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Abstrakt Tuberkulos (TBC) har ur ett internationellt 
perspektiv hög förekomst. I världen bär ungefär en 
tredjedel av befolkningen på tuberkulossmittan. 
För att sjuksköterskan ska kunna ge god och 
adekvat vård är det viktigt att erhålla den 
drabbades upplevelse beträffande sin egen 
sjukdom. Syftet var att belysa patientens 
upplevelse av att leva med tuberkulos. Metoden 
som användes för uppsatsen var en 
litteraturöversikt där 3 artiklar antog en kvantitativ 
ansatts samt nio en kvalitativ. Resultatet visade på 
stora skillnader i hur den tuberkulossmittade 
upplevde sin sjukdom. Somliga upplevde inga 
större besvär med sin TBC emedan andra upplevde 
svårigheter med sin omgivning, kroppsliga 
symptom samt i mötet med vården. Slutsatsen blev 
att det måste finnas en djupare förståelse för den 
som drabbats av TBC, både på ett kroppsligt, 
socialt & psykologiskt plan samt i mötet med 
sjukvården. Mer forskning behövs angående hur 
utländska patienter i Sverige upplever sin 
tuberkulos. I den praktiska vårdverksamheten samt 
i sjuksköterske-utbildningen bör även kunskapen 
om tuberkulospatientens varierade upplevelser av 
hälsa samt ohälsa lyftas fram ur ett interkulturellt 
perspektiv.  
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Abstract Tuberculosis (TB) has from an international 
perspective high incidence. In the world about one 
third of the population carries the tuberculosis 
infection. For the nurse to provide good and 
adequate health care is it important to obtain the 
patients experience regarding their own disease. 
The aim was to highlight the patient's experience 
of living with tuberculosis. The method used for 
this paper was a literature review in which three 
articles adopted a quantitative method and nine a 
qualitative. The results showed significant 
differences in how the tuberculosis infected 
experienced their illness. Some experienced no 
major problems with their TB however other 
experienced difficulties with their surroundings, 
bodily symptoms and in the meeting with health 
care. The conclusion was that there must be a 
deeper understanding for those who suffers from 
tuberculosis, both in a bodily, social & 
psychological level and in the meetings with health 
care. More research on how foreign patients in 
Sweden are experiencing their tuberculosis is 
needed. In the practical health care activities and in 
nursing education, should also knowledge about 
tuberculosis patient varied experiences of health 
and illness be highlighted from an intercultural 
perspective. 
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Inledning 
 

Henning Nilsson kom ut i den bleka vårkvällen, stannade utanför 
portvalvet och drog in den svala luften. Kände hur det tog emot när han 
andades djupt, försökte undvika hostan. Men hostan kom ändå och han 
lutade sig ett ögonblick mot väggen medan det mörknade för ögonen. 
Hostan var inte bra, den skrämde honom. Men han försökte gömma den, 
glömma den (Fogelström 2009, s. 232). 
 

Beskrivningen illustrerar hur den litterära personen Henning upplever sin tuberkulos, i 
slutet på 1800-talets Stockholm, då förekomsten av tuberkulos var som vanligast i 
Sverige (Nationalencyklopedin (NE), u.å.a). Den litterära beskrivningen av sjukdomen 
skiljer sig inte avsevärt från hur patienter och dess omgivning i världen idag upplever 
tuberkulos, exempelvis delger patienter hur de får känslan av att sjukdomen inte är bra 
samt behöver döljas (Karim, Johansson, Diwan & Kulane, 2011; Kelly 1999; Somma, 
Thomas, Karim, Kemp, Aris, Auer & Wiess, 2008).  
 
I dagens Sverige har tuberkulos inte den utbredning som för hundra år sedan (NE u.å.a; 
Smittskyddsinstitutet u.å.). Sjukdomen har fått ny aktualitet påvisar statistik från 
smittskyddsinstitutet (Smittskyddsinstitutet, u.å). Det senaste året rapporterades 50 fler 
fall, från 595 år 2011 till 645 år 2012. Sedan år 1992 har majoriteten av de rapporterade 
fallen varit från personer födda utanför Sverige. Vid en granskning av statistik som 
sträcker sig från 1990 till år 2012 finns en klar linje som visar att tendensen hos 
svenskfödda som drabbas av tuberkulos minskar stadigt, samtidigt som tendensen för de 
utlandsfödda ökar (Smittskyddsinstitutet, u.å). Infektionssjukdomen tuberkulos finns 
idag över hela jordklotet. De platser där sjukdomen är som mest utbredd är Asien och 
Afrika (Smittskyddsinstitutet, 2012). Utvecklingen av TBC ur ett internationellt 
perspektiv är inte lika positivt enligt World Health Organization (WHO, 2013a), där 
ungefär en tredjedel av världens befolkning är bärare av TBC, dock så insjuknar inte 
alla. 
 
I Sverige kommer de som insjuknat i majoritet från länder såsom Thailand, Vietnam, 
Pakistan, Indien, Afghanistan, Etiopen, Eritrea samt Somalia (Smittskyddsinstitutet, 
2012b). Detta gör att sjuksköterskan bör lägga extra vikt vid arbetet för en behaglig 
miljö i mötet med de drabbade, där mänskliga rättigheter, traditioner, åsikter och 
trosuppfattningar hos den drabbade och dennes familj bemöts med ödmjukhet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan bör även kunna tillgodose den drabbades 
behov av omvårdnad på en individuell nivå, vilket kan vara såväl kroppsliga, psykiska, 
kulturella, sociala samt omvårdnadsbehov av andlig karaktär (Socialstyrelsen, 2005). 
Arbetet som sjuksköterskan utför ska genomsyras av fyra grundprinciper, vilka är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). För att kunna arbeta gentemot de fyra grundprinciperna är 
det viktigt att förstå den drabbades upplevelse av sin sjukdom och sitt lidande så långt 
som anses möjligt (Socialstyrelsen, 2005).  
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Bakgrund  
 

Tuberkulos 
 

Infektionssjukdomen tuberkulos orsakas av Mycobacterium tuberculosis och drabbar 
lungorna. Den sprider sig genom att en person som har infektionen lungtuberkulos 
antingen spottar, nyser eller hostar. På så sätt transporteras bakterierna i små droppar 
från den smittades luftvägar ut i luften, vilket gör att en annan person kan andas in 
bakterierna och därmed bli smittad av lungtuberkulos (WHO, 2013b). Tuberkulosen kan 
sedan spridas från luftvägarna till andra organ via lymfkärlen, så gott som alla organ i 
kroppen kan drabbas av tuberkulos. Om ett annat organ än lungan drabbas av tuberkulos 
kallas det extrapulmonell tuberkulos. Det är inte alltid man blir sjuk då en person 
smittats av tuberkulosbakterien, hos vissa personer så tar kroppens immunförsvar hand 
om infektionen på så sätt att ingen sjukdom utvecklas. Det betyder inte att kroppen gjort 
sig av med bakterierna utan de ligger vilande i personens immunförsvarceller, detta 
benämns som vilande eller latenta bakterier (Ericson & Ericson, 2009). En person som 
bär på latenta bakterier anses inte som smittsam (WHO, 2013b).  
 
Symptom som kan uppstå vid lungtuberkulos är långvarig hosta som ibland även 
innehåller blod, smärta i bröstet, en känsla av trötthet, feber, viktnedgång samt nattliga 
svettningar (WHO, 2013b). Vissa personer har en större risk för att insjukna i 
sjukdomen, det är oftast de som redan har ett sänkt immunförsvar på grund av ålder, 
immunhämmande läkemedel eller personer som bär på en hivinfektion. 
(Smittskyddsinstitutet, 2012a).  
 
Läkemedelsbehandlingen vid TBC varar oftast i sex månader. Till en början får den 
drabbade vanligtvis fyra olika antibiotika som intas under två månader, efter det intas 
oftast två preparat i ytterligare fyra månader. För att sjukdomen ska försvinna helt är det 
viktigt att hela behandlingstiden, på sex månader genomförs (Smittskyddsinstitutet 
2012a). De fyra inledande antibiotika är isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och 
etambuol. Därefter fortgår behandlingen oftast med isoniazid och rifampicin i 
ytterligare fyra månader (Ericson & Ericson, 2009; Hjärt- och lungfonden, 2010). 
Directly observed treatment (DOT) används över hela världen idag, dock som mest i 
utvecklingsländer. Metoden används för att öka följsamheten för patienterna till 
behandlingen samt minska att TBC sprids (Petrini, 2004). Metoden innebär att 
vårdpersonal ska observera så att patienten intar sina läkemedel vid varje 
administrationstillfälle (ibid). 
 
Enlig Socialstyrelsen (u.å.) är TBC anmälnings- och smittspårningspliktig samt ses som 
en allmänfarlig sjukdom. Då en anmälningspliktig sjukdom upptäcks måste läkaren 
anmäla sjukdomen till smittskyddsläkare samt smittskyddsinstitutet enligt lag. 
Anmälningen görs bland annat för att smittskyddsinstitutet ska kunna skatta hur 
sjukdomen är spridd inom Sverige. Att sjukdomen är smittspårningspliktig innebär att 
den smittade personen är skyldig enligt smittskyddslagen, att tala om för vårdpersonalen 
vem som eventuellt kan ha överfört smittan till personen. När det talas om att en 
sjukdom är allmänfarlig så avses sjukdomen som smittsam, oftast långvarig till och med 
livslång samt orsakar stort lidande eller andra allvarliga konsekvenser (Ericson & 
Ericson, 2009).  
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Samhällets uppfattning av tuberkulos 
 

Samhället har skilda uppfattningar angående TBC (Karim, Johansson, Diwan & Kulane, 
2011; Coreil, Lauzardo, Heurtelou, 2012; Juniarti & Evans, 2010). Vanliga symptom 
som kändes igen utav icke-drabbade personer, var bröstsmärta, allvarliga hostningar, 
aptitlöshet, viktnedgång samt blod i sputum (Karim et al. 2011). Allmänheten 
klassificerade symptomen utifrån hur allvarliga de tyckte symptomen var. Till milda 
symptom räknades förkylning, hosta, svaghet, ringa problem med aptit och 
viktnedgång. Måttliga problem inkluderade symtom såsom bröstsmärta, huvudvärk, 
feber, hosta samt förlust av aptiten. Till de svåra symptomen innefattades allvarlig 
hosta, upprepad feber, viktnedgång, sömnlöshet samt blod i sputum (Karim, 2011). 
Allmänheten kunde uppleva att sjukdomen hade ett biologiskt ursprung samt var 
behandlingsbar (Jackson, McMenamin, Bewster, Ahmed & Reid, 2008), dock fanns 
även de som jämställde TBC med att vara dömd till döden (Long, Johansson, Diwan & 
Winkvist, 2001). TBC kunde även ses som en gudomlig förbannelse samt var ett 
resultat av ett skamligt beteende (Baral, Karki & Newell, 2007).  
 
Icke-drabbade ansåg att rädslan för att avlida samt socialt utanförskap var orsaker till 
psykiskt lidande vid TBC (Karim et al. 2011). Både kvinnor och män upplevde att det 
var svårare för en TBC-drabbad kvinna att bli gift då hon bar på TBC, i jämförelse med 
en man med smittan (Karim et al. 2011; Long et al. 2001). Äktenskap kunde även 
upphöra då kunskapen om sjukdomen framträdde (Karim et al. 2011) Rädslan för att 
smittas av den drabbade kunde även resultera i att familjen slutade vara social med den 
sjuke (Karim et al 2011; Khan, Walley, Newell & Imade, 2000). En person uttryckte 
”People will hate the TB patients and as such will not stand by their side for fear of 
transmission”, vilket på svenska kan beskrivas som att folk kommer hata TBC-patienter, 
och som sådana kommer de inte stå vid den drabbades sida för rädslan att sjukdomen 
överförs (Karim et al. 2011, sid 87.) Vänner och grannar tog även avstånd från den 
sjuke, vilket kunde uttryckas i allt från avvisande, ilska, hat samt avsky (Juniarti & 
Evans, 2010), vilket fick följder såsom att den drabbades ångest ökade oerhört samt att 
den drabbade valde att isolera sig (Karim et al. 2011). Motsatsen fanns dock också 
berättat, en mor till en ung kvinna smittad av TBC, berättar hur familj, vänner och 
grannar stöttar den drabbade (Baral et al. 2007). Modern berättar att alla 
familjemedlemmar, vänner och grannar visste att hennes flicka led av sjukdomen, ingen 
sa något om henne eller hatade henne. De ville att hon skulle bli frisk, inte skulle 
försumma sig själv samt äta ordentligt. Nära och kära besökte även den drabbade vid 
upprepade tillfällen. Modern beskrev även hur grannarna kom med mat och andra ting 
till familjen. Vännerna hjälpte även till genom att köpa medicin nattetid, vilket ansågs 
vara till stor hjälp (Baral et al. 2007). 
 
 
Upplevelsen av att leva med en stigmatiserad sjukdom  
 

Termen stigma har sitt ursprung i latinets ”brännmärke” samt grekiskans ”märka efter” 
(NE, u.å.b). För grekerna var stigma ett visuellt hjälpmedel för att märka personer som 
de ansåg vara ovanliga. Märkningen kunde bestå utav att grekerna brände eller ristade in 
märket på personer som exempelvis var brottslingar, slavar eller pestsmittade, vilket 
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gjorde det lätt för allmänheten att undvika dessa personer på offentliga platser 
(Goffman, 2009).  
 
Vidare kan stigma delas in i tre kategorier, det kan vara att den drabbade har kroppsliga 
missbildningar eller har en svaghet i sin karaktär som anses vara avvikande för 
normalbefolkningen. Stigma kan även knytas till faktorer som har med etnicitet att göra 
såsom ursprung, nation och religion. Många personer har någon gång under sitt liv 
erhållit stigma, enligt Goffman (2009) är det när barnet börjar skolan som hon eller han 
får förståelse för stigma, genom nedsättande namn, utfrysning samt slagsmål. 
 
Personer som är drabbade av infektionssjukdomar relaterade till stigma som exempelvis 
tuberkulos samt hiv, vittnar om den sociala brännmärkningen (Nyblade, Singh, Ashburn 
Brady, Olenja, 2011; Somma et al. 2008; Kelly, 1999; Jittimanee et al. 2009). Stigman i 
sig kan leda till att folk tar avstånd från den sjuke. Även om en person i fråga inte själv 
är drabbad, så vill hon eller han inte förknippas med sjukdomen, för rädslan att själv 
erhålla stigma (Nyblade et al. 2011; Kelly, 1999; Chapple, Ziebland & McPherson 
2004). Även de som är drabbade av sjukdomar såsom tuberkulos och spetälska kan 
känna en stor rädsla för att erhålla stigma och håller därför sin sjukdom hemlig för 
andra (Augustine, Longmore, Ebenezer, & Richard, 2011; Somma et al. 2008; Kelly, 
1999).  
 
Tuberkulosens koppling till stigma kan vara så stark att relationen mellan makar 
upphör. Kvinnor kan av sina makar bli tvingade att flytta till sina barndomshem, då 
mannen får vetskapen om att hans fru erhåller TBC (Somma et al. 2008). Drabbade kan 
även få utstå fysiskt våld på grund av sin stigmatiserade sjukdom (Nyblade et al. 2011). 
En vanlig upplevelse för drabbade var känslan av att vara isolerad (Nyblade et al. 2011; 
Augustine et al. 2011; Somma et al. 2008; Kelly, 1999; Chapple et al. 2004). 
Tuberkulospatienter beskriver att det kan vara rent fysiskt, på så sätt att den drabbade 
håller sig på sitt rum och endast går ut för att äta eller använda badrummet (Kelly, 
1999). Patienter som drabbats av sjukdomar relaterade till stigma, kan även känna sig 
isolerade från samhället då exempelvis goda vänner slutat hälsa på dem, allmänheten 
pekar ut samt skvallrar om den sjuke. Dessa patienter upplevde även att ingen ville vara 
runt om kring honom eller henne såsom innan sjukdomen erhölls (Nyblade et al. 2011: 
Kelly, 1999; Chapple et al. 2004). 
 
Känslor som uppstår när stigma erhålls kan vara depression, oro och förvirring (Somma 
et al. 2008; Goffman, 2009), vilket även kan leda till minskat självförtroende, 
självrespekt samt stolthet hos tuberkulospatienten (Somma et al. 2008). Den som 
drabbats av en stigmatiserad sjukdom kan även känna skam, skuld, missnöje, frustration 
och hopplöshet (Augustine et al. 2011). Följderna av att utstå stigma såsom social 
isolering och rädslan för att bli utstött kan leda till att den drabbade försöker begå suicid 
(ibid).   
 
 

Problemformulering 
 

Tuberkulos är idag en sjukdom som finns i hela världen. I dagens svenska samhälle är 
denna allvarliga sjukdom på väg tillbaka och majoriteten av de som insjuknar har sitt 
ursprung i andra länder. För att kunna ge personer som drabbats av tuberkulos bästa 
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möjliga vård och omsorg måste sjuksköterskan förstå hur den tuberkulossjuka upplever 
sin sjukdom.  
 
 

Syfte  
 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva med tuberkulos. 
 
 

Metod 
 

Metoden som användes för uppsatsen var en litteraturöversikt som syftade till att ge 
fördjupade kunskaper angående det valda ämnet (Friberg, 2012).  
 
 
Datainsamling  
 

Studien startade med en inledande sökning för att få en uppfattning om det fanns 
tillräckligt publicerat inom det valda ämnet. När det bekräftats att det fanns tillräckligt 
med artiklar, påbörjades den strukturerade sökningen, även kallad den egentliga 
sökningen (Friberg, 2012). Artiklar hämtades från databaserna Cinahl, PubMed, 
PsycInfo och SweMed+. Sökord som utformades efterhand med utgångspunkt från 
syftet blev på svenska attityd, livserfarenhet, livskvalité, livsförändrande händelser, 
patient, tuberkulos & upplevelse. Vilket på engelska blev följande attitude, experience, 
life change events, life experience, quality of life, patient & tuberculosis. Samtliga 
sökord finns redovisade i tabell 1, även de som inte gav resultatartiklar. I databasen 
PsycInfo fanns inte sökordet patient som thesaurus och hänvisningar gavs till att ersätta 
sökordet patient med client, då detta inte gav några relevanta träffar för litteratur-
översikten har client inte redovisats i sökordsöversikten. Inklusionskriterier var den 
drabbades upplevelse av sjukdomen, även de som bar på en latent tuberkulos samt de 
drabbade som var dubbelinfekterade med Hiv/Aids. Artiklar inom de närmsta fem åren 
inkluderades, artiklar skrivna på engelska samt att de var av vetenskaplig kvalité. I 
följande databaser såsom Cinahl, SweMed+ samt PsycInfo gjorde begränsningen till 
Peer reviewed article samt I PubMed gjordes begränsningen abstract available. I alla 
databaser användes Boolean/Phrase AND samt att i Cinahl användes även OR. 
Exklusionskriterier var andras upplevelser än den drabbades, till exempel vårdpersonal, 
anhöriga och samhällets upplevelser. Inklusions- och exklusionskriterier kan även ses i 
tabell 2, sökhistorik. I sökningen som gjordes i databasen Cinahl valdes Tuberculosis 
som Major Cinahl Heading emedan Life Experiences och Patient Attitude valdes som 
Cinahl Heading. Sökorden patient och experience fritextades. Sökningen gav 27 resultat 
varav 4 slutligen valdes till urval 2. I PubMed användes MeSH-termer som 
Tuberculosis, Quality of Life och Patients. Dessa MeSH-termer kombinerades på olika 
vis för att systematiskt söka igenom databasen. En sökning bestod av fritexten 
”Tuberculosis the patient experience”. Sökningarna gav tillsammans 119 träffar och till 
urval 2 återstod 3 artiklar. I PsycInfo användes följande sökord Major Thesaurus; 
Tuberculosis, Attitudes emedan experience fritextades, vilket ledde till 57 träffar samt 
resulterade i 3 artiklar till urval 2. I SweMed+ gjordes en sökning med tubeculosis som 
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MeSH-term och experience som fritext. Sökningen gav totalt 3 träffar varav 2 kom till 
urval 2. Sökningar som inte gav resultatartiklar eller resulterade i dubbletter redovisas 
inte i tabell 2.  
 
Sökningar som ledde till resultatartiklar gav totalt 206 träffar, varav samtliga artiklars 
titlar lästes och valdes ut om de svarade mot syftet. Då detta gjorts återstod 54 artiklar 
vars abstrakt lästes samt där artiklars abstrakt inte svarade mot syftet sorterades bort. 
Vilket resulterade i att 22 artiklar återstod till urval 1. Dessa artiklar skumlästes sedan 
två gånger i relation till syfte, inklusions- samt exklusionskriterierna, vilket resulterade i 
att 10 artiklar gallrades bort. Av de tolv artiklar som återstod var tre kvantitativa och nio 
stycken kvalitativa. Artiklarna granskades utifrån en modell av William, Stoltz & 
Bahtsevani samt SBU & SFF som finns redovisad av Olsson & Sörensen (2011). Det 
fanns en mall för granskningen av kvantitativa artiklar respektive kvalitativa. Artiklarna 
graderas sedan utefter hur vetenskapliga de var. Graderna på artiklarna räknas ut i form 
av procent från respektive mall. Grad I anses vara av hög vetenskaplighet och 
representeras av artiklar som presterat över 80 %, grad II (medel vetenskaplighet) 
representerar artiklar som innehar över 70 % samt grad III (låg vetenskaplighet) som 
representerar artiklar med resultat över 60 % (Olsson & Sörensen, 2011). Åtta av 
artiklarna ansågs vara av grad I samt fyra var av grad II.  

 
Tabell 1. Sökordsöversikt  
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject 
heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
SweMed+ 
MeSH-term 
 

Tuberkulos  Tuberculosis Tuberculosis Tuberculosis  Tuberculosis 
Patient  Patients Patient* - Patient* 

(fritext) 
Upplevelse  Experience (fritext) Experience* Experience* 

(fritext) 
Experience 
(fritext)  

Attityd  Attitude Patient 
Attitudes  

Attitudes Attitude* 

Livskvalité  Quality of life  - - - 
Livsförändr
ande 
händelser 

Life change events  - - - 

Livserfaren
het  

- Life 
experiences  

Life 
experiences  

- 

 
 

Databearbetning  
 

Som första steget i databearbetningen gjordes en systematisk artikelöversikt där 
publikations år, land, databas, författare, titel, syfte, metod, urval, antal deltagare, 
bortfall, slutsats samt vetenskaplig kvalité redovisas för varje artikel (bilaga C1-C3, D1-
D9). Utifrån en individuell ansats så lästes resultatartiklarna i sin helhet minst fem 
gånger. Artiklarna analyserades till en början enskilt och sedan i relation till varandra. 
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Under tiden så markerades stycken i artiklarnas resultat som svarade mot 
litteraturstudiens syfte. Vid genomläsningen framträdde olika teman av det valda ämnet 
hos artiklarna. För att differentiera de olika teman som uppstod, valdes att använda 
överstrykningspennor av olika färg. Där färgen grön fick representera den kroppsliga 
upplevelsen, färgen rosa fick representera den sociala & psykiska upplevelse samt gul 
som representerade upplevelsen i mötet med vården. De markerade styckena 
kondenserades och översattes till svenska för att underlätta läsningen. Skillnader och 
likheter framträdde även i varje tema i de olika artiklarna vilket blev 
litteraturöversiktens resultat. 
 
 

Resultat  
 

Den kroppsliga upplevelsen 
 

Symptom så som hosta, feber, viktnedgång samt upplevelsen av svaghet ansåg 
patienterna som vanliga (Gerrish, Naisby & Ismail, 2013; Khan, 2012; Sagbakken, 
Bjune & Frich, 2010). Flertalet patienter hade även känt symptom av olika slag från 
bröstet (Gerrish et al. 2013; Hu, Loo, Winch, & Surkan 2012; Khan, 2012). I studier 
gjorda av Khan (2012) samt Sagbakken et al. (2010) berättar patienter att de erhållit 
blod i sitt sputum. Patienter berättar även hur de upplevt sömnsvårigheter (Gerrish et al 
2013), samt nattliga svettningar (Sagbakken et al 2010). En kvinna i studien gjord av 
Hu et al. (2012) skildrar sin upplevelse av att benen inte bar samt att hon kände sig 
frusen. En annan patient berättar att hon känt sig väldigt trött, att hon kände sig svagare 
ju längre tiden gick trots att hon vilade mycket (Gerrish et al. 2010). 
Sjukdomen kunde bli ett hinder i vardagen för den som drabbats (Khan, 2012; Hu et al. 
2012; van den Boogaard, Msoka, Homfray, Kibiki, Heldens,Felling & Aarnoutse, 2012; 
Daftary & Padayatchi, 2012; Kittikraisak et al. 2012). Flertalet patienter beskrev hur 
arbetet blev lidande då de insjuknat (Hu et al. 2012; Daftary & Padayatchi, 2012; van 
den Boogard et al. 2012). En kvinna i Khans (2012) studie berättar hur hon upplevde 
det svårt att utföra hushållssysslorna sedan hon drabbats av TBC.  
 
Patienter kunde även uppleva att de inte kände sig särskilt sjuka (Mulenga et al, 2010; 
Hu et al. 2012; Sagbakken et al. 2010). Anledningen till detta var att patienterna kände, 
att de inte hade tillräckligt med allvarliga symptom som pekade på en tuberkulossmitta 
(Hu et al. 2012; Sagbakken et al 2010). Vilket i sig kunde fördröja uppsökandet av vård 
(Hu et al. 2012).  Den drabbades uppfattning av allvarliga symptom relaterat till TBC, 
kunde vara viktförlust och svaghet (Sagbakken et al. 2010), alternativt blod i sputum 
(Hu et al. 2012). Feltolkningar gjordes hos patienten, angående symptomen (Mulenga et 
al. 2010; Hu et al. 2012; Sagbakken et al. 2010). Exempelvis kunde patienter relatera 
sin hosta och feber till en vanlig förkylning, istället för en tuberkulosdiagnos 
(Sagbakken et al. 2010). I studien gjord av Mulenga et al. (2010), berättar de drabbade 
att de trodde symptomen skulle försvinna av sig själv samt att majoriteten av patienterna 
använde sig av egenbehandling för att bota symptomen. Patienterna delgav även att de 
endast sökte sjukvård då de kände sig allvarligt sjuka (ibid). I van den Boogaard et al. 
(2012) studie beskrivs hur patienter använder sig av alternativa behandlingsmetoder, 
helt eller delvis istället för sjukvårdsbehandling. Sådana behandlingar kunde vara att 
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den drabbade väljer att själv gå ut i naturen och plocka naturläkemedel samt intagandet 
av den traditionella medicinen, även kallad Maasai medicin (ibid).  
 
Inledande läkemedelsbehandling av sjukdomen gjorde att en större del av patienterna 
började må bättre (Gerrish et al. 2013; Khan, 2012; van den Boogaard et al. 2012). En 
patient drabbad av spinaltuberkulos berättar hur smärtorna lättat, då hon erhållit 
läkemedelsbehandling (van den Boogaard et al. 2012). Flertalet drabbade kunde 
successivt återgå till en normal vardag (Gerrish et al. 2013). Motsatsen fanns även 
bevisad i en studie gjord av Zuñiga (2012), där en kvinna berättar att hon upplevde 
biverkningar i egenskap av illamående samt extrem trötthet under hela sin 
behandlingsprocess. Biverkningarna upplevdes som så påfrestande att kvinnan inte 
visste hur hon skulle klara av att hantera dem. Kvinnan berättar hur hon kunde ringa sin 
vårdkontakt mitt i natten och berättade för denne, att hon inte mådde bra samt upplevde 
att hon inte kunde fortsätta med behandling på grund av biverkningarna (ibid).  
 
 

Den sociala & psykiska upplevelsen  
 

Det fanns patienter som upplevde svårigheter i samband med att bli diagnosticerade 
med TBC (Gerrish et al 2013, 2012; Hu et al. 2012; Sagbakken et al 2010). Rädslan 
kunde grunda sig i de sociala konsekvenser som följer en diagnosticering av sjukdomen 
(Gerrish et al 2013, 2012; Sagbakken et al. 2010). Konsekvenserna kunde vara att 
patienten upplevde stigma samt rädslan för att bli diskriminerad (Gerrish et al 2012). I 
studien gjord av Sagbakken et al. (2010) berättade en patient hur han undvikit att tala 
om symptom för sin läkare, såsom nattliga svettningar samt viktförlust, av rädslan för 
att erhålla etiketten tuberkulospatient. En kvinna i Hu et al. (2012) studie beskriver hur 
hon fruktade att hon hade sjukdomen samt att rädslan för detta överväldigade henne. 
Motsatsen fanns även berättad, då TBC-diagnostiserade accepterade sin sjukdom 
(Gerrish et al. 2013, 2012). Patienter kunde känna sig lättade då de erhöll sin diagnos, i 
och med att de varit sjuka så länge samt nu visste att de kunde botas, vilket innebar 
slutet på deras lidande (Gerrish et al. 2013).  
 
Konsekvenserna kunde bestå i att patienterna förlorade sitt arbete (Daftary & Padayathi 
2012; Gerrish et al. 2012; Khan, 2012). En patient i Daftary & Padayathi (2012) studie, 
berättade att omgivningen inte accepterar den som bär på smittan, av rädslan att den 
drabbade ska föra smittan vidare till andra. En patient berättade att hon bar på TBC och 
ombads då att sluta på sin arbetsplats (ibid). En annan konsekvens var att familjen 
kunde ta avstånd från den drabbade när vetskapen om sjukdomen framträdde (Gerrish et 
al.2013; Khan, 2012; Colson, Sondengam, Hirsch-Moverman & Wafaa, 2010). En ung 
man berättade att när han diagnostiserats med TBC så bad hans familj honom att lämna 
familjehemmet. Vilket uppbringade känslor såsom att känna sig sårad och besviken 
(Khan, 2012). Drabbade upplevde även att sjukdomen försvårade möjligheten till att 
gifta sig (Gerrish et al. 2012; Khan, 2012) samt upprätthålla det pågående äktenskapet 
(Khan, 2012). Kvinnorna i Khan (2012) studie delgav hur de tvingats lida av sin 
sjukdom i tystnad, för rädslan av att bli lämnade av sin fästman eller make. Svårigheten 
att bli gift då TBC fanns inom familjen, var även en svårighet för män (Gerish et al. 
2012). Motsatsen var även beskriven genom att patienter kunde känna stöd från sina 
makar (Hu et al. 2012). En kvinna talar om hur hon kom hem ledsen och maken 
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undrade vad som stod på. Kvinnan berättade då om sin sjukdom och maken svarade 
med ett skämt som fick båda att skratta (ibid). 
 
Patienter kunde ofta uppleva stöd från sin omgivning på olika sätt (Gerrish et al. 2013, 
2012; Hu et al. 2012; Khan, 2012; van den Boogaard et al. 2012). Stödet från familjen 
finns berättat i studier skrivna av Gerrish et al. (2012), Hu et al. (2012), Khan (2012) 
samt van den Boogard et al. (2012). Tuberkulospatienter som var föräldrar, kände att 
barnen var en drivande kraftkälla för att tillfriskna (Hu et al. 2012; van den Boogaard et 
al. 2012). Stödet kunde komma direkt från barnen genom att de påminde om när 
medicinen skulle intas, det delger en far i van den Boogaard et al. (2012) studie. Andra 
familjemedlemmar som också gav stöd var mamman, maken, syskon samt vuxna barn 
till den drabbade (Hu et al. 2012). Stödet från familjen kunde upplevas som pressande 
på så vis att den drabbade kände sig meningslös om inget tillfrisknande infann sig (van 
den Boogaard et al. 2012). Släktingar kunde också bidra med stöd (Hu et al. 2012; van 
den Boogaard et al. 2012). En kvinna berättar hur hennes man ansåg att hennes hosta 
inte var normal och gav rådet att söka vård, kvinnan uppsökte sedan vården i sällskap 
med makens moder (Hu et al. 2012). I studien gjord av van den Boogaard et al. (2012) 
berättar en man om det sociala stödet han erhöll av sina släktingar. De uppmuntrade 
honom att känna sig som vem som helst, att inte känna sig ensam varken i det sociala 
livet och i sin sjukdom (ibid). Vänner till den sjuke utgjorde också ett stöd (Gerrish et 
al. 2012; Khan, 2012; van den Boogard et al. 2012). Vilket kunde visa sig genom att 
vänner kom med gåvor (van den Boogard), eller visade en förståelse för den drabbades 
situation (Gerrish et al. 2012). Betydande stöd kunde även infinna sig då den drabbade 
delgivit många sociala kontakter om sin sjukdom, vilket hjälpte den drabbade i 
hanterandet av sin sjukdom (Gerrish et al. 2013).  
 
Patienter kände i varierande grad att de ville dela sin upplevelse om sjukdomen med 
omgivningen (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al. 2013, 2012; Van den Boogaard 
et al. 2012). Majoriteten valde att berätta om sin sjukdom för familjen och erhöll 
betydande stöd från sina nära och kära (Gerrish et al. 2013, 2012; Van den Boogaard et 
al. 2012). Delgivandet till sociala kontakter utanför familjen var majoriteten av de 
drabbade restriktiva till (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al. 2012, 2013; Van den 
Boogaard et al. 2012). Orsaken till detta kunde vara patientens rädsla att erhålla stigma 
(ibid). En kvinna delgav att om hennes arbetsgivare visste att hon bar på sjukdomen så 
skulle de göra narr av henne (Daftary & Padayathi, 2012). Kvinnan beskriver vidare att 
människor har liten förståelse för sjukdomen samt är arroganta mot den som drabbats 
(ibid). Patienter nämnde även hur de upplevde att de blev socialt isolerade (Gerrish et al. 
2013,2012; Hu et al. 2012). Vänner kunde dra sig undan och en känsla av ensamhet 
uppstod relaterat till sjukdomen (Gerrish et al. 2012,2013). Drabbade kände även att de 
var tvungna att rätta sig efter andra sociala regler än samhället i stort, vilket kunde 
upplevas som utfrysning av samhället (Hu et al. 2012). Reglerna kunde innebära att den 
drabbade skulle undvika sociala kontakter samt avskilja sina ägodelar och mat från 
omgivningen (ibid). Vissa patienter hade en stor rädsla för att erhålla stigma i form av 
diskriminering (Gerrish et al.2012). Det gick så långt så dessa patienter hade som 
strategi att undvika sociala kontakter utanför familjen, i förhoppningen om att slippa bli 
diskriminerade, vilket ledde till att de isolerade sig (Gerrish et al. 2012).  
 
Patienter kunde även välja att till en större grad vara öppna med sjukdom (Gerrish et al. 
2013, 2012). Omgivningen kunde reagera på olika sätt till detta (ibid). En del patienter 
kunde erhålla stort stöd i att ha delgivit sin sjukdom till större sociala nätverk (Gerrish 
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et al. 2013, 2012). Då patienter vågade dela sin upplevelse av sjukdomen, fann de 
personer som tidigare varit sjuka i TBC. Då patienter delade sina erfarenheter angående 
sjukdomen gav det andra personer tillfälle att även dela med sig av sina upplevelse 
(Gerrish et al. 2012). Reaktionen kunde även vara den motsatta, då patienter blivit 
bemötta fientligt när de talat öppet om sin sjukdom (ibid). Det fanns även de patienter 
som inte ville prata öppet om sin sjukdom med andra drabbade (van den Boogaard 
2012). Det uppstod påfrestande situationer för den drabbade då omgivningen fick 
vetskapen om dennes sjukdom (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al.2012; Hu et al. 
2012). Exempelvis fick den drabbade utstå att bli utskrattad samt att ryktet om dennes 
sjukdom spreds (Daftary & Padayathi, 2012). Grannar kunde även uttrycka att de kände 
sig äcklade samt undvek den drabbade, vilket ledde till en känsla av skam för den sjuke 
(Hu et al. 2012).   
 
 
Upplevelsen i mötet med vården  
 

I mötet med läkarna fanns skilda upplevelser hos den drabbade (Colson et al. 2010; 
Sagbakken et al. 2010; Zuñiga, 2012). Somliga patienter kände att de kunde lita på sin 
läkare samt läkemedelsbehandlingen som förskrivits (Colson et al. 2010), andra kände 
sig ignorerade av den behandlande läkaren (Sagbakken et al. 2010; Zuñiga, 2012). 
Patienter kunde meddelade läkarna att de trodde deras symptom berodde på TBC, men 
läkarna kunde ändå feldiagnostiserad patienterna flertalet gånger (Sagbakken et al. 
2010). Patienter kunde utstå flertalet felbehandlingar för exempelvis malaria, förkylning 
samt lunginflammation. Vilket i sin tur ledde till att patientens förtroende för den 
behandlande läkaren minskade, att patienten kände sig förödmjukade samt fick en 
känsla att läkaren inte tog dem på allvar (ibid). Kvinnan i Zuñiga (2012) studie, 
berättade att hon aldrig fick träffa någon läkare efter diagnosen var ställd. Inte ens på 
återbesöken då nya tester skulle tas. Kvinnan kände sig ignorerad av sin läkare, hon 
hade gärna velat träffa läkaren för att kunna ställa frågor.   
 
Vårdpersonal upplevdes kunna hjälpa den drabbade i sin sjukdom genom att bland 
annat ge stöd (Hu et al. 2012; Sagbakken et al. 2012; van den Boogaard et al. 2012). 
Exempelvis berättade en kvinna hur hennes vårdgivare ”blev en person att luta sig mot” 
där den drabbade kunde känna både tillit och stöd (Hu et al. 2012). Vårdpersonal 
upplevdes även kunna främja följsamheten av patienternas behandling genom att ge 
stöd i form av information, påminna om intagandet av läkemedel samt ge bistånd både 
ekonomiskt och materiellt (van den Boogaard et al. 2012).  
 
Patienter kunde även uppleva svårigheter i mötet med sjukvården (Hu et al. 2012; 
Sagbakken et al. 2012; Zuñiga 2012). Vilket ofta var i samband med 
behandlingsstrategin DOT (Sagbakken et at. 2012; Zuñiga, 2012). Drabbade kände sig 
ofta låsta till sin behandling, då inga spontana aktiviteter kunde förekomma samt att 
patienterna visste hur polisen underrättades då behandlingsplanen inte följdes (ibid). En 
patient i Sagebakken et al. (2012) studie berättade hur sjuksköterskan hotade med att 
polisen skulle tvinga patienten att inta läkemedlen, då han frågat om det fanns möjlighet 
om han fick självadministrera sin medicin. Ett annat exempel kommer från en kvinna i 
Zuñigas (2012) studie, som berättade om rädslan att bli satt i fängelse om hon skulle 
missa något möte med sin vårdgivare. Känslor som kunde uppstå relaterat till 
behandlingen var irritation, ilska, frustration, förödmjukelse samt diskriminering 
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(Sagbakken et al. 2012).  Ovissheten om när och vem som skulle administrera 
medicinen ledde till känslor såsom stress och diskriminering (Sagbakken, 2012). En 
större del av patienterna kände även sig diskriminerade för att de var tvungna att öppna 
sitt liv för många olika vårdgivare. Patienterna uttryckte även ilska och frustration då 
patientens vårdgivare ofta var sen vilket påverkade patientens liv (ibid). Sagbakken et 
al. (2012) skriver även om minoriteten som upplever DOT positivt, vilka oftast var 
kvinnor som levde ensamma med sina barn och välkomnade den stund då 
sjuksköterskan kommer och administrerar läkemedel Även personer med aktiva liv 
kunde uppfatta DOT som positivt, då de genom en kompromiss med sin vårdgivare fått 
tillåtelse att hämta medicinen veckovis (ibid). Patienter gav även förslag på hur mötet 
med vården borde vara (Hu et al. 2012; van den Boogaard et al. 2012). Ett förslag 
bestod i att vårdpersonal skulle förbättra sin samverkan med samhället så att drabbade 
ville erhålla deras hjälp (Hu et al. 2012), samt att vårdgivare ska vara stödjande och 
artiga mot patienterna (van den Boogaard et al. 2012). 
 
 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av att leva med 
tuberkulos. Till en början gjordes sökningar i databaser såsom SweMed+ och PubMed 
för att bedöma om det fanns tillräckligt med artiklar för att framställa en litteraturstudie. 
Strukturerade sökningar gjordes sedan i databaser som SweMed+, PubMed, Cinahl samt 
PsycInfo då de ansågs innehålla relevanta artiklar inom omvårdnad samt svarade mot 
det valda syftet. Sökorden som växte fram i relation till syftet blev på svenska attityd, 
livserfarenhet, livskvalité, livsförändrande händelser, patient, tuberkulos & upplevelse, 
samt på engelska attitude, experience, life change events, life experience, quality of life, 
patient & tuberculosis. Visserligen kunde andra sökord ha valts för att mer specifikt 
studera patientens upplevelse. Sökord som till exempel kunde valts istället, skulle kunna 
vara lidande, sorg och smärta, emedan gjordes ett aktivt val att använda neutrala 
begrepp för att fånga en variation av upplevelser. Sökorden kombinerades på en mängd 
olika sätt i varje databas för att systematiskt fånga upp artiklar som svarade mot syftet. 
Där det gick användes databasernas egna ämneslistor såsom MeSH-termer, Cinahl 
headings samt tesaurus för att få en god och relevant sökning. Där ämnesord för det 
önskade sökordet saknades, användes sökordet som fritext som komplement.  
 
Begränsningar som valdes i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara publicerade 
från och med år 2008 samt skrivna på engelska. I databaser som SweMed+, Cinahl samt 
PsycInfo valdes även begränsningen peer reviewed article/research article och i PubMed 
valdes begränsningen abstrakt available. Att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år 
anses som en styrka då litteraturöversikten skulle redovisa ny forskning, vilket anses 
viktigt då samhället är i kontinuerlig förändring. Det finns även en styrka i att artiklarna 
är skrivna på engelska då de flesta vetenskapliga artiklar publiceras på det språket. Då 
databaserna gav möjlighet till det, så gjordes även begränsningen peer reviewed 
article/research article för att erhålla vetenskapliga artiklar av hög kvalité. I PubMed 
valdes att begränsa sökningen till artiklar som erhöll abstrakt, då det begränsar 
sökningen. 
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Artiklarnas ursprung var från USA, Norge, Storbritannien, Thailand, Filipinerna, Indien, 
Zambia, Tanzania samt Sydafrika. Vilket kan ses som en styrka då globaliseringen 
ständigt är aktuell. En svaghet kan vara att ingen av artiklarna kommer från Sverige och 
beskriver hur personer som bor i Sverige upplever sin sjukdom. Länder så som USA, 
Norge och Storbritannien hör till västvärldens länder och skulle till viss del kunna 
jämföras med svenska förhållande. Det är viktigt att ha i beaktande att även om länder 
liknar varandra såsom västvärldens länder, så är deras uppbyggnad av exempelvis vård 
annorlunda organiserat.   
 
I litteraturstudien var nio artiklar kvalitativa respektive tre artiklar kvantitativa. Antalet 
kvalitativa artiklar är övervägande, vilket kan anses som en styrka då syftet var att 
undersöka en upplevelse. Kvantitativa artiklar har även en stor betydelse, då det oftast 
deltar en större andel personer, vilket gör att stora gruppers upplevelse fångas upp. 
Bearbetningen av resultatartiklarna genomfördes med stor noggrannhet. Då artiklarna i 
sin helhet lästes fem gånger kan ses som en styrka, då många genomläsningar skapade 
en djupgående förståelse för artiklarna. Artiklarna granskades även vid två separata 
tillfällen av noggrannhet och i syfte att minska att resultatet av granskningen blev till av 
en slump. Samtliga artiklar graderades till hög och medel vetenskaplig kvalité. Vidare 
kan en svaghet ses i bedömningsmallen gjord av William, Stoltz & Bahtsevani samt 
SBU & SFF (Olsson & Sörensen, 2011), vilket var att frågeställningarna i mallen kan 
tolkas på olika vis, som i sin tur kan påverkar resultatet av artiklarnas vetenskapliga 
kvalité. I bedömningsmallen framkom även att åtta av artiklarna hade etiskt 
godkännande samt att två hade etiska aspekter angivna som exempelvis att deltagarna 
gav informerat samtycke, vilket kan ses som en styrka. Vidare kan en svaghet ses då 
majoriteten av studierna inte hade redovisat sitt bortfall.  
 
För att lyfta de meningsbärande styckena i varje artikel valdes det att färgmarkera dessa, 
olika slags upplevelser markerades med olika färg för tydliggörandet av olika teman. De 
meningsbärande styckena med samma färg ansågs höra till samma tema. Stycken som 
markerats, översattes sedan till svenska för att underlätta läsningen. Att de 
meningsbärande styckena översattes till svenska kan ses som både en styrka och en 
svaghet, styrkan ligger i att texten arbetas ytterligare en gång emedan en svaghet kan 
vara att någon innebörder kan arbetats bort. 
 
 
Resultatdiskussion  
 

Patienter upplevde liknande symptom av sjukdomen även då deras ursprungsland 
skiljde sig åt (Gerrish et al. 2013; Khan, 2012; Sagbakken et al. 2010). Symptomen som 
patienterna beskrev stämde även väl överens med några symtom som WHO (2013b) 
lyfte fram vilka var hosta, feber viktnedgång samt upplevelsen av svaghet. Slutsatsen 
kan därav dras att patienter över hela världen upplever sina symptom på liknande sätt. 
Likväl är det viktigt som sjuksköterska att även vara uppmärksam på andra symtom som 
kan relateras till TBC, då även diffusa symtom såsom smärtor från bröstet (Gerrish et al. 
2013; Hu et al. 2012; Khan, 2012), sömnsvårigheter (Gerrish et al. 2013) samt nattliga 
svettningar (Sagbakken et al. 2013) kan uppstå. Drabbade av TBC upplevde emellertid 
inte alltid att de var allvarligt sjuka (Mulenga et al. 2010; Hu et al.2012; Sagbakken et 
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al. 2010). Detta kan förstås då vissa tuberkulossymptom såsom hosta, feber samt trötthet 
liknar de som vid en förkylning (Smittskyddsinstitutet, 2011).  
 
Inledande läkemedelsbehandling fick majoriteten av patienterna att må bättre fysiskt 
(Gerrish et al. 2013; Khan, 2012; van den Boogaard et al. 2012). Vilket anses bra då 
syftet med läkemedel är att förebygga alternativt behandla sjukdom hos människan 
enligt läkemedelslagen (SFS, 1992:856). Patienter kunde även uppleva sin behandling 
som svår relaterad till biverkningar (Zuñiga, 2012). Läkemedlen som används vid TBC 
är isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol (Ericson & Ericson, 2009; Hjärt- 
och lungfonden, 2010), vilka samtliga kan ge biverkningar i form av illamående och 
trötthet (FASS, u.å.). För att kunna stötta patienten i deras TBC, samt i detta fall med 
patientens fysiska upplevelse, är det viktigt att sjuksköterskan kan tillämpa kunskaper 
inom medicin. Innehar sjuksköterskan inte kunskap för det aktuella ämnet bör hon eller 
han inhämta ny vetenskaplig kunskap och kritiskt granska denna (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Som sjuksköterska är det viktigt att omvårdnaden tillämpas på personnivå, vilket bland 
annat innebär att patienten ska förstås utifrån ett personligt perspektiv samt att den 
drabbade ska bemötas efter sina egna unika möjligheter (SSF, 2009). Detta är av stor 
vikt då den drabbades upplevelse av att bli diagnosticerad med TBC varierade i hög 
grad (Gerrish et al. 2013,2012; Hu et al. 2012; Sagbakken et al. 2010). Svårigheten 
kunde finnas i patientens rädsla att erhålla stigma (Gerrish et al. 2013), vilket även finns 
beskrivet av Kelly (1999), Somma et al. (2008), samt Jittimanee et al. (2009). Likväl är 
det viktigt att belysa att patienter även kunde acceptera sin nya sjukdom utan 
svårigheter (Gerrish et al 2013,2012). Drabbade kunde även känna en stor rädsla för 
TBC som var så betydande att det fanns en stor fruktan för att erhålla diagnosen (Hu et 
al. 2012). Vilket kan förstås då TBC i vissa avseende kunde jämställas som en gudomlig 
förbannelse (Baral et al. 2007) samt att vara dömd till döden (Long et al. 2001).  
 
Patienterna fick erfara sociala konsekvenser av olika slag relaterat till sin TBC (Daftary 
& Padayathi, 2012; Gerrish et al. 2012, 2013; Khan, 2012; Colson et al. 2010). Vilket 
tidigare studier även bekräftar (Karim et al. 2011; Long et al. 2001; Khan et al. 2000; 
Juniatri & Evans, 2010). Exempelvis så var svårigheten att bli gift då en person har 
TBC beskrivet i flertalet studier (Khan, 2012; Gerrish et al. 2012; Karim et al 2011; 
Long et al. 2001). Även att familjen tog avstånd från den sjuke är en problematik som 
återses i många studier (Gerrish et al. 2013; Khan, 2012; Karim et al. 2011; Khan et al. 
2000). Enligt WHO (u.å.) innehar en person inte hälsa endast vid frånvaron av sjukdom. 
Hälsa uppnås först då en person mår både fysiskt och psykiskt samt socialt väl (ibid).  
Relaterat till WHO:s (u.å.) definition av hälsa, är det viktigt att sjuksköterskan är 
uppmärksam angående patientens upplevelse av sin sjukdom, då sjuksköterskan ska 
kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov som en helhet, där såväl fysiska, 
psykiska, sociala, kulturella samt andliga omvårdnadsbehov ska tas tillvara på 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Patienter kunde även uppleva betydande stöd från sin omgivning relaterat till sin TBC 
(Gerrish et al. 2013, 2012; Hu et al. 2012; Khan, 2012; van den Boogaard et al. 2012; 
Baral et al. 2007). Stödet kunde yttra sig genom att omgivningen uppmuntrade den 
sjuke till att känna sig som alla andra trots sin TBC samt komma med gåvor (van den 
Boogaard et al. 2012). Omgivningen kunde även visa en förståelse för den drabbades 
sjukdom (Gerrish et al. 2012) samt uppmuntra den tuberkulossjuka till ett tillfrisknande 
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(Baral et al. 2007). Sjuksköterskan ska kunna ta tillvara på patienternas resurser och i 
detta fall att omgivningens stöd till den drabbade (Socialstyrelsen, 2005). Hos en 
tuberkulospatient är stöd som fås av omgivningen en viktig resurs. Omgivningen i form 
av familj och vänner kan ge den drabbade betydande stöd genom att bemöta den 
drabbade med förståelse, respekt samt medkänsla (Widman, 2011). 
 
Drabbade kände även i en varierande grad att de ville delge vetskapen om sin sjukdom 
med omgivningen (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al 2013, 2012; van den 
Boogaard et al. 2012). Majoriteten av patienter delgav familjen om sjukdomen och 
erhöll betydande stöd (Gerrish et al. 2013, 2012; van den Boogaard et al. 2012; Baral et 
al. 2007). Drabbade kunde även vara väldigt restriktiva med att delge sin sjukdom till 
omgivningen (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al. 2013, 2012; van den Boogaard 
et al. 2012), vilket även finns beskrivet i studier av Somma et al. (2008) samt Kelly 
(1999). Patienters rädsla för att erhålla stigma var en stor anledning till att hålla 
sjukdomen hemlig (Daftary & Padayathi, 2012; Gerrish et al. 2013, 2012; van den 
Boogaard et al. 2012; Somma et al 2008; Kelly, 1999). Även rädslan för att inte kunna 
ingå i ett äktenskap (Khan, 2012, Gerrish et al. 2012) samt att pågående äktenskap 
skulle upphöra (Khan, 2012; Karim et al 2011), kunde leda till att patienten tvingades 
lida av sin sjukdom i tystnad (Khan, 2012). Patienter upplevde även i stor grad att de 
blev isolerade från samhället då sjukdomen erhölls (Gerrish et al 2013, 2013; Hu et al. 
2012) Vilket även fanns tydligt beskrivet i flertalet tidigare studier (Karim et al. 2011; 
Khan et al. 2000; Somma et al. (2008); Kelly et. al 1999). Upplevelsen yttrade sig i att 
vänner drog sig undan från den sjuke och inte umgicks med denne såsom innan 
sjukdomen erhölls (Gerrish et al. 2012, 2012). Vilket kunde leda till en känsla av 
ensamhet då uppstod (Gerrish et al. 2013, 2012). Eftersom patienter både beskriver 
stigma och rädslan för sociala konsekvenser, då omgivningen skulle få vetskap om 
deras tillstånd, är det av stor vikt att sjuksköterskan informerar beträffande 
patienssäkerhetslagen (2010:659) samt sekretesslagen (2009:400). Detta för att 
patienten ska känna tillit samt trygghet i mötet med vården.  
 
Studier skrivna av Hu et al. 2012, Sagbakken et al, 2012 samt van den Boogaard et al. 
2012 belyser hur patienter upplevde stödet från vårdpersonalen. En kvinna berättar hur 
hennes vårdkontakt blev en person att lita på samt erhålla stöd ifrån. Patienter kunde 
även uppleva svårigheter i samband med vården (Hu et al. 2012; Sagbakken et al. 2012; 
Zuñiga 2012), som oftast var relaterat till behandlingsmetoden DOT (Sagbakken et al. 
2012; Zuñiga 2012). Patienter upplevde att vårdpersonal hotade med polis om inte den 
förutbestämda behandlingsplanen följdes (ibid). Vilket kan anses negativt relaterat till 
den svenska hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), där vårdpersonalen ska ta tillvara på 
patientens integritet och självbestämmande samt att vårdpersonalen ska främjade den 
goda kontakten med sina patienter. Vidare så frågade en patient i Sagbakken et al. 
(2012) studie om det fanns möjlighet och administrera sina läkemedel på egen hand. 
Istället för att lyssna hänvisade sjuksköterskan att om patienten inte följde 
behandlingsmetoden (DOT) skulle polisen tvinga honom att inta sina läkemedel under 
övervakning. Trots att sjukdomen är anmälningspliktig anses det viktigt att patienten 
ska kunna ge sitt samtycke gällande vård och behandling (SSF, 2007). Vidare anses att 
sjuksköterskan i exemplet hindrar patienten till delaktighet i sin vård. Som 
sjuksköterska är det viktigt att samtala med sina patienter, samt ge stöd och vägledning 
för att patienten ska erhålla möjligheten till att vara delaktig i sin vård och behandling 
(Socialstyrelsen, 2005). Patienter kunde även uppleva en svårighet i att det inte fanns 
någon kontinuitet hos personalen i avseende att samma inte personer administrerade 



15 
 

läkemedlen, vilket gjorde att patienterna fick öppna upp sina liv för flertalet olika 
vårdgivare (Sagbakken et al. 2012). Vidare uppstod känslor såsom irritation, ilska, 
frustration, förödmjukelse samt diskriminering relaterat till behandlingen (ibid).  
Kontinuitet anses viktigt för tuberkulospatienten med tanke på hur utsatt den drabbade 
var. För att erhålla god följsamhet hos patienten var en viktig faktor att vårdgivaren som 
möter den tuberkulossjuka har kompetens inom området (Socialstyrelsen, 2009). En 
annan faktor som är betydelsefull är att samma vårdpersonal i egenskap av 
sjuksköterska och läkare har ansvaret för tuberkulospatienten, relaterat till att patienten 
inte ska behöva träffa på en mängd olika vårdpersonal inom öppenvården. Begränsandet 
av vårdpersonal gör det även möjligt för patienten och vårdgivaren att skapa ett 
förtroende för varandra (ibid). Upplevelsen av DOT kunde även upplevas som positiv i 
vissa avseende (Sagbakken et al. 2012). Patienter som kände sig ensamma uppskattade 
det dagliga mötet med vårdpersonalen samt de patienter som erhöll förtroendet att 
hämta sina läkemedel veckovis (ibid). Som sjuksköterska är det därav viktigt att bemöta 
varje patient på ett individuellt sätt där patientens egna förutsättningar står i fokus (SFF, 
2010). Det är viktigt att patienten ses ur ett humanistiskt perspektiv, vilket innebär att se 
patienten som en fri individ som anses både kunna göra egna val samt ta ansvar för 
dessa (ibid).  
 
 
Konklusion & implikation  
 

Patienters kroppsliga upplevelse skilde sig markant från varandra. De fanns patienter 
som upplevde sina symptom som mycket svåra, till de som inte uppmärksammade 
symptomen märkvärt samt de patienter som trodde sina symptom berodde på en vanlig 
förkylning. Patienter kunde uppleva läkemedelsbehandlingen på skilda vis. Somliga 
patienter berättar om hur de mådde mycket bättre när läkemedelsbehandlingen inleddes 
då sjukdomssymptomen avtog, emellertid fanns det även patienter som upplevde starka 
biverkningar så de knappt stod ut med behandlingen. Att erhålla diagnosen tuberkulos 
väckte olika känslor hos den drabbade. Vissa upplevde en lättnad i att bli 
diagnostiserade med TBC, då det orsakat deras lidande, andra kunde däremot uppleva 
en rädsla för de sociala konsekvenserna som följer en diagnosticering av sjukdomen. 
Konsekvenser som kunde upplevas var att familj och vänner tog avstod från den 
drabbade då vetskapen om sjukdomen framträdde. Motsatsen fanns även bevisad i att 
familj och vänner kunde ge betydande stöd till den sjuka. Patientens vilja till att berätta 
om sjukdom för sin omgivning varierade. Det fanns patienter som delgav stora sociala 
nätverk och fick betydande stöd, likväl fanns de även patienter som blev bemötta 
fientlig då de talat öppet om sin sjukdom. Majoriteten av patienterna valde att endast 
berätta om insjuknandet för sin närmsta familj och erhöll oftast betydande stöd från 
dessa. Mötet med vården upplevdes även på olika sätt. Somliga patienter kände att 
läkaren tog väl hand om dem emedan vissa kände sig ignorerade och förödmjukade. 
Vårdpersonalen kunde även upplevas som en resurs där patienten kunde känna både 
tillit och stöd. Emellertid kunde patienter även uppleva svårigheter i mötet med 
sjukvården, vilket då främst var då behandlingsplanen DOT tillämpades.  
 
Majoriteten av de som har sjukdomen tuberkulos i Sverige idag har sitt ursprung i ett 
annat land. Därför behövs mer forskning på hur utländska patienter i Sverige upplever 
tuberkulos. Ökad forskning angående patientens upplevelse av tuberkulos skulle kunna 
leda till bättre vård, behandling och delaktighet för varje enskild patient. I den praktiska 
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vårdverksamheten samt i sjuksköterskeutbildningen bör kunskapen om 
tuberkulospatientens varierade upplevelser av hälsa samt ohälsa lyftas fram. Vidare bör 
även kunskapen angående olika kulturella aspekter i relation till hälsa och ohälsa 
belysas, vilket skulle kunna öka sjuksköterskans förmåga att fånga upp tuberkulos 
patienterna när de upplever ohälsa.   
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Tabell 1. Sökordsöversikt  
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject 
heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
SweMed+ 
MeSH-term 
 

Tuberkulos  Tuberculosis Tuberculosis Tuberculosis  Tuberculosis 
Patient  Patients Patient* - Patient* 

(fritext) 
Upplevelse  Experience (fritext) Experience* Experience* 

(fritext) 
Experience 
(fritext)  

Attityd  Attitude Patient 
Attitudes  

Attitudes Attitude* 

Livskvalité  Quality of life  - - - 
Livsförändr
ande 
händelser 

Life change events  - - - 

Livserfaren
het  

- Life experience  Life 
experiences  

- 
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Tabell 2. Sökhistorik      
 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

2013-
03-11  
 
 
 

SweMed
+  

Experience  AND 
exp:"Tuberculosis" 
 
Limits: 
Peer Reviewed 
5 years 

3 3 3 2 
 
 

2013-
03-11 

 

 

 

PubMed ("Tuberculosis" [MeSH]) 
AND "Patients" [MeSH] 

Limits:  
English 
5 years  
Abstract available  

69 9 3 1 

2013-
03-11 

 

 

PubMed ”Tuberculosis the patient 
experience” (fritext) 

Limits: 
English 
5 years 
Abstract available  

30  5  1 1 

2013-
03-12 

 

 

 

Cinahl   MM "Tuberculosis+" AND ( ( 
(MH "Life Experiences") OR 
(MH "Patient Attitudes") ) OR 
patient* experience* )  
 
Limits: 
English  
Research Article 
5 years  
Boolean/Phrase 

27 11 6 4 

2013-
03-14 

 

 

 

PubMed ("Tuberculosis" [Mesh]) AND 
("Quality of Life" [Mesh]) 
 
Limits: 
English 
5 years 
Abstract available  

20 10 4 1 



 
 

2013-
03-15 

 

 

 

PsycInfo MJSUB.EXACT.EXPLODE("
Tuberculosis") AND 
MJSUB.EXACT.EXPLODE("
Attitudes") 

Limits: 
English 
Peer reviewed 
5 years  

22 8 4 2 

2013-
03-18 

 

 

PsycInfo MJSUB.EXACT.EXPLODE("
Tuberculosis") AND 
experience* 

Limits: 
English 
Peer reviewed 
5 years  

35 8 1 1 

Totalt    206 54 22 12  



 
 

          Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
USA 
PsycInfo  

Colson, P.W., 
Franks, J., 
Sondengam, R., 
Hirsch-
Moverman, Y. 
& Wafaa, E-S. 

Tuberculosis 
Knowledge, 
Attitudes and 
Beliefs in 
Foreign-born 
and US-born 
Patients with 
Latent 
Tuberculosis 
Infection 

Syftet med studien 
var att bedöma 
kunskap, attityder 
och tron angående 
tbc och latent tbc i 
en grupp som 
omfattar utlands- 
och 
amerikanskfödda 
latenta tbc 
patienter. För att 
avgöra ifall 
kunskap, attityder 
och tro skiljer sig 
emellan 
amerikansk – och 
utlandsfödda. 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontroll studie  
 
Deltagarna rekryterades från 
Harlems sjukhus (Harlem 
Hospital Chest Clinic), beläget på 
norra Manhattan och är ett 
sjukhus i den offentliga sektorn.  
Inklusionskriterier var att 
deltagaren skulle vara över 18 år, 
latent-tbc diagnostiserad som 
avgjordes med hjälp av 
tuberkulintest samt accepterat nio 
månaders behandling.  
 
251 deltagare deltog i studien och 
av dem var 66.5 utlandsfödda.  
 
Inget bortfall redovisas 

Personer som är födda utanför 
USA utgör den större delen av 
de som har tbc i landet. För att 
minimera barriärer som kan 
uppstå med behandling av 
latent tuberkulos är det viktig 
att förstå utlandsföddas 
upplevelse kring kunskap, 
attityder och tro. 
Informationen kan sedan 
användas för att utforma en 
hälsovård som är mer 
accepterande och bemöter de 
utlandsföddas behov.  

Grad 1 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Thailand 
PubMed  

Kittikraisak, 
W., Kingkaew, 
P., 
Teerawattanano
n, Y., 
Yothasamut, J., 
Natesuwan, S., 
Manosuthi, W., 
Chongsuvivatw
ong, V. & 
Whitehead, S.  

Health Related 
Quality of Life 
among 
Patients with 
Tuberculosis 
and HIV in 
Thailand  

Studiens 
huvudsakliga syfte 
var att samla in 
användbar 
hälsoinformation 
med hjälp av 
instrumenten EQ-
5D och EQ-VAS, 
från thailändska 
patienter med tbc 
och de patienter 
som var botade 
eller hade avslutat 
sin behandling.  

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie  
  
Deltagarna rekryterades 
konsekutivt från två sjukhus 
(Chiang Rai Regional sjukhuset 
och Bamrasnaradura 
Smittskyddsinstitut). 
Inklusionskriterierna var 
patienter diagnostiserade med tbc 
och/eller HIV mer än två veckor 
före studiens påbörjan. Detta för 
att låta deltagarna finna sig i sin 
diagnos. Patienterna var mellan 
18-70 samt skulle kunna 
bemästra det thailändska språket.  
Exklusionskriterierierna var 
gravida och personer i 
prästadömet.  
 
Deltagarna delades sen in i 6 
grupper utefter sjukdom och 
behandling. 
223 deltagare rekryterades till 
studien därefter exkluderades 1 

En större del av Tbc patienter 
kände att den fysiska 
rörligheten var begränsad. 
Däremot kände patienterna 
inga större svårigheter till 
egenvård. Vardagliga 
aktiviteter påverkades måttligt 
av sjukdomen. Dock så 
upplevde majoriteten av 
patienterna både 
ångest/depression samt 
smärta. 
 
  

Grad II 



 
 

deltagare för att vara den enda i 
sin grupp.  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Zambia  
Pubmed  

Mulenga, C., 
Mwakazanga, 
D., Vereecken, 
K., Khondowe, 
S., Kapata, N., 
Shamputa, I.C., 
Meulemans, H. 
& Rigouts, L.  

Management 
of pulmunary 
tuberculosis 
patients in an 
urban setting 
in Zambia: a 
patient´s 
perspective  

Studiens syfte var 
att undersöka 
patienter med 
lungtuberkulos 
attityder till att 
söka vård. 
Utvärdera vården 
som erhölls av 
statens vårdcenter 
baserad på tbc-
patienternas 
berättelser. Samt 
att söka efter 
samband mellan 
patienters 
följsamhet och tbc 
behandlingsprogra
mmet. 

Kvantitativ metod  
Tvärsnittsstudie  
 
Urvalsguppen bestod av alla 
personer som testas positivt vid 
upphostningsprovet och som 
fanns registrerat i tbc-
mikroskopilabbet vid sex 
diagnostiska center (som samlade 
data från 26 behandlingscentra 
under den aktuella perioden). 
Från urvalsgruppen valdes 105 
personer slumpmässigt ut. 
Urvalsgruppens storlek 
beräknades med hjälp av Epi info 
3.5.1.  
Exklusionskriterier: patienter 
som behandlades på privata 
sjukhus eller kliniker samt 
personer under 18 år.  

Behandlingsprogrammet för 
tbc fungerar bra. Resultaten i 
studien pekar dock på att 
patienten behöver fler 
vårdtillfällen under vårdtiden 
för att öka följsamheten.     
 

Grad I 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod   
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012  
Sydafrika  
Cinahl  

Daftary, A. & 
Nesri, P.  

Social 
constrains to 
TB/HIV health 
care: Accounts 
from 
coinfected 
patients in 
South Africa  

Studiens syfte var 
att öka förståelsen 
av de sociala 
utmaningar som är 
förknippade med 
tuberkulos samt 
hiv sjukvård. 
 
 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjumetod  
 
40 vuxna som var 
dubbelinfekterade med både 
tbc/hiv varav 24 kvinnor och 16 
män. Även 8 nyckelinformanter 
inom hälso- och sjukvård 
intervjuades. Det geografiska 
området var KwaZulu-Natal 
provinsen.  
 
Inget bortfall redovisas  

Patienter med både tbc/hiv var 
rädda för att tala om för 
omgivningen om sina 
sjukdomar. Vissa patienter 
menade på att omgivningen 
ansåg att om man hade en tbc 
så var man automatiskt 
smittad av hiv. Patienterna 
nämnde att anledningen att 
inte berätta grundade sig i en 
rädsla av att göras narr av, bli 
uppsagd samt en allmän 
upplevelse av att känna sig 
generad. Det fanns exempel 
då patienten valde att avslöja 
sin tbc. Det var då en noga 
avvägning mellan patientens 
lidande och förlusten av 
socialt stöd till exempel 
underhållningsbidrag.  

Grad II 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2013 
Storbritannien 
PubMed  

Gerrish, K., 
Naisby, A. & 
Ismail, M.  

Experiences 
of the 
diagnosis and 
management 
of 
tuberculosis: a 
focused 
ethnography 
of Somali 
patients and 
healthcare 
professionals 
in the UK 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelsen av att 
bli diagnostiserad 
och hanteringen av 
tbc utifrån 
somaliska 
patienters 
perspektiv samt 
från deras 
vårdpersonal som 
var involverade i 
deras vård.   

Kvalitativ studie 
Etnografisk metod 
 
Patienterna rekryterades via en 
tbc specialistsjuksköterska som 
var involverad i patienternas 
omvårdnad. Alla patienter hade 
fått asyl och ”säkrad flykting 
status”. 
 
Deltagare var 14 somalier som 
mottog behandling för tbc i 
Storbritannien samt 18 
vårdpersonal med erfarenhet att 
vårda somaliska tbc-patienter. 
 
Inget bortfall redovisas  

Studien ger en insyn över hur 
personer från Somalia som 
numera är bosatta i 
Storbritannien upplever tbc. 
Som sjuksköterska är det 
viktig att förstå den somaliska 
patientens upplevelse för att 
bemöta och ge bra vård.   

Grad I  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012  
Storbritannien  
PsycInfo  

Gerrish, K., 
Naisby, A. & 
Ismail, M. 

The meaning 
and 
consequences 
of tuberculosis 
among Somali 
people in the 
United 
Kingdm 

Syftet med studien 
var att undersöka 
den socio-
kulturella 
betydelsen och 
konsekvenserna av 
tuberkulos hos 
personer med 
somaliskt 
ursprung som bor i 
Storbritannien 

Kvalitativ studie  
Etnografisk metod  
 
48 enskilda intervjuer med tbc-
patienter (n=14), samhällsledare 
(n=10) och med somaliska 
samhällsinvånare (n=24) utfördes 
samt åtta fokusgrupper med 56 
deltagare.  
I studien var antalet män och 
kvinnor jämt fördelade.  
 
Inget bortfall redovisas 

Sjuksköterskan bör förstå de 
socio-kulturella svårigheterna 
som existerar hos personer 
med somaliskt ursprung 
relaterat till tbc. Det är viktigt 
för att kunna informera 
allmänheten samt ge stöd åt 
patienterna och deras 
anhöriga.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Filipinerna 
Cinahl  

Hu, A., Loo, E., 
Winch, P.J. & 
Surkan, P.J. 

Filipino 
Women´s 
Tuberculosis 
Care Seeking 
Experience in 
an Urban Poor 
Setting: A 
socioecologica
l Perspective 

Syftet med studien 
var att skildra 
uppsökandet av 
tuberkulosvård i 
Payatas. Att 
identifiera 
drivande och 
hindrande faktorer 
hos individen, 
hushållet, 
samhället och 
hälso- och 
sjukvårdsystemet 
från ett 
samhällsperspekti
v.  

Kvalitativ studie  
 
För att få en spridning på urvalet 
användes 4 olika organisationer 
till att rekrytera deltagare med 
tuberkulos. 13 kvinnor 
genomgick semistrukturerade 
djupgående intervjuer. 
Inklusionskriterier för studien var 
att kvinnorna skulle vara över 18 
år, bosatta i Payatas samt vara 
tbc diagnostiserad eller DOTS 
patient.  
 
Det upprättades även tre fokus 
grupp diskussioner från olika 
delar av Payats för att få 
samhällets infallsvinkel mot 
tuberkulos, sökandet av vård 
samt hälso- och 
sjukvårdsystemet.(Area N = 9, 
area B = 6 och Lupang Pangako 
N = 14.   
 
Inget bortfall redovisas  

Försenad upptäckt och 
behandling är ett stort 
problem hos redan utarmade 
filippinska kvinnor. I Payatas 
finns det varierande orsaker 
som gör att kvinnorna söker 
hjälp sent. Dock så uppstår 
även förseningar från vårdens 
sida. Detta leder till ökad 
smittsamhet samt sjukdom. 
Studien påvisar att det finns 
ett antal faktorer som 
samverkar till att om 
kvinnorna väljer att söka hjälp 
eller inte. Dessutom visar 
studien hur samhällets och 
patientens upplevelser av 
sjukdomen kan vara en källa 
till kunskap som kan användas 
för att uppmuntra kvinnorna 
till att söka vård.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Indien 
Cinahl  
 
 

Khan, K.B. Understanding 
the Gender 
Aspects of 
Tuberkulosis:
A Narrative 
Analysis of the 
Lived 
Experiences of 
Women With 
TB in Slums 
of Delhi, India 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur kvinnor som 
lever i Indiens 
slum upplever hur 
det är att leva med 
Tbc. 

Kvalitativ studie 
 
I denna studie presenteras ett 
perspektiv av en större 
etnografisk studie i Delhi. 
 
Insamlingen av data skedde i två 
likartade slumområde i Delhi, 
genom etnografisk design med 
informella gruppdiskussioner 
med sluminvånare samt korta 
strukturerade intervjuer med 
patienter som erhållit sjukdomen 
tbc. Därefter valdes somliga 
patienter ut (från de korta 
strukturerade intervjuerna) till en 
djupgående intervju, varav 15 
intervjuer gjordes med kvinnor 
och 10 med män.  
Gruppdiskussioner utfördes även 
med personer som själva 
identifierat sig som icke 

Kvinnorna fick i hög 
förekomst erhålla stigma. Det 
är genusskillnader i migration, 
fattigdom och den socio-
kulturella miljön i Delhis slum 
som utgör faktorer i 
kvinnornas försening till 
sökandet av vård. Kvinnorna 
fick finna egna strategier till 
att möta svårigheterna som 
uppstod med sjukdomen.  

Grad II 



 
 

tuberkulossmittade. Fyra 
gruppdiskussioner med män och 
2 gruppdiskussioner med 
kvinnor.  
 
Inget bortfall redovisas  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Norge  
SweMed+  

Sagbakken, M., 
Bjune, G. & 
Frich, J.C.  

Humiliation or 
care? A 
qualitative 
study of 
patients´ and 
health 
professionals´ 
experiences 
with 
tuberculosis 
treatment in 
Norway  

Studiens syfte var 
att undersöka 
patienters och 
vårdpersonals syn 
och upplevelse 
med DOT i Norge 

Kvalitative studie  
Semistrukturerade intervjuer 
 
Deltagarna rekryterades från 
primärvården och sex sjukhus. 
Totalt deltog 20 vårdpersonal 
och 22 tbc patienter.  
 
2 patienter avstod från att delta i 
studien 

DOT visar på maktstrukturer i 
samhället. Detta försvårar 
relationen mellan vårdgivare 
och vårdtagare. Behandling 
och vård borde istället 
organiseras på så vis att 
patienterna kan samtycka till 
den utan tvång. Det är även 
viktigt att se individen och 
kunna utveckla individuella 
behandlingsschema för varje 
patient då det behövs. 

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010  
Norge 
Swemed+ 

Sagbakken, M., 
Bjune, G. & 
Frich, J.C. 

Experiences of 
being 
diagnosed 
with 
tuberculosis 
among 
immigrants in 
Norway – 
Factors 
associated 
with 
diagnostic 
delay: a 
qualitative 
study  

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelsen av att 
bli diagnostiserad 
med tuberkulos 
(tbc) hos 
invandrare i 
Norge, med ett 
perspektiv på 
faktorer som är 
associerade med 
försenad diagnos  

Kvalitativ studie  
Djupgående intervjumetod 
 
Deltagarna rekryterades från 
primärvården och sex sjukhus i 
Norge. Deltagarna skulle vara av 
somaliskt eller etiopiskt 
ursprung.  
 
Totalt deltog 22 patienter varav 
15 från Somalia och 7 från 
Etiopien. Antal kvinnor var 12 
och män 10.   
 
2 patienter valde att avstå från 
studien  
 

Offentliga hälsoinsatser som 
ska uppmärksamma hur tbc 
smittar, sjukdomens mångfald 
samt att en latent tbc kan 
utvecklas till en aktiv, kan 
detta leda till att patienten 
söker vård tidigare. Tbc skulle 
kunna vara ett tema i 
introduktionsprogrammet som 
alla utlandsfödda går på 
obligatoriskt. Vårdpersonalen 
måste även höja sin kunskap 
angående typiska tbc 
symptom. Det är även av stor 
vikt att lyssna till patientens 
berättelse samt vara ödmjuk 
och medveten av patientens 
egna tolkningar av symptom, 
för att förhindra en försenad 
diagnos.   
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Tanzania  
PsycInfo 

Van den 
Boogaard, J., 
Msoka, E., 
Homfray, M., 
Kibiki, G.S., 
Heldens, 
J.J.H.M., 
Felling, A.J.A 
& Aarnoutse, 
R.E. 

An 
Exploration of 
Patient 
Perceptions of 
Adherence to 
Tuberculosis 
Treatment in 
Tanzania 

Syftet med studien 
var undersöka 
patientens 
uppfattning av 
följsamhet till 
tuberkulos 
behandling och 
konstruera en 
teoretisk modell 
av beteendet för 
behandlingsfölj-
samhet  

Kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervju  
 
Deltagarna rekryterades från 50 
vuxna patienter som hade tbc och 
behandlades med DOT på lokal 
nivå. Deltagarna var även med i 
en longitudinell 
behandlingsföljsamhets studie. 
Inklusionskriterier var att 
patienten skulle genomgått minns 
2 månaders behandling.  
 
Datainsamlingen pågick tills 
teman började upprepas i 
intervjuerna och inga nya teman 
uppstod. Denna punkt var nådd 
då 11 patienter från den 
longitudinella studien hade 
intervjuats därav 6 män och 5 
kvinnor.  
 

Patientens avsikt till att vara 
följsam till behandlingen, var 
av betydelse till om patienten 
var följsam eller inte. Socialt 
stöd ansågs vara en drivande 
kraft till följsamhet. Dessutom 
stärker socialt stöd patientens 
följsamhet för det blir en 
social påtryckning att klara av 
behandlingen. Det sociala 
stödet kan bestå av en 
maka/make eller att patienten 
får tillgång till mat så att de 
starka medicinerna kan intas. 
Sociala stöd kan vara 
effektiva för patienter som har 
för avsikt att följa 
behandlingen.  
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Publika-
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Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Antal deltagare  
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
USA 
Cinahl  

Zuñiga, J.A. A Woman´s 
Lived 
Experience 
With Directly 
Observed 
Theraphy for 
Tuberculosis – 
A Case Study  

Syftet med studien 
var att undersöka 
kvinnans 
upplevelse under 
tiden av 
tuberkulosbehandl
ingen (DOT). 

Kvalitativ studie  
 
En fallstudie valdes som en 
pilotstudie för att se om större 
studie var genomförbar och 
nödvändig.  
 
Till studien valdes en kvinna av 
latinamerikanskt ursprung.  
 
 
 

DOTS kan påverka patienten 
svårt psykiskt.  
Upplevelser som patienten 
berättar om var stress och 
rädsla att under 
behandlingstiden, som i sin tur 
ledde till paranoia. 
Vårdpersonal måste 
uppmärksamma effekterna av 
att bli övervakad och 
observerad över en längre tid. 
Insatser bör även vidtas för att 
minimera att patienten mår 
dåligt över icke medicinska 
skäl.  
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