningar på dessa. ”Nursing” och ”care” användes då dessa sökord an-

sågs ha relevans för sjuksköterskeyrket. Kombinationer av flera av sökorden gjordes 

men då detta inte resulterade i fler artiklar användes endast kombination av respektive 

sökord tillsammans med ”hepatitis C, chronic” eller ”hepatitis C” (Tabell 2: Bilaga I). 

Sökning i Cinahls Thesaurus gjordes på ordet ”patient experience” men Cinahls subject 

headings list föreslog ”life experience” istället. En frisökning gjordes på ”patient expe-

rience” kombinerat med ” hepatitis C, chronic” men sökningen resulterade inte i några 

träffar. Samma sökning genomfördes i PubMed men inte heller där hittades någon 

MeSH- term för ”patient experience”. Istället föreslogs ”life experience” men då MeSH-

termen blev life change events ansågs sökningen bli för bred.  

Begränsningar i sökningarna gjordes på två respektive fyra år, men då dessa sökningar 

inte gav tillräckligt många resultat utökades sökningarna till att omfatta sex år. Vissa av 

artiklarna återkom vid olika sökningar vilket visar att sökorden var relevanta till syftet. 

Att söka med enbart hepatit C istället för kronisk hepatit C varje gång kan ses som en 

svaghet eftersom vissa patienter då inte hade kronisk hepatit C. Målet var dock att utläsa 

det som gällde de patienter som varit smittade en längre tid. 

En artikel var från Sverige, sju från Australien och åtta från Amerika (USA). Fler artik-

lar från Sverige var önskvärt men det hittades bara en. Då Australien och USA ses som 

I- land, precis som Sverige kan resultatet jämföras med svenska förhållanden. Då hepatit 

C är en sjukdom som är utbredd världen över är det konstigt att inte fler artiklar från 

exempelvis Europa och Asien kunde hittas. Att de flesta artiklarna var kvalitativa ses 

styrka. De kvantitativa artiklar som inkluderades i studien ansågs vara användbara då 

deras resultat redovisade ett stort antal patienters upplevelser. 

Alla artiklar som användes var på engelska, detta kan ses som en svaghet eftersom re-

sultat från utländska artiklar på andra språk än engelska kan ha missats. En annan av-

gränsning som användes var att söka artiklar publicerade mellan åren 2004-2010. Av-

gränsningen ses som positivt då senaste forskning eftersöktes. Valet att välja bort artik-

lar innehållande barn, hepatit A, hepatit B, HIV, kombination av hepatit C tillsammans 

med flera sjukdomar eller annan blodsjukdom samt drogmissbrukare i titeln, kan ses 

som en svaghet. Avgränsningen gjordes för att minimera risken att den beskrivna upp-

levelsen påverkats av andra omständigheter än hepatit C. En artikel beskriver upplevel-

sen från patienter under 25 års ålder men artikeln ansågs bidra med god information till 

resultatet. Det framgick inte om deltagarna var under 18 år. Möjligtvis hade resultatet 

kunnat få ett annat utfall om sökning gjorts utifrån ett genusperspektiv där män och 

kvinnors upplevelser analyserats var för sig.  

Antalet patienter som deltog i studierna varierade mellan 1-188 stycken. Artikeln med 

endast en deltagare inkluderades då det som framkom i artikeln ansågs djupt beskriva en 

patients upplevelse av att leva med kronisk hepatit C. Bortfallet i artikeln av Grogan & 

Timmins (2010) kan ses som en svaghet men då det efter bortfallet fortfarande återstod 

106 patienter som deltog ansågs deras resultat ändå vara pålitligt.  

En styrka är att arbetet genomfördes tillsammans. Avsikten med att arbeta tillsammans 

var att studien skulle kännas gemensamt utformat. Granskningen av resultatartiklarna 

genomfördes inledningsvis individuellt då uppdelning av artiklarna gjordes. Artiklarna 

granskades enligt Carlsson & Eiman (2003) och fick vetenskaplighetsgraderna I, II eller 

III. I och II innebär medel till hög vetenskaplighet medan grad III innebär låg veten-
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skaplighet. Därefter diskuterades artiklarna sinsemellan för att nå konsensus. En styrka 

var att artiklarna lästes och bearbetades flera gånger, på så sätt missades ingen viktigt 

information i resultatet. Resultatet i studien granskades och omarbetades ett flertal 

gånger för att säkra att den röda tråden följdes och stärka trovärdigheten i litteraturstu-

dien. 

 

Resultatdiskussion 

 
Sökningarna som gjordes resulterade i 15 stycken artiklar. Två artiklar fick efter 

granskning enligt Carlsson & Eiman (2003) grad III. Anledningen till att artiklarna fick 

grad III berodde på att bortfallet inte var angivet och att diskussion av felkällor och 

egenkritik saknades. I båda artiklarna saknades även slutsats däremot var resultatbe-

skrivningen tydlig och frågeställningarna var besvarade. I en del artiklar saknades etiska 

aspekter men artiklarna ansågs ändå tillföra relevant fakta till resultatet i litteraturstudi-

en. Artiklarnas resultat finner stöd i ett antal andra artiklar som graderats med I och II. 

Majoriteten av valda artiklar fick grad I vilket ses som en styrka för resultatet i studien. 

Fem av de kvalitativa artiklarna (Sgorbini, et al., 2009; Taylor- Young & Hildebrandt, 

2008; Sutton & Treloar, 2007; Zickmund, et al., 2006; Fraser & Treloar, 2006) genom-

fördes med semistrukturerade intervjuer vilket kan ses som en styrka då samma frågor 

ställdes till alla och vilket gav öppna svars möjligheter. En artikel (Lang, et al., 2006) 

använde sig av fokusgrupper samt frågeformulär. Fokusgrupper kan ses som en bra me-

tod att använda då patienterna får chansen att diskutera sina upplevelser utifrån struktu-

rerade frågor. I de kvantitativa artiklarna (Grogan & Timmins, 2010; Moore, et al., 

2008; Danoff, et al., 2006; Jessop, et al., 2004) användes frågeformulär riktade till ett 

större antal patienter. Det är ett bra komplement till de mer djupgående kvalitativa artik-

larna. Bland annat användes frågeformuläret SF-36 som är ett internationellt väl använt 

instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet.  

Resultatet visar att patienternas reaktioner och upplevelser i samband med diagnosen 

hepatit C är mycket varierande. En del patienter upplever isolering och utanförskap me-

dan andra upplever en likgiltighet gentemot diagnosen.  Detta kan enligt Sutton & Tre-

loar (2007) förklaras av att de som smittats tidigt ser sjukdomen som del av livet.  Att 

sjukdomen efter en lång tid blir en del av vardagen är ett logiskt förlopp som möjliggör 

att ett normalt liv kan fortlöpa. De oskrivna regler av vad som är normalt eller inte, som 

skapats av samhället (Joachim & Acorn, 2003), kan förklara det utanförskap som pati-

enterna känner och som i sin tur kan vara orsaken till den stigmatiseringen som patien-

terna upplever.  Stigmatisering är något som är utbrett i de flesta samhällen och beror 

till stor del på rädsla och okunskap. I resultatet framkommer det att patienterna upplever 

en rädsla inför stigmatisering, vilket medför att de inte vågar berätta om sjukdomen. 

Stigmatiseringen upplevs så utbredd att patienterna inte ens vågar berätta för sina när-

maste familjemedlemmar (Sgorbini, et al., 2009; Moore, et al., 2008; Danoff, et al., 

2006; Fraser & Treloar, 2006). Att inte våga berätta om sjukdomen för allmänheten är 

givet men att patienterna inte vågar berätta för sina närmsta är något som förvånar. Att 

hantera en svår situation kan vara mycket påfrestande. Cullberg (2006) tar upp att famil-

jen tillsammans med de sociala förutsättningar patienterna har, spelar en viktig roll för 

att hantera den psyksiska ohälsan. Stöd i samband med sjukdom och ohälsa från famil-

jen kan gå förlorad om patienten inte delger dem sin sjukdom. En slutsats som skulle 
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kunna göras är att i och med frånvaron av stöd drar patienterna sig undan och bidrar till 

den isolering som de redan upplever. Patienterna upplever, i en studie gjord av Fraser & 

Treloar (2006), en stark diskriminering mot sig själva. Kan det vara så att det beror på 

de normer som samhället skapat mot människor med smittsamma sjukdomar? Eller är 

det en kombination av inställningen till sig själva som bärare av en smittsam kronisk 

sjukdom och de oskrivna reglerna som finns i samhället? En tolkning är att patienterna 

hamnar i en självuppfyllande profetia, vilket innebär att de tar på sig en roll som andra 

har skapat (Strömberg, 2005). Att leva i en självuppfyllande profetia bidrar till den iden-

titetsförlust som patienterna upplever (Fraser & Treloar, 2006).  

Patienterna upplever att fördelen med kombinationsbehandlingen är chansen att bli frisk 

(Kinder, 2009; Taylor-Young & Hildebrandt, 2008). Behandlingens biverkningar upp-

levs dessvärre ge stora psykiska problem. De psykiska problem som patienterna upple-

ver är suicidtankar och det kan därför övervägas om behandlingen verkligen är adekvat. 

Kombinationsbehandling beskrivs idag av läkemedelsverket (2008) som den mest effek-

tiva. Behandlingen vid hepatit C upplevs av patienterna som mycket krävande då bi-

verkningar som trötthet, depression och ångest är vanligt. Influensaliknande symtom är 

också något som patienterna upplever. Ett skiftande tillstånd mellan frossa och svett-

ningar, insomnia, feber och muskelvärk beskrivs även av patienterna. Biverkningarna 

bidrar till att cirka 15 % av patienterna (läkemedelsverket, 2008) väljer att avbryta sina 

behandlingar. Det skulle därför kunna ifrågasättas om behandlingens fördelar verkligen 

överväger dess nackdelar och i sådana fall i vilken utsträckning? Det faktum att patien-

terna riskerar att utveckla suicidtankar gör att det är av stor betydelse att personal inom 

hälso- och sjukvård är medvetna om denna risk. Suicidtankar är en allvarlig biverkning 

och det är viktigt att sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal så tidigt som möjligt 

kan identifiera och uppmärksamma dessa riskpatienter. Om patienterna själva är med-

vetna om risken att utveckla depression och suicidtankar är de troligtvis mer uppmärk-

sammade på sina egna upplevelser och tankar. Sjuksköterskan bör känna till de fysiska 

och psykiska påfrestningar en kronisk hepatit C sjuk patient upplever (Hopwood & Tre-

loar, 2005). 

Patienterna upplever att de som får sin smitta via blodtransfusion behandlas bättre av 

sjukvårdspersonal än de patienter som smittas via smutsiga kanyler (Moore, et al., 

2008). Riskföreningen för hepatit C (2009) uppger att en vanlig smittväg för viruset är 

via kontaminerade kanyler, vanligtvis förekommande inom missbrukarkretsar. Möjligt-

vis känner sjukvårdspersonalen en skuld över att ha smittat en patient på detta sätt och 

bidrar indirekt och omedvetet till att ge dessa patienter en bättre vård. Detta kan vara en 

orsak till att patienterna ljuger om hur de fått viruset (Conrad, et al., 2006). Det är för-

vånansvärt och oacceptabelt att sjukvårdspersonal behandlar patienterna olika trots att 

de bär på samma sjukdom. I Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) framgår det klart och tydligt att sjuksköterskan inte får diskrimi-

nera människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. En tolkning av detta skulle även kunna 

vara sjuksköterskan inte får diskriminera oavsett orsak till sjukdom. En annan upplevel-

se som förekommer bland patienterna är känslan av hinder i livet (Sutton & Treloar, 

2007). Det faktum att hepatit C är en kronisk smittsam sjukdom gör det inte lättare för 

patienterna att hantera den. I frågan om att skaffa familj och barn kan det uppkomma 

problem då patienterna upplever det svårt att hitta en partner som accepterar sjukdomen.    

I flera studier (Grogan & Timmins, 2010; Conrad, et al., 2006; Sutton & Treloar, 2007; 

Lang, et al., 2006) beskrivs begreppet ”hep C attacks” som innebär episoder av symtom 
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som drabbar patienterna. Dessa ”hep C attacks” innebär att patienterna upplever fysiska 

och psykiska symtom såsom trötthet, humörsvängningar, depression, illamående och 

kräkningar. Som Socialstyrelsen (2005) skriver är det därför viktigt att planera omvård-

naden för patienten så att de på bästa sätt kan hantera dessa episoder då de uppkommer. 

Patienterna upplever (Sutton & Treloar, 2007) en informationsbrist hos sjukvårdperso-

nal angående hepatit C och dess symtom och biverkningar. Dessutom var informationen 

många gånger felaktig. Sjuksköterskan skall ha kunskap om hur sjukdomen påverkar 

patienterna. Detta överensstämmer inte med hur patienterna upplever sjukvårdpersona-

len. Hur skall vi göra för att öka denna kunskap hos sjukvårdpersonal? Ett förslag på 

hur kunskapen kan ökas är genom mer lätttillgänlig information, exempelvis i form av 

broschyrer från Riksföreningen för hepatit C.   

Patienterna upplever att stöd i samband med sjukdom (Butt, et al., 2008) är något som 

anses vara viktigt. Upplevelsen hos patienterna är att det idag saknas stöd och det finns 

en brist på kunskap. Exempelvis önskar patienterna fortsatt stöd i upp till ett halvår efter 

avslutad behandling. Stödgrupper kan på många sätt hjälpa patienterna och deras anhö-

riga. Det är förvånansvärt att personal inom en yrkeskår som dagligen utövar medicins-

ka omvårdnadsåtgärder bidrar till stigmatisering och diskriminering av hepatit C patien-

ter. Sjukvårdspersonal bör känna till hur sjukdomen smittar och vilket stöd dessa patien-

ter faktiskt behöver. Patienterna upplever även att sjukvården har svårt att lyssna på 

deras berättelser om hur livet påverkas och att de bara fokuserar på de fysiska symto-

men och inte på de psykiska och sociala (Paterson, et al., 2006). Att läkarna inte anser 

att kronisk hepatit C är en allvarlig sjukdom tycks märkligt då sjukdomen är komplice-

rad och kan ge allvarliga komplikationer. En förklaring kan vara att sjukdomen idag går 

att bota (Duberg, 2009; Riskföreningen för hepatit C, 2009). Läkarnas attityder bidrar 

till upplevelsen av saknad empati som patienterna känner. Orsaken kan finnas i samhäl-

let där sjukvården varken har tid eller pengar att lägga på samtal och terapeutiska be-

handlingsmetoder, utan bara fokuserar på det som med läkemedel kan botas.  

De patienter som blivit diagnostiserade på öppenmottagning upplever sjukdomen som 

mer positiv än de som fått diagnosen inne på ett fängelse (Zickmund, et al., 2006). Det 

skulle kunna förklaras genom att patienter som diagnostiseras på en öppenmottagning 

ges större möjligheter att ställa frågor än de som sitter inne i fängelse. Patienten inne på 

ett fängelse har troligtvis inte tillgång till en sjuksköterska. En svårighet blir då att möta 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande vilket i sin tur leder till att adekvata om-

vårdnadsåtgärder uteblir. 

Många patienter upplever begränsningar i sitt dagliga liv. Patienterna upplever att de 

inte kan medverka i fysiska aktiviteter med andra, då de i närkontakt finns risk för över-

föring av smitta om de på något sätt skulle skada sig. Att inte kunna leva sitt liv som de 

gjorde innan diagnos är kanske en bidragande orsak till att patienterna upplever en brist 

på kontroll (Butt, et al., 2008). Bristen på kontroll skulle kunna tolkas som den ohälsa 

som Katie Eriksson (1996) beskriver, som infinner i sig när hinder uppstår i relation till 

andra människor. Sjuksköterskan skall utföra insatser som hjälper patienterna att i störs-

ta möjliga mån ansvara för sitt egna liv och på så sätt öka graden av den egna hälsan. 

Om patienterna känner att de är delaktiga i sin egen vård och de beslut som fattas runt-

omkring behandlingen medför detta att de behandlas med värdighet, det vill säga med 

en humanistisk människosyn. En del patienter väljer att i samband med sjukdom leva ett 

mer hälsosammare liv (Sutton & Treloar, 2007). Att ha som mål att få ett hälsosammare 

liv kan vara ett bra sätt att hantera sin sjukdom på och därmed lära sig att leva med den.  
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Konklusion 

Att leva med kronisk hepatit C upplevs som en förändring i livet. Vanliga biverkningar 

som patienterna upplever är depression, ångest och influensaliknande symtom. Stigma-

tiseringen som upplevs finns inte bara i samhället utan även inom sjukvården. Stigmati-

seringen kan följas som en röd tråd genom den smittades liv. Stöd, information och att 

bli tagna på allvar är något som patienterna idag saknar. Den upplevda informationsbris-

ten inom sjukvården är för många ett hinder i hanterandet av sjukdomen. Sjukvården 

fokuserar idag alldeles för mycket på de fysiska symtomen sjukdomen ger medan pati-

enternas psykiska och sociala liv förblir förbisett. Kunskap om sjukdomens påverkan på 

patienternas liv saknas idag, inte bara hos sjukvårdspersonal utan även hos allmänheten.  

 

Implikation 

Genom att redan i grundskolan ge undervisning om kronisk hepatit C och dess smitto-

vägar kan fördomarna mot sjukdomen förebyggas. Framtida forskning bör fokusera på 

nya smittade patienters upplevelser såväl som på de patienter som redan idag lider av 

kronisk hepatit C, detta för att säkerställa att utvecklingen går framåt. Fortsatt forskning 

inom område är nödvändigt för att utveckla en skonsammare kombinationsbehandlingar 

med färre biverkningar. Ytterligare forskning berörande svenska förhållanden behövs 

för att resultatet skall kunna användas inom den svenska sjukvården. En rekommenda-

tion är att införa kronisk sjukdom som en valbar kurs i sjuksköterskeutbildningen. Idag 

saknas det möjlighet att specialisera sig på kroniska sjukdomar men en påbyggnadsut-

bildning inom område skulle kunna eliminera den aktuella kunskapsbristen. Sjukskö-

terskan bör ha ett öppnare och mer fördomsfritt förhållningssätt gentemot patienter med 

kronisk hepatit C.  
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and social difficulties with antiviral treatment. European Journal of Gastroenterolo-

gy & Hepatology.18 (4), 381-388. 
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Tabell 2. Sökhistorik                 Bilaga I (1) 

 

Databas 

 

Datum 

 

Sökord/Limits 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

abstract 

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

PubMed 20100401 "Hepatitis C, Chronic"[Mesh] 

AND "Quality of 

Life"[Majr:NoExp] NOT HIV 

Limits: With abstracts, English, 5 

years. 

37 10 3 2 

PubMed 20100401 "Hepatitis C, Chronic"[Mesh] 

AND "Nursing"[Mesh] NOT HIV 

Limits: With abstracts, English, 5 

years. 

3 2 2  2 

Cinahl 20100401 (MM "Hepatitis C, Chronic") 

AND "care" NOT HIV 

Limits: Research article, English, 

2008 -2010. 

10 5 1 1 

Cinahl 20100401 (MH "Life Experiences")   

AND (MH hepatitis C)  NOT 

HIV 

Limits: Research article, English, 

2008 -2010. 

8 4 2 1 

Cinahl 20100401 (MM “Hepatitis C”) AND anti-

viral treatment NOT HIV 

Limits: Research article, Eng-

lish,2004-2010 

19 6 3 1 

Cinahl 20100405 (MM "Hepatitis C, Chronic")  

AND (MH "Quality of 

Life") NOT HIV 

Limits: Research article, English, 

2006-2010. 

12 4 1 1 

Cinahl 20100410 "support"  

AND  (MM hepatitis C) NOT 

HIV 

Limits: Research article, English, 

2004 -2010.  

37 9 5 5 

Cinahl 20100410 Fritext: 'Spoiled identity' in hepa-

titis C infection: the binary logic 

of despair.   

1 1 1 1 

Cinahl 20100410 Fritext: Chronic illness expe-

riences, clinical markers and liv-

ing with hepatitis C. 

1 1 1 1 

 

 



 

                  Bilaga I (2) 

PubMed 20100410 Fritext: Majority of patients with 

hepatitis C express physical, men-

tal and social difficulties with 

antiviral treatment. 

1 1 1 1 

 

 

   



 

Tabell 3. Artikelöversikt          Bilaga II (1) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007, 

USA 

Cinahl 

Butt, G., Pater-

son B L., & 

McGuinness, L 

K . 

Living with the 

stigma of hepatitis 

C. 

Syftet var att 

identifiera och 

beskriva hur pati-

enter som lever 

med kronisk he-

patit C gör sina 

dagliga egenvårds 

beslut.  

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ de-

skriptiv metod. Intervjuer, frågeformu-

lär samt egna inspelningar som genom-

fördes av deltagarna under en vecka.  

Urval: Antal deltagare: 26 (män = 13, 

Kvinnor = 13). Ålder: 33-76 år. 

Bortfall:7. 

Dataanalysmetod: Grounded theory 

samt analytisk statistik. 

Slutsatsen visar att stigma 

medför stora utmaningar för 

de med kronisk hepatit C. 

Hur deras sociala nätverk, 

arbete och hur samhället i 

sig påverkas. 

Resultaten tyder på att de 

krävs individuella, struktu-

rella och sytematiska föränd-

ringar för att eliminera stig-

ma som påverkar egen-

vårdsbesluten. 

Grad I 

2006, 

Australien, 

Cinahl 

 

Conrad, S., 

Garrett, L.E., 

Cooksley, M P., 

Dunne, W G E., 

& Macdonald, 

G A. 

Living with 

chronic hepatitis 

C means: “you 

just haven´t got a 

normal life any-

more”. 

Syftet var att 

undersöka 

psykosociala 

faktorer som 

påverkar livskva-

liteten för männi-

skor med själv-

identifierad kro-

nisk hepatit C. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ me-

tod med intervjuer i grupp eller indivi-

duella. Semistrukturerade.  

Urval: 70 (män= 45, Kvinnor = 25). 

Ursprungligt antal deltagare: 77. 

Bortfall: 7. 

Dataanalysmetod: Strauss & Corbin’s 

grounded theory. 

Mer forskning behövs kring 

ämnet kronisk sjukdom och 

hepatit C. Idag vet sjukvår-

den och samhället alldeles 

för lite. ”Hep attacks” är ett 

begrepp som framkom i 

studien som måste belysas 

mer. Studien visar på att 

hepatit C patienter har en 

lägre livskvalitet. De psykis-

ka och sociala problemen 

hepatit C medför påverkar 

patienternas välmående.   

Grad I 

2006, 

USA, 

PubMed 

 Danoff, A.., 

Khan O.,  Wan, 

D W., Hurst, L., 

Cohen, D., & 

Tenner, C., et al.  

Sexual dysfunc-

tion is highly 

prevalent among 

men with chronic 

hepatitis C virus  

Syftet var att 

fastställa före-

komsten av sexu-

ell dysfunktion 

hos män med  

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ och 

kvantitativ metod. Individuella inter-

vjuer samt tre olika frågeformulär (Bri-

ef Male Sexual Function Inventory 

[BMSFI], Beck Depression Inventory  

Sexuell dysfunktion är 

mycket vanligt hos män med 

kronisk hepatit C- infektion. 

Detta ger patienterna mins-

kad livskvalitet men sexuell. 

Grad I 



 

         Bilaga II (2) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

  infection and 

negatively im-

pacts health-

related quality of 

life. 

hepatit C infek-

tion och utvärdera 

effekterna av  

Sexuell dysfunk-

tion på den hälso-

relaterade livskva-

liteten. 

 

[BDI], HRQO– Form 36). Deltagarna 

intervjuades en och en. Därefter fick de 

svara på tre olika frågeformulär gällan-

de depression, sexuell hälsa och livs-

kvalitet. 

Urval: 112 stycken hepatit C positiva 

män, 239 stycken i en kontrollgrupp.  

Dataanalysmetod: Deskriptiv analys 

samt statistiska analys med hjälp av 

programmet SSPS software version 

13.0. 

dysfunktion är dock inte 

förknippad med depression 

 

2004, Austra-

lien, Cinahl 

Fraser, S & 

Treloar, C. 

”Spoiled identity” 

in hepatitis C 

infection: the 

binary logic of 

despair.  

Syftet var att 

undersöka sam-

band mellan hepa-

tit C diagnos och 

Goffman’s teori. 

om stigma för att 

få fram material 

som en hjälp att 

minimera känslan 

av misströstan 

gentemot infek-

tionen 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: n = 6 valdes ur en större studie 

(N = 38). 

Dataanalysmetod: Grounded theory. 

Slutsatsen visar att ett sam-

band mellan misströstan och 

hepatit C infektion endast 

kan ses i en minoritet av 

fallen. Det framkommer att 

patienterna upplever psyko-

logisk påverkan relaterat till 

stigma men att detta kommer 

från personen själv och inte 

från samhället. Sjukvårds-

personal bör inte enligt stu-

dien bidra till stigmatisering.   

Grad II 

2010, Austra-

lien, Cinahl. 

Grogan, A & 

Timmins, F. 

Side effects of 

treatment in pa-

tients with hepati-

tis C – implica-

tions for nurse 

specialist practice. 

Syftet var att 

undersöka patien-

ters uppfattning 

av biverkningar i 

samband med 

behandling av  

Datainsamlingsmetod: Kvantitativ = 

frågeformulär med 59 frågor. 

Urval:  

Antal tillfrågade (N=201) 

Antal deltagare (N=106)  

Bortfall: 95.  

Slutsatsen visar att biverk-

ningarna kan ha en stor 

påverkan på patienternas 

livskvalitet och alla upplever 

symtomen på olika sätt och 

sjuksköterskor bör därför  

Grad I 

          



 

Bilaga II (3) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

   hepatit C. Dataanalysmetod: Analysen gjorde 

med hjälp av programmet SSPS ver-

sion 14.0 . 

individualisera omvårdnaden 

för att kunna möta varje 

patient där denna befinner 

sig. En väl fungerande rela-

tion mellan patient och sjuk-

sköterska ökar patientens 

välbefinnande. 

 

 

2004, United 

States of 

America 

(USA) 

Cinahl 

 

Jessop, A B., 

Cohen, C., 

Burke, M., Con-

ti, M., & Black, 

M.  

Hepatitis support 

groups – Meeting 

the information 

and support needs 

of hepatitis pa-

tients. 

Syftet var att 

undersöka delta-

gandet, använ-

dandet och nyttan 

av stödgrupper för 

patienter med 

hepatit. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ och 

kvantitativ. Intervjuer. Och frågefor-

mulär via email. 

Urval: Antal deltagare = 88 (Online, n 

= 38, stödgruppsmedlemmar, n= 50).  

 Antal män = 39, antal kvinnor = 49. 

Ålder: 20-70 år 

Bortfall: Ej angivet. 

Dataanalysmetod: Deskriptiv och ana-

lytisk. 

Slutsatsen visar att stöd-

grupperna hjälper inte bara 

de som är drabbade utan 

även familj och vänner samt 

patienter med andra lever-

sjukdomar. 97 % deltar i 

stödgrupper för att få infor-

mation. I andra och tredje 

hand deltar patienter i Stöd-

grupper för att få respektive 

ge stöd. Användandet av 

stödgrupper är enligt resulta-

tet brett och behovet av stöd 

är stort. 

Grad I 

 

 

 



 

         Bilaga II (4) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2009, 

USA, 

Cinahl 

Kinder, M. 

 

The lived ex-

perience of 

treatment for 

hepatitis C. 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva manliga 

patienters upple-

velser under och 

efter avslutad 

behandling av 

hepatit C.  

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ me-

tod med intervjuer. 

Urval: Antal: Män (n=8) 

Dataanalysmetod: Grounded theory. 

Slutsatsen är öka förståelsen 

för patienter med hepatit C. 

Oavsett var den hepatit C 

sjuka möter vården vill 

hon/han bli behandlad som 

alla andra patienter som inte 

bär på sjukdomen. Patienter 

vill bli bemötta med öppen-

het, ärlighet och få möjlighet 

till stöd efter behandling.  

Grad II 

 

2008, United 

States of 

America 

(USA), 

Cinahl. 

Moore, G A., 

Hawley, D A.,  

& Bradley, P. 

Hepatitis C – 

experiencing 

stigma. 

Syftet var att 

undersöka och 

kategorisera olika 

stigman förknip-

pade med hepatit 

C. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ. 

Fas 1= Frågeformulär som samman-

ställdes.  

Fas 2 = Sammanställningen i fas 1 

skapade en fråga som deltagarna fick 

svara på i fas 2 = slutlig analys. 

Urval: Önskat antal deltagande (N=54).  

Antal deltagare (N= 39) . 

Bortfall: 15. 

Dataanalysmetod: Grounded theory. 

Slutsatsen visar att majorite-

ten av deltagarna upplever 

stiman som kan kategorise-

ras i 5 teman.  

Tema 1 = Stigma i relation 

till smittorisk. 

Tema 2 = Stigma i relation 

med avslöjande av sjukdo-

men. 

Tema 3 = Stigma i relation 

till sjukvårdpersonal. 

Tema 4= Stigma i samband 

med relationer. 

Tema 5 = Stigma i relation 

till arbetsplatsen.  

Grad I 

 

 

   



 

Bilaga II (5) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskap-

lig kvalitet 

2006, Austra-

lien, Cinahl 

Lang, C A., 

Conrad, S. Gar-

rett, L., Battis-

tutta, D., Cooks-

ley, G E., & 

Dunne, M P., et 

al.  

Symptom preva-

lence and cluster-

ing of symptoms 

in people living 

with chronic he-

patitis C infection.  

Syftet var att 

beskriva symtom 

som påverkar 

livskvalitet och 

som skulle kunna 

hänga samman 

med infektion 

orsakad av hepatit 

C virus.  

Datainsamlingsmetod:  

Det inledande steget var kvalitativt 

genom gruppintervjuer.  

Urval:  

Fas 1: Intervjuer av 73 personer (män = 

48, kvinnor = 25).  

Resultatet av dessa intervjuer ligger till 

grund för intervjuerna i fas 2. 

Fas 2: 188 personer (män = 

125,kvinnor = 62,Transexuella =1) 

intervjuades samt fick ett frågeformulär 

med de 21 symtom som framkommit i 

fas 1. Ålder: < 25 år. 

Dataanalysmetod: Grounded theory 

Slutsatsen visar hur olika 

symptom kan påverka smit-

tade människor på olika sätt. 

Symtom som trötthet, illa-

mående och aptitlöshet 

nämndes ofta av deltagarna 

medan symtomen sömnpro-

blem, svettningar och ljud- 

och ljuskänslighet inte alls 

hade lika stor påverkan på 

deltagarna. Många av delta-

garna sammanfattade episo-

der av symtom under be-

greppet ”hep C attack”. 

Grad II 

2006, USA, 

PubMed. 

Paterson B L., 

Butt, G., McGu-

inness, L., & 

Moffat, B .  

The construction 

of hepatitis C as a 

chronic illness. 

Syftet var att 

presentera hur 33 

vuxna, diagnosti-

serade med kro-

nisk hepatit c 

upplevde hur det 

att ta beslut rö-

rande den egna 

omvårdnaden, 

speciellt hur det är 

att leva med en 

kronisk sjukdom. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ och 

beskrivande metod användes. En indi-

viduell intervju genomfördes och del-

tagarna spelade även in sina tankar 

under en vecka. Under denna vecka 

genomfördes två stycken telefoninter-

vjuer .  

Urval: 33 personer (män = 18, kvinnor 

= 15) anmälde sig till att frivilligt delta 

i studien.  

Ålder: 33-76 år. 

Bortfall: Inte angivet. 

Dataanalysmetod: Materialet analyse-

rades växelvis eftersom att intervjuer 

över telefon genomfördes samtidigt 

som deltagarna spelade in sina tankar. 

Slutsatsen visar att det finns 

en skillnad mellan patienter-

nas upplevelse av sjukdo-

men som skiljer sig ifrån det 

perspektiv som sjukvårds-

personal har av sjukdomen. 

Deltagarna uttryckte att 

saker som för dem var vikti-

ga för att kunna hantera livet 

med sjukdomen inte alls 

berördes av sjukvårdsperso-

nalen. De som enligt läkaren 

blivit ”botade” upplevde att 

de inte längre förtjänade 

omvårdnad.   

Grad III 

 



 

Bilaga II (6) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskap-

lig kvalitet 

2009, Austra-

lien, PubMed 

Sgorbini, M., O´ 

Brien, L & 

Jackson, D.  

Living with hepa-

titis C and treat-

ment: the personal 

experience of 

patients. 

Syftet var att 

undersöka de 

problem som 

finns runt hepatit 

C, kombinations-

behandlingen och 

dess påverkan på 

patientens relatio-

ner för att öka 

chanserna att 

förstå hur det är 

att leva med hepa-

tit C. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ fe-

nomenologisk ansats med semistruktu-

rerade intervjuer . 

Urval: 5 deltagare, (2 män, 3 kvinnor) 

och deras partners boende i Sydney. 

Åldern låg mellan 32-54 år.  

Intervjuerna genomfördes på olika 

kliniker, på deltagarnas kontor och i 

deltagarnas hem.  

Dataanalysmetod: Grounded theory. 

Slutsatsen visar att för många 

av deltagarna var diagnosen 

oväntad och skapade känslor 

av rädsla, ilska och förnekelse. 

Deltagarna beskrev tydligt hur 

deras dagliga liv kraftigt på-

verkades av bieffekterna av 

behandlingen. Deltagarna 

hanterade biverkningarna 

genom att enbart ta på sig 

sådana uppgifter som de visste 

att de klarade av, trots sina 

symptom. Känslor av isolering 

och ensamhet var vanligt då 

personerna inte vågade berätta 

för andra om sin sjukdom. 

Många av deltagarna uppgav 

även att sjukvårdspersonal 

saknade kunskap om sjukdo-

men. Stöd från vänner och 

familj rankandes högt av del-

tagarna. 

Grad I 

2007, 

Australien, 

Cinahl 

Sutton, R & 

Treloar, C. 

 

 

 

 

 

Chronic illness: 

experience, clini-

cal markers and 

living with hepati-

tis C. 

Syftet var att 

utifrån två olika 

modeller, sjuk-

domens utveck-

lingsbana och 

förändringsbart 

perspektiv, under-

söka hepatit C 

patienters upple 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ med 

grounded theory  i modellerna: sjuk-

domens utvecklingsbana(illness trajec-

tory) och förändringsbart perspek-

tiv(shifting perspective). Semistruktu-

rerade intervjuer genomfördes. 

Urval: N = 36 deltagare med hepatit C 

valdes ut ifrån en större studie (N=78).  

 

Slutsatsen är att de två model-

lerna som utgår ifrån intervju-

er och frågeformulär, är bra 

verktyg att använda sig av för 

att undersöka patienters upp-

levelser. Modellerna kan både 

användas var för sig eller för 

att komplimentera varandra 

Patienterna beskrev olika  

Grad I 



 

Bilaga II (7) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

   velse av en kro-

nisk sjukdom och 

dess betydelse för 

den upplevda 

hälsan 

Dataanalysmetod: Analys enligt groun-

ded theory. Dataanalysen styrdes av de 

två teoretiska modellerna som används 

i studien. 

uppfattningar och upplevel-

ser av att leva med hepatit C. 

Episoder av symtomattacker 

beskrevs av deltagarna som 

något som påverkar dem i 

mycket stor omfattning. 

 

2009, 

USA, 

Cinahl 

Taylor-Young, 

P., & Hilde-

brandt, E. 

 

The multidimen-

sional burden of 

hepatitis C and its 

treatment. 

Syftet var att få en 

fördjupad förstå-

else av den psy-

kiska, fysiska och 

känslomässiga 

börda som hepatit 

C- smittade upp-

lever under sjuk-

dom och behand-

ling. 

 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ = 

Semistrukturerade djupgående inter-

vjuer. 

Urval: Man= 1. ålder: 45 år.  

Dataanalysmetod: Grounded theory. 

Data analyserades och presenteras i 

resultatet under fyra olika teman. 

Slutsatsen visar att informa-

tion skall skapa förstålelse 

för hepatit C patienter som 

genomgår behandling. Del-

tagaren i studien efterfrå-

gande mer förståelse hos 

sjukvårdpersonal när de 

gällde livserfarenhet och 

möjligheten att hantera de 

svåra biverkningarna. Dess-

utom önskade han att de 

kunnat lyssna lite mer till 

honom. Att lyssna på patien-

ten är det viktigaste en sjuk-

sköterska kan göra. De te-

man som framkom var: 

Tema1=förändringsprocesse

n  

Tema 2 = behovet av kon-

troll. 

Tema 3= kommunikation 

och socialt stöd. 

Tema 4= biverkningar från 

behandling. 

 

Grad I 



 

          

Bilaga II (8) 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2004, 

Australien 

Cinahl 

Temple-smith, 

M., Gifford, S., 

&Stoové , M.  

The lived expe-

rience of men and 

woman with he-

patitis C: Implica-

tions for support 

needs and health 

information. 

Syftet var att 

beskriva och 

jämföra de erfa-

renheter män och 

kvinnor har från 

sin diagnos hepa-

tit C, samt att 

beskriva upple-

velsen av stöd och 

diskriminering i 

samband med 

sjukdomen. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ 

metod genom intervjuer. Jämförelse-

studie mellan de två grupperna kvin-

nor och män. Båda könen fick samma 

intervjufrågor.  

Urval: 20 kvinnor (1998-1999),  

12 män (2000). 

Ålder: 17-56 år. 

Dataanalysmetod: Grounded theory 

med analys av teman.   

Slutsatsen är att mycket lite 

könsspecifik information om 

hepatit C är tillgänglig, inte 

heller skiljde det sig gällande 

förebyggande insatser, utbild-

ning, behandling samt stöd-

tjänster mellan könen. För 

sjukvården måste det bli vikti-

gare med jämställdhets frågor 

om smittan skall minskas 

dessutom behövs mer utbild-

ning för att hepatit C patienter 

skall vara välmående. 

Grad III 

2006, 

USA, 

PubMed 

Zickmund, C L., 

Bryce, C L.,  

Blasiole, J A.,  

Shinkunas , L., 

LaBrecque, D 

R., & Arnold, R 

M. 

Majority of pa-

tients with hepati-

tis C express 

physical, mental 

and social diffi-

culties with anti-

viral treatment. 

Syftet var att 

undersöka de 

problem en hepa-

tits C -smittad 

patient upplever 

under behandling. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ och 

kvantitativ. Semistrukturerade inter-

vjuer samt två stycken skalor, 

HAD(depression) och SIP (sickness 

impact profile). 

Urval: Totalt antal deltagande: 

N=272 (antal tillfrågade: 368). 

N = 65 (Män = 40, kvinnor 25) 

(N=207 Non treatment patient.) 

Bortfall: 96. 

Dataanalysmetod: Deskriptiv samt 

analytisk statistik med hjälp av SPSS 

version 12.0. 

Slutsatsen visar att informa-

tion till patienter, anhörig och 

sjukvårdspersonal om förvän-

tat effekt och biverkningar på 

behandlingen är viktigt. Den-

na information är viktigt att 

förstå för att optimera följ-

samheten i behandlingen. 

Sjukvårdpersonal skall kunna 

identifiera de psykiska och 

sociala påfrestningar patienter 

under behandling känner. 

Grad I 

 



 

 

 


