
Abstrakt 
 
Bakgrund: hepatit C- viruset identifierades för första gången år 1991. Sjukdomen 
är enligt smittskyddslagen klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och 
nyupptäckta fall måste anmälas till smittskyddsinstitutet. Hepatit C- sjukdomen är 
förknippad med sänkt livskvalitet och de drabbade människorna upplever social 
stigmatisering i högre grad än andra. Syfte: belysa de faktorer som påverkar det 
dagliga livet för människor med kronisk hepatit C samt belysa sjuksköterskans roll 
i omvårdnaden för dessa patienter. Metod: litteraturstudie bestående av 18 
vetenskapliga studier av grad I eller grad II kvalitet publicerade mellan år 2000-
2008. Resultat: studierna visade att människor med kronisk hepatit C dels 
upplever de sjukdomsorsakade symtomen som mycket påfrestande, men även att 
relationen med andra människor påverkats negativt. Människorna som deltog i 
studierna upplevde att de var i stort behov av information från vårdpersonalen 
gällande familjeplanering och sexuella relationer. Kontakt med vården upplevdes 
inte alltid som någonting positivt då vårdpersonalens kunskaper om sjukdomen 
visade sig vara bristfälliga i många fall. Diskussion/Slutsats: sjuksköterskan har 
en viktig roll i omvårdnaden av dessa patienter. Sjuksköterskan skall hjälpa 
patienten att finna mening i sitt lidande samt hjälpa den sjuke att utveckla sitt 
sociala kontaktnät. Vidare forskning inom området behövs för att på bästa sätt 
kunna tillgodose patientens behov. 
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1. Bakgrund 
Hepatit är ett samlingsnamn för ett flertal virusorsakade sjukdomar som påverkar 

levern inflammatorisk (Ursing & Norrbyan, 2008). Idag finns det fem kända 

virushepatiter, varav hepatit A, B och C är vanligast. Virushepatiter är 

klassificerade som allmänfarliga sjukdomar och skall därför anmälas enligt 

smittskyddslagen (Hultcrantz & Reichard, 2007, s. 67).  

 

Efter att hepatit A och B upptäckts påbörjades en systematisk testning av alla 

blodgivare för dessa sjukdomar. Trots detta fortsatte ändå ett stort antal människor 

som genomgått blodtransfusion att insjukna med hepatitliknande symtom. Denna 

sjukdom kom senare att kallas ”Non-A, Non-B (NANB) hepatit”. Viruset 

identifierades 1989 och NANB fick då namnet hepatit C. År 1991 blev det möjligt 

att testa blod även för hepatit C och antalet insjuknade i samband med 

blodtransfusioner sjönk då drastiskt. Den högsta prevalensen av sjukdomen finns 

idag i Nordamerika och Nordafrika och globalt sett är uppskattningsvis 150-170 

miljoner människor smittade, de flesta utan att veta om det (James, 2002, s. 65).  

 

Viruset som orsakar hepatit C är ett RNA-virus som tillhör gruppen flavivirus och 

sprids som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta (Ericsson & Ericsson, 2002, s. 

176). Hepatit C är den idag vanligaste formen av hepatit i Sverige och det kommer 

årligen in 2000-3000 anmälningar om nydiagnostiserade fall till 

Smittskyddsinstitutet. Inkubationstiden varierar mellan en till tre månader och de 

flesta får en mild akut infektion. Sjukdomen medför i 80 procent av fallen att den 

smittade utvecklar en kronisk hepatit C vilket initialt inte behöver ge några 

symtom, men som senare kan komma att leda till levercirros och levercancer 

(Hultcrantz & Reichard, 2007, s. 69). Hepatit C är idag den vanligaste orsaken till 

kronisk leversjukdom och 20-30 procent av alla levertransplantationer sker till 

följd av denna sjukdom. Idag finns två läkemedel som kombineras för behandling 

av kronisk hepatit C, Ribavirin och Interferon Alfa-2b. I övrigt koncentreras 

behandlingen på att förhindra utveckling av levercirrhos och minska risken för 

levercancer (Uhnoo, 2000). 

 

Att drabbas av kronisk sjukdom innebär kroppsliga förändringar som den sjuke 

inte har någon möjlighet att själv påverka. Kroppen harmonierar inte längre med 
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självuppfattningen och de planer den sjuke gjort upp för sitt liv innan insjuknandet. 

Nu måste en ny känsla av helhet återvinnas genom att återigen bygga upp en 

positiv personlig identitet, vilket kan vara en stor utmaning för den som står inför 

uppgiften (Steinvall, 2005, s. 200). Att leva med kronisk sjukdom innebär känslor 

av rädsla, dels för att sjukdomen skall förvärras men även för att förlora såväl sitt 

arbete som sitt sociala umgänge. Människor upplever, oberoende av diagnos, en 

emotionell lättnad av att träffa andra i samma eller i värre situationer. Det hjälper 

att prata om känslor och dela erfarenheter, vilket även ger styrka till att stödja 

andra. Kronisk sjukdom har stor inverkan på livet, men inte nödvändigtvis på ett 

negativt sätt. Vissa upplever att sjukdomen har lärt dem att upptäcka och värdera 

det som finns runt omkring dem och gjort dem uppmärksamma på vad som är 

viktigt i livet (Lundman & Jansson, 2006). 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, ej endast frånvaro av sjukdom och 

svaghet (Thorsén, 2003, s.197). Svenaeus (2005) menar att sjukdom innebär ett 

obehag för människan. En sjukdom är någonting man lider av och vill bli frisk 

ifrån, även om detta inte alltid är möjligt. Författaren menar även att sjukdom inte 

bara är smärta utan även medför känslor av att vara främling i sin egen kropp. 

Kroppen visar sig som någonting obegripligt och hindrar den drabbade att vara sig 

själv. Sjukdomen är någonting som finns inne i den egna kroppen men trots detta 

kan den sjuke inte råda över den (s.52, 63). 

 

Människor som lider av sjukdom kan utsättas för stigmatisering genom att de 

anses vara ovärdiga de ekonomiska resurser som behandlingen mot sjukdomen 

kräver (Paterson, Backmund, Hirsch & Yim, 2006a). Patienter med diagnostiserad 

kronisk hepatit C upplever i hög grad att sjukvårdsperonal är rädda för dem och 

behandlar dem annorlunda än övriga patienter. Forskning har dock visat att 

diskriminering och stigmatisering av hepatit C- smittade patienter ofta beror på 

omgivningens associationer med intravenöst drogmissbruk. Vidare har forskning 

visat att i samband med att denna diagnos ställs tar såväl läkare som övrig personal 

för givet att patienten levt ett destruktivt liv, vilket påverkar den fortsatta 

omvårdnaden och behandlingen negativt (Hopwood & Southgate, 2003). Barbosa 

da Silva och Ljungqvist (2005) menar att god omvårdnad skall ha som sitt yttersta 
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mål att patienten upplever så väl fysiskt som mentalt, socialt och andligt 

välbefinnande. Vårdpersonalen skall respektera patientens autonomi och 

medbestämmanderätt samt se till att denne får sina behov av vård och omsorg 

tillfredställda (s. 80).  

 

I statens beredning för medicinsk utvärdering står att trots att hepatit C sjukdomen 

ofta inte orsakar några direkta symtom har studier visat att infektionen är 

förknippad med sänkt livskvalitet. För somliga patienter innebär enbart vetskapen 

om att vara bärare av en smitta en social stigmatisering med en stor rädsla för att 

smitta andra. Studier har även visat att omgivningen är rädda för att bli smittade 

(Uhnoo, 2000).  

 

Joyce Travelbee menar i sin omvårdnadsteori att ett av de viktigaste redskapen 

sjuksköterskan har är kommunikationen. En god kommunikation är en nyckeldel 

till det som Travelbee anser vara målet med omvårdnad. Målet är att underlätta för 

patienten att uthärda sin sjukdom och sitt lidande samt finna mening i sin 

sjukdomsupplevelse. Vidare menar Travelbee att människan måste känna att 

någon eller något behöver henne för att kunna känna mening med livet. Dock 

behöver människan ofta hjälp att förstå meningen med det som sker och det är 

därför av yttersta vikt att sjuksköterskan arbetar aktivt för att bygga upp en relation 

mellan henne och patienten. För att bygga en ny relation behöver sjuksköterskan 

lämna sin stereotypa syn på människan bakom sig för att kunna se den unika 

individen bakom sjukdomen (Kirkevold, 2000, s. 133-136). 

 

Dougherty och Dreher (2001) menar att sjuksköterskan spelar en central roll i att 

ge stöd åt patienter som lider av kronisk hepatit C. Vetskapen om hur sjukdomen 

påverkar kroppen nu och i framtiden, med risk för levercirros och levercancer, kan 

väcka många negativa känslor hos patienten. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

lindra patientens oro samt inge hopp om framtiden.  

 

Eftersom hepatit C är en så pass utbredd sjukdom såväl i Sverige som globalt är 

det rimligt att anta att ett stort antal av dessa människor någon eller flertalet gånger 

under sin sjukdomstid kommer att vara i behov av vård. Då så många som 80 

procent av alla som smittas utvecklar en kronisk hepatitsjukdom kan det vara 
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värdefullt för sjuksköterskor att känna till hur denna sjukdom påverkar människors 

livssituation, för att bättre kunna ge stöd och hjälp till en ökad livskvalitet för 

patienterna.  

2. Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa de faktorer som påverkar det dagliga livet 

för människor med kronisk hepatit C samt belysa sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden för dessa patienter. 

3. Metod 

3.1 Metodbeskrivning 
Detta är en litteraturstudie baserad på systematiskt framtagen, kritiskt granskad 

och sammanställd kvalitativ och kvantitativ litteratur inom det aktuella 

ämnesområdet. Den litteratur som använts till denna litteraturstudie är hämtad ur 

vetenskapliga tidskriftsartiklar. I denna litteraturstudie presenteras alla resultat som 

framkommer i de studier som använts. Detta oavsett om resultaten i olika studier 

motsäger varandra (jmf. Forsberg & Wengström, 2003, s. 25, 74).  

3.2 Litteratursökning 
Databaserna som användes till litteratursökningen var PubMed och PsycINFO. 

Meshtermerna som använts är experience*, nurs*, attitudes och social support, 

övriga sökord var chronic hepatits C och personell relations. Dessa ord har sedan 

använts i varierande kombinationer i de olika databaserna för att få fram relevanta 

träffar. En förenklad tabell över antal träffar och utvalda studier visas i tabell 1 

nedan. Den första översiktssökningen med sökordet chronic hepatitis C utan limits 

i de båda databaserna resulterade i 12998 träffar i PubMed och 924 träffar i 

PsycINFO. En mer utförlig redovisning av sökprofilen kan ses i tabell 2, bilaga 1. 

Vid sökning med relevanta sökordskombinationer och limits, vilka är angivna i 

tabell 1, hittades 307 studier i PubMed. I databasen PsycINFO användes inga 

limits, antal träffar med relevanta sökordskombinationer var där 336.  
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Tabell 1. Förenklad sökprofil 

Databas Datum Sökord Limits 
Antal 
träffar 

Utvalda 
Studier 

PubMed 
2008- 
09-04   

Humans, all adults 
19+,  
english, swedish,  
10 years     

    Chronic hepatits c   6691   

    
Chronic hepatits c 
and experience*   202 5

PsycINFO 
2008- 
09-04   Sökning utan limits     

    Chronic hepatits c   924   

    
Chronic hepatits c 
and experience*   135 5

    
Chronic hepatits c 
and nurs*   104 1

PubMed 
2008- 
09-14   

Humans, all adults 
19+,  
english, swedish,  
10 years     

    
Chronic hepatits c 
and attitudes   22 2

    
Chronic hepatits c 
and social support   33 1

    
Chronic hepatits c 
and relations   21 1

Manuell 
sökning     3

 

3.3 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för de studier som användes till litteraturstudien var att dessa 

skulle vara primärpublikationer och publicerade mellan januari 1998 och 

september 2008. Studierna skulle belysa faktorer som påverkar det dagliga livet 

för människor som lever med kronisk hepatit C, belysa sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden av patienten, endast inkludera vuxna män och kvinnor samt vara 

skrivna på engelska eller svenska. 

3.4 Exklusionskriterier 
De studier som exkluderades var studier med fokus på den medicinska 

behandlingen vid kronisk hepatit C, studier om barn, icke kronisk hepatit C, utläkt 

hepatit C, patienter som var diagnostiserade med både hepatit C och HIV, som 

endast berörde intravenösa missbrukare, reviewartiklar samt studier publicerade 

före januari 1998.  
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3.5 Klassificering och värdering 

De kvantitiva studier som inkluderats till denna litteraturstudie är klassificerade i 

följande grupper enligt Jonsson och Wohlin (1999).  

• Kontrollerad klinisk studie (CCT). Detta innebär att man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. 

• Deskriptiv studie (DS). Detta innebär att man beskriver en förekomst, ett 

samband eller ett händelseförlopp hos en särskild grupp och där 

jämförelsegrupp saknas. 

 

Kvalitiva studier har klassificerats enligt följande: 

• Kvalitativ studie (K). Data har samlats in genom intervjuer, berättelser eller 

genom observationer av beteenden. Det insamlade materialet har sedan 

analyserats och presenterats för att få fördjupad förståelse för människans 

upplevelser och erfarenheter (Jonsson & Wohlin,1999). 

 

Bedömningen av studiernas vetenskapliga kvalitet gjordes utifrån Carlsson och 

Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier, se bilaga 2. 

Genom bedömning graderades studierna på en tregradig skala där grad I innebär 

att studien är av god vetenskaplig kvalitet, grad II av medelmåttig vetenskaplig 

kvalitet och grad III av låg vetenskaplig kvalitet. För att få bedömningen god 

vetenskaplig kvalitet krävs minst 80 procent av granskningsmallens poängsumma, 

för medelmåttlig kvalitet krävs 70-79 procent. Studier som var av låg vetenskaplig 

kvalitet hade under 69 procent av mallens maximala poängsumma och 

exkluderades därmed från litteraturstudien. De artiklar som använts till denna 

litteraturstudie är samtliga bedömda av båda författarna som grad I eller grad II 

studier. 

3.6 Bearbetning 
Fas 1 
Studiernas titlar lästes och detta avgjorde sedan om även abstraktet skulle läsas. 

Efter avslutad sökning med ovan redovisade sökordskombinationer (tabell 1) i de 

båda databaserna lästes 66 abstrakt av båda författarna. Vid granskning av titlar 

och abstrakt lades fokus på de faktorer som påverkar det dagliga livet för 
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människor som lever med kronisk hepatit C samt sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden av patienten. Efter att ha läst abstrakten återstod 38 studier, vilka väl 

svarade mot litteraturstudiens syfte.  

 

Fas 2 
Studierna skrevs sedan ut i fulltext om de fanns att tillgå via respektive databas. 

Fanns de inte tillgängliga beställdes de via Mittuniversitetets bibliotek (MIMA) i 

Sundsvall. Genom manuell granskning av studiernas referenslistor tillkom 

ytterligare fem studier. Samtliga 43 studier lästes av båda författarna och 26 av 

dessa gick vidare för grundligare läsning och granskning utifrån bedömningsmall 

av Carlsson och Eiman (2003).   

 

Fas 3 
Kvalitetsbedömningen gjordes av båda författarna oberoende av varandra. 

Bedömningen diskuterades sedan mellan författarna och detta resulterade i att 18 

studier inkluderades och åtta studier exkluderades från litteraturstudien. 

Redovisning av denna bedömning finns i bilaga 3. 

3.7 Bortfallsanalys 
De exkluderade studierna uteslöts på grund av att de inte motsvarade 

litteraturstudiens syfte, klassades som en grad III studie eller sämre enligt 

granskningsmallen, endast baserades på insamlad data från intravenösa 

missbrukare eller att deltagarna var drabbade av både hepatit C och HIV. En mer 

detaljerad redovisning av de exkluderade studierna kan ses i tabell 4, bilaga 4. 

4. Analys 
I denna litteraturstudie har innehållsanalys används för att på så sätt få fram 

huvudfynden i studierna. Genom noggrann granskning har de inkluderade 

studiernas huvudfynd plockats ut. Resultatet i varje artikel har analyserats utifrån 

syftet för att söka efter och organisera likheter och skillnader i texten. Resultatet 

har sedan systematiskt klassificerats vilket resulterade i 13 subkategorier. Dessa 

har sedan delats in i tre kategorier, upplevelser av fysiska och psykiska 

förändringar, att leva i relation med närstående och andra människor samt vårda 

människor med kronisk hepatit C. Vilka subkategorier som finns under en specifik 
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kategori presenteras i tabellform i resultatet. Exempel på analysförfarandet kan ses 

i tabell 5, bilaga 5. 

5. Etisk granskning 
Eftersom resultatet i denna litteraturstudie enbart bygger på redan publicerade 

studier kommer någon etisk kommitté inte att kontaktas. Samtliga inkluderade 

studier har granskats av författarna för att säkerställa att de följer givna etiska 

regler. 

6. Resultat 
Denna litteraturstudie består av 18 vetenskapliga studier av grad I eller grad II 

kvalitet. Av dessa 18 studier är tio kvantitativa och åtta är kvalitativa. En och 

samma studie kan komma att användas fler än en gång i resultatet. Samtliga 

studier presenteras mer grundligt med syfte, metod, klassificering och antal 

deltagare i bilaga 3 tabell 3. 

6.1 Upplevelser av fysiska och psykiska förändringar 
 

Subkategorier 

Kroppsliga förändringar 

Kategori 

 
 

Upplevelser av fysiska och psykiska 

förändringar 

Psykiska förändringar 

Förändrad självbild 

Känslor av förlorat framtidshopp 

Svårigheter att bryta gamla vanor 

Positiva följder av hepatit C- sjukdomen 

 
6.1.1 Kroppsliga förändringar 
Det framkom i studier av Dunne & Quayle, 2001 och Gifford, O´Brien, Bammer, 

Banwell och Stoove, 2003 att de vanligast förekommande symtomen orsakade av 

hepatit C- viruset inte var direkt sjukdomsspecifika utan kunde härledas till stress. 

Trötthet, orkeslöshet och illamående dominerade symtombilden av sjukdomen och 

det var tröttheten många upplevde som mest besvärande. Dessa symtom var ofta 

dagligt förekommande vilket ledde till en känsla av sänkt kontroll över sitt liv och 

försämrad social- och ekonomisk trygghet för den drabbade. De människor som 

upplevde symtom var även de som skattade sin hälsa lägst i jämförelse med dem 

 10



som inte hade några symtom. Crockett och Gifford (2004) beskrev även smärtor 

lokaliserade till levern som ett förekommande symtom. Studien visade att de 

människor som led av detta kände sig mer sjuka än de som inte upplevde dessa 

besvär. Denna smärta ledde till ständiga oroskänslor över vad som var lämpligt att 

äta och dricka. Oroskänslorna kunde härledas till funderingar om maten skulle 

kunna försämra levern och därmed orsaka mer smärta. 

 

6.1.2 Psykiska förändringar  
McDonald, Jayasuriya, Bindley, Ginsalvez och Gluseka (2002) skrev i sin studie 

att tröttheten hade en betydande inverkan på den psykiska hälsan och ledde inte 

sällan till utvecklande av depressionsjukdom. Studier av Dunne och Quayle (2001) 

och Golden, Conroy, O´Dwyer, Golden och Hardouin (2006) visade att ett stort 

antal deltagare led av depressionssjukdom och många skattades som sannolik 

depression på hospital anxiety and depression scale (HADS skalan). Förutom 

depression var även oro och kognitiva funktionsnedsättningar såsom försämrat 

minne och koncentrationssvårigheter mycket vanligt hos människor som lider av 

kronisk hepatit C.  

 

Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne och MacDonald (2005) konstaterade att så väl 

fysiska som psykiska symtom ofta kom i skov och att de drabbade människorna då 

drog sig undan från omvärlden. Vidare kände deltagarna i studien frustration och 

vanmakt över att det inte fanns någonting de kunde göra för att förhindra eller 

lindra dessa sjukdomsperioder. 

”The depression I think comes from just not being able to do anything about 

it…yeah, just having to ride it out until it´s done…gets me down” 

 (Conrad et al. 2005).  

 

6.1.3 Förändrad självbild 
Det var vanligt att människor med hepatit C såg sig själva som smutsiga, 

infekterade och som att all energi hade gått ur dem. Det fanns även de som 

jämställde sig själva med en pestsmittad. Vissa berättade att de hade som rutin då 

de steg upp om morgonen att gå till spegeln för att se om de såg annorlunda ut. De 

förklarade detta med att de ville se om hepatiten hade förändrat dem under natten. 
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Några såg även sjukdomen som en del av deras livsstil, vilket var särskilt vanligt 

hos dem som inte hade några symtom (Glacken, Kernohan & Coates, 2000; Sutton 

& Treloar, 2007). 

 

6.1.4 Känslor av förlorat framtidshopp 
I en studie av Sutton och Treloar (2007) framkom det att i samband med diagnos 

förlorade många sin moral och började leva ett promiskuöst liv då de menade att 

livet och hälsan inte längre betydde någonting för dem.   

 

Faye och Irurita (2003) konstaterade i sin studie att många personer som blivit 

smittade av hepatit C upplevde det som att de fått en dödsdom i samband med sin 

diagnos. Deltagarna i deras studie ansåg sig ha blivit dömda till en framtid med 

stigmatisering, sjukdom, smärta och en för tidig död. Vidare framkom det att de 

smittade levde med en ständig rädsla över att hepatit C-sjukdomen skulle beröva 

dem det som de hade kärt, inte bara deras hälsa och sitt oberoende, utan även deras 

liv. De medverkande upplevde att deras kropp var infekterad med en obotlig och 

livshotande sjukdom. Några av deltagarna kände att de tappat kontrollen över sina 

liv och många gick in i djupa depressioner efter att de fått sin diagnos.  

 

En studie av Glacken et al. (2000) visade att hepatit C- sjukdomen hade skapat 

oreda i vardagen för de drabbade. Deltagarna upplevde att de inte längre kunde 

planera något och inte heller vara optimistiska inför framtiden. Vidare kände de 

som medverkade i studien rädsla, frustration och hopplöshet till följd av sorgen 

över allt som sjukdomen berövat dem. 

 

6.1.5 Svårigheter att bryta gamla vanor 
Palo Stoller et al. (2006) belyser i sin studie alkoholvanor hos människor som fått 

diagnosen kronisk hepatit C. Det visade sig vara stor variation i konsumtion 

mellan deltagarna. Några slutade helt dricka alkohol efter att de fått sin diagnos, 

några minskade ner på intaget och övriga deltagare behöll sina gamla 

alkoholvanor, trots att de blivit informerade om riskerna med detta. De som 

slutade dricka angav som skäl att de ville öka sina chanser till ett längre liv, att de 

stod på väntelista för levertransplantation eller att de kände att kroppen tog skada i 
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samband med alkoholintag. De som trots allt fortsatte dricka alkohol, oberoende av 

mängd, förklarade detta med att de inte ville vara annorlunda, att alkoholen var en 

så pass stor del av deras liv eller att eftersom chanserna att bli frisk var så små 

fanns det heller ingen anledning att sluta. 

”why should I not be drinking and have fun? Hepatits C is still eating my liver. 

Why not keeping drinking like I was and the hell with it, 

 you know” (Palo Stoller et al., 2006) 

 

6.1.6 Positiva följder av hepatit C- sjukdomen 
Ett antal av de människor som smittats av hepatit C kunde också plocka fram 

positiva följder av att ha fått sjukdomen. De ansåg att de nu fått ordning på livet, 

börjat värdera sitt liv högre och lärt sig att prioritera annorlunda i vardagen. 

Sjukdomen innebar också ett uppvaknande för vissa då de förstod att det var deras 

livsstil som orsakat dem denna sjukdom. En radikal livsstilsförändring var 

nödvändig, inte bara för att förhindra uppkomsten av plågsamma symtom utan 

även för att inte helt förlora kontrollen över sin tillvaro. Sjukdomen verkade också 

ge en beslutsamhet och en styrka att klara av att hantera den nya livssituationen. 

Det fanns också de som efter att ha fått diagnosen kommit till insikt om vilka 

personer som var viktiga för dem samt vad i livet som var värt att värna särskilt 

mycket om (Glacken et al., 2000; Sutton & Treloar, 2007). 

”My relationship with my husband has improved… we make more time for each 

other now, do more things togheter. Value each other and life  

more really (Glacken et al., 2000). 

6.2 Att leva i relation med närstående och andra människor 
 

Subkategorier 

Social stigmatisering 

Kategori 

 

Att leva i relation med närstående 
och andra människor 

Sexuell relation 

Graviditet och familjeliv 

 

6.2.1Social stigmatisering  
I studier av Crockett och Gifford (2004), Glacken et al. (2000) och Sutton och 

Treloar (2007) beskrev deltagarna att rädslan för att inte bli accepterad av 
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samhället var så stor att vissa försökte förtränga vetskapen om sin diagnos. 

Deltagarna sade också att för att skydda sina anhöriga från omgivningens fördomar 

valde de ibland att inte berätta någonting om sin sjukdom. Detta var ett svårt beslut 

och påverkade många gånger de drabbade negativt eftersom de då inte heller 

kunde få något stöd från sina närstående. Det fanns även de som valde att inte 

berätta för sina familjer på grund av att de var säkra på att de skulle bryta 

kontakten med dem. Andra som hade berättat kände sig ensamma eller åsidosatta 

av sina anhöriga. En kvinna berättade om att hon hemma hos sina föräldrar inte 

fått använda samma tvål som resten av familjen på grund av moderns rädsla för att 

själv bli smittad. Andra berättade om att de sedan diagnosen uppdagades inte 

längre fick komma nära sina familjemedlemmar, vilket gjorde dem mycket 

upprörda. 

”My family is afraid of me. I was invited to go camping. They asked med to get my 

own tent. Now they won´t have me in their house because they´re 

afraid they might get it” (Zickmund, Y. Ho, Masuda, Ippolito, LaBrecque, 2003). 

 

Många människor känner fruktan inför att bli smittade av hepatit C och detta 

medför i många fall stigmatisering av de drabbade. Detta kan bero på att hepatit C- 

sjukdomen förknippas med destruktivt leverne och missbruk, men även därför att 

många tror att hepatit C är detsamma som HIV/AIDS. Stigmatiseringen kan visa 

sig som att den drabbade blir utesluten från sociala sammanhang som denne 

tidigare varit delaktig i. Många som drabbats av social stigmatisering uppgav att de 

till följd av detta förlorat sin sociala identitet och därmed en del av sig själva 

(Glacken et al., 2000; Zickmund et al., 2003) 

 

Golden et al. (2006) undersökte i sin studie om känslan av utanförskap ökade 

upplevelsen av sjukdom. Studien visade att de som upplevde sig stigmatiserade 

också kände sig sjukare oavsett ålder, kön, hur man ådragit sig sjukdomen eller 

social klass. Vidare framkom att ett dåligt socialt nätverk och svårigheter att själv 

acceptera sin sjukdom ledde till förhöjd sjukdomskänsla.  

 

Människor vars anhöriga kände till att de var smittade av sjukdomen upplevde 

detta som ett stort stöd. Att leva för stunden och inte fokusera på riskerna att smitta 

andra samt acceptera att framtiden var osäker och försöka göra det bästa av sin 
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situation visade sig medföra minskad oro och ökad livskvalitet (Conrad et al., 

2005). 

 

6.2.2 Sexuell relation 

Många som blivit smittade av hepatit C kände oro i deras sexuella förhållande, 

främst för att föra smittan vidare till sin partner. Kvinnor vars partner redan var 

smittad med hepatit C upplevde minst oro och kvinnor som inte visste om deras 

partner var smittad var dem som kände mest oro. Några deltagare sade även att de 

slutat leta efter en partner sedan de blivit sjuka. Rädslan och skammen över att 

behöva berätta om sin sjukdom medförde att många hellre avstod från att ha en 

sexuell relation. De flesta var dock överens om att det var bättre att berätta än 

riskera att infektera sin partner (Faye & Irurita, 2003; Gifford et al., 2003; Zacks, 

et al., 2006).  

 

I en studie av Danoff et al. (2006) framkom det att sexuell dysfunktion såsom 

minskad förmåga att få erektion, svårigheter att få utlösning vid samlag och 

minskad lust var märkbart vanligare bland hepatit C- positiva män än hos män i 

allmänhet. De som testats positivt för sjukdomen var de som var minst 

tillfredställda med sitt sexualliv. Männens försämrade sexualliv påverkade också 

deras livskvalitet negativt då detta fick dem att känna det som att deras manlighet 

gått förlorad. 

 

6.2.3 Graviditet och familjeliv 
”I would like to have children one day but I can´t, I don´t want, well it´s not safe, I 

don´t know” (Faye & Irurita, 2003). 

Behovet av information om hur hepatit C- sjukdomen påverkar graviditet, 

förlossning och amning var omfattande. Det var främst kvinnor som sökte denna 

information och ansåg detta vara av stor betydelse för sin framtidsplanering. 

Vårdpersonalen avrådde i vissa fall kvinnor från att bli gravida både för att 

förhindra smittspridning till partnern men även på grund av risken att överföra 

smitta till barnet. Denna information gavs trots att det nu är känt att risken för 

överföring av smitta från mor till barn vid förlossning är minimal. Kvinnorna 

berättade också om att sjukvårdspersonalen inte alltid kunnat svara på deras frågor 
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om sjukdomen och dess inverkan på samlivet (Crockett & Gifford, 2004; Faye & 

Irurita, 2003; Gifford et al., 2003). För dem som redan var mödrar fanns en oro 

över att ha överfört smittan till sina barn vid förlossningen (Conrad et al., 2005). 

”I´ve got it, I get a bit depressed sometimes. The main depression is because I´ve 

got to get my little one tested…Anyway, I haemorrhaged…and I´ve got to get him 

tested because they said there´s a higher chanse that he´ll have it. And I mean, if, 

if he does, I don´t know what I´ll do. I think I´ll just break down”  

 (Conrad et al., 2005). 

 

Kvinnorna kände skuld inför sin familj eftersom de till följd av kronisk trötthet 

inte orkade engagera sig i sina barn och delta i familjeaktiviteter i den utsträckning  

de skulle vilja. Mödrarna var även medvetna om att de troligen inte skulle få orken 

tillbaka utan snarare, i takt med att symtomen ökade, skulle krafterna avta  

ytterligare. Detta skapade i många fall frustration och förtvivlan hos kvinnorna. 

Även relationen till maken förändrades efter diagnosen och kvinnorna uppgav att 

sedan deras sjukdom uppdagades ville deras män inte längre ta i dem av rädsla för 

att göra dem illa. Barnen påverkades också av att deras mödrar var sjuka eftersom 

detta skapade oroskänslor över att hon eventuellt skulle dö en förtidig död. Detta 

var mycket plågsamt för kvinnorna att hantera (Dunne & Quayle, 2001). 

” I don´t see any future in our relationship…I don´t know… 

I don´t really” (Dunne & Quayle, 2001). 

6.3 Vårda människor med kronisk hepatit C 
 

Subkategorier 

Vårdpersonalens kunskaper om hepatit C 

Kategori 

 

Vårda människor med 
kronisk hepatit C 

Betydelse av korrekt information  

Vårdpersonalens bemötande av hepatit C- 
smittade patienter 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

 

6.3.1 Vårdpersonalens kunskaper om hepatit C 
Richmund, Dunning och Desmond (2006) visade i sin studie att vårdpersonal 

mellan 30 och 49 år var de som hade mest kunskap om hepatit C sjukdomen, 

medan de över 60 år hade minst. Hälften av sjuksköterskorna i studien trodde 
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inkorrekt att hepatit C vanligtvis smittar via sexuella kontakter. Sjuksköterskorna 

kände mer medlidande för en patient som fått sjukdomen genom en 

blodtransfusion jämfört med dem som blivit smittade genom intravenöst missbruk. 

Rädslan för att själv bli smittad var den största faktorn till att man inte ville vårda 

smittade patienter. En av sjuksköterskorna uttryckte sig på följande vis: 

”Only way to prevent the spread of hep C is to not treat 

hep C patients” (Richmund et al., 2006). 

 

6.3.2 Betydelsen av korrekt information 
Många som lever med hepatit C upplever att det råder stor brist på kunskap inom 

sjukvården gällande sjukdomen. Ett stort antal av studiedeltagarna kände även 

ilska inför det faktum att sjukvården inte kunde ge dem några konkreta svar på 

frågor om exempelvis förväntad överlevnad eller effekten av olika behandlingar. 

Det fanns även de som upplevde att relationen med sjukvårdspersonal var 

avgörande för vilken information de fick (Dunne & Qualye, 2001; Faye & Irurita, 

2003; Glacken et al., 2000). 

”The doctors don´t know, nobody really knows, you know. They don´t know how 

long (you have to live)” (Dunne & Qualye, 2001). 

 

De som fått sin information om sjukdomen från en specialistläkare (hepatolog) var 

mindre oroliga över sjukdomen och dess påverkan på kroppen än de som fått sin 

information från en allmänläkare. Oron hörde också kraftigt ihop med vilket kön 

patienterna var av och det visade sig att kvinnor var mer oroliga än män över sin 

sjukdom (Constant et al., 2005). I studier av Crockett och Gifford (2004) och 

Gifford et al. (2003) beskrev deltagarna att den första informationen de fått efter 

diagnosen hepatit C handlade om alkohol och riskerna med att smitta andra. Lite 

mer än hälften av de medverkande sade att de hade velat få mer information vid 

detta samtal medan nästan en tredjedel var nöjda med informationen de fick.  

 

Blixen et al. (2007) ville i sin studie undersöka vilka direktiv vårdpersonalen gav 

beträffande alkoholkonsumtion till personer som drack måttliga mängder, men 

även ta reda på vad patienten faktiskt tog in och förstod under samtalet. Det visade 

sig att sjukvårdspersonalen hade olika sätt att tala med patienterna om alkohol. 
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Några gav rådet att sluta helt eller dra ner på sin alkoholkonsumtion, medan andra 

rådde patienterna att endast dricka vid enstaka tillfällen. Det fanns även de som 

gav mycket tvetydiga råd eller som valde att inte prata om alkohol med sina 

patienter. Minst en deltagare sade sig ha hört alla fem direktiv under ett och 

samma samtal. Det råd som sjukvårdsperonalen oftast gav var att helt avhålla sig 

från alkohol medan de mer sällan föreslog att patienten skulle dra ner på sin 

alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna i studien rapporterade att tvetydiga förslag 

om hur patienten skulle förhålla sig till alkohol ledde till att patienten i många fall 

valde att inte lyssna på det som sades. Även sättet att framföra sitt budskap skiljde 

sig åt bland personalen. Några använde sig av medicinska termer medan andra 

valde att ge sin information på vardagsspråk. Studien visade att patienter som fått 

råd givna på vardagsspråk hade lättare för att ta till sig informationen och förstå 

innebörden av den.  

 

6.3.3 Vårdpersonalens bemötande av hepatit C- smittade patienter 
Patienter med kronisk hepatit C upplever många gånger svårigheter vid kontakt 

med vården då de ofta upplever att de blir missförstådda och negligerade. Ett 

flertal av de deltagande patienterna beskrev hur personalen endast fokuserade på 

den fysiska sjukdomen och dess behandling och de behov som patienterna ansåg 

vara viktiga kom i skymundan  (Paterson, Butt, McGuinness & Moffat, 2006b; 

Zickmund et al., 2003). 

”One man told of how his employment and his marriage were in jeopardy 

beacause of mood swings associated with treatment. He recounted that the 

specialist told him “we can give you an antidepressante for that,” and changed the 

subject quickly to a discussion of liver enzymes”  (Paterson et al., 2006b). 

I studier av Crockett och Gifford (2004) och Gifford et al. (2003) ansåg sig många 

deltagare ha fått sämre vård på grund av deras hepatitsjukdom och vissa hävdade 

att de blivit nekade behandling av sjuksköterskor. Några deltagare upplevde det 

som att vårdpersonalen inte ville ha med dem att göra. Vårdpersonalens 

bemötande fick deltagarna att känna sig ovärdiga som människor och som att de 

inte förtjänade vård. Detta ledde också till att patienterna inte kände sig som en del 

av behandlingen och att de inte hade något att säga till om gällande denna.  

 18



Ett flertal deltagare uppgav att de kände skyldighet att berätta för vårdpersonalen 

om sin hepatit C- smitta, även då detta inte var relevant för våden. Detta för att 

skydda personalen mot smitta. Det var vanligt förekommande att personalen inte 

skyddade sig trots vetskapen om att patienten bar på hepatit C- smitta. Detta 

medförde att många patienter saknade förtroende för vårdpersonalen och tvivlade 

på deras kompetens (Conrad et al., 2005).  

 

6.3.4 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
Van de Mortel (2002) kunde i sin studie påvisa att en stor andel av 

sjuksköterskorna som medverkade i studien inte behandlade patienter med hepatit 

C annorlunda än andra patienter. Drygt hälften av deltagarna hävdade att de var 

bekväma med att ta i en smittad patient och så gott som alla ansåg att det var deras 

plikt att vårda även hepatit C- smittade patienter. Studien visade också att 

kunskapen om hepatit C var bristfällig bland sjuksköterskorna, men att detta inte 

hade någon betydelse för hur patienten blev behandlad. I en studie av Conrad et al 

(2005) uppgav ett flertal patienter att sjuksköterskorna varit ett stort stöd för dem 

under den första tiden efter att de fått sin diagnos och att det hjälpt dem att komma 

till ro med sin nya livssituation.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Studier som har inkluderats till litteraturstudien är alla skrivna på engelska vilket 

inte är någon av författarnas modersmål och därför kan ha lett till eventuella 

feltolkningar. Detta har också medfört en begränsing vid sökning av litteratur då 

studier skrivna på andra språk än svenska och engelska har exkluderats. En styrka 

kan dock vara att båda författarna har läst och analyserat samtliga studier 

oberoende av varandra för att minimera riskerna för feltolkningar. 

 

Studier där resultatet bygger på data från intravenösa missbrukare har medvetet 

exkluderats från litteraturstudien. Detta på grund av att denna grupp av människor 

ofta lever ett liv som skiljer sig från människor i allmänhet. Deras upplevelser är 

kanske inte alltid representativa för populationen i stort. Detta kan ses som en 

svaghet i arbetet men samtidigt en styrka då vi anser att detta ger en mer rättvis 
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bild av hur hepatit C- sjukdomen påverkar människans vardagsliv. Då hepatit C- 

sjukdomen är vanligt förekommande hos denna grupp av människor skulle denna 

svaghet kunna leda till resultatbias, vilket författarna är fullt medvetna om. 

 

En styrka i denna litteraturstudie är att resultatet bygger på ungefärligt lika många 

kvalitativa som kvantitativa studier. Alla studier är publicerade på 2000-talet vilket 

gör att litteraturstudien endast bygger på relativt aktuell forskning inom området. 

Detta anser vi som författare vara av stor betydelse då hepatit C- sjukdomen är en 

förhållandevis nyupptäckt sjukdom och mycket forskning fortfarande bedrivs inom 

området. En styrka i litteraturstudien är att resultatet bygger på studier från ett 

flertal olika länder vilket ger en bredare bild av hur hepatit C- sjukdomen påverkar 

människors liv. Eftersom denna litteraturstudie främst vänder sig till personal inom 

svensk hälso- och sjukvård skulle det kunna ses som en svaghet att det inte finns 

några svenska studier representerade.  

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som påverkar det dagliga 

livet för människor med kronisk hepatit C, samt belysa sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden av dessa patienter. Resultatet visar att när en människa blir kroniskt 

sjuk påverkas inte bara den fysiska kroppen utan även det sociala livet, familjen 

och drömmarna om framtiden. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden, 

framför allt då det gäller att stödja patienten i dennes nya livssituation. 

 

I likhet med resultatet visar Bernstein (2003), Dwight et al. (2000) att hepatit C- 

sjukdomens inverkan på människan rent fysiskt visar sig som kronisk trötthet, 

illamående, huvudvärk, klåda, orkeslöshet och smärtor i levern. Många som lider 

av hepatit C- orsakad trötthet utvecklar en depressionssjukdom. Även andra 

emotionella besvär såsom oro framställs i litteraturen som vanligt förekommande 

symtom. Bernstein (2003) och Hollander (2006) visar även att patienter med 

kronisk hepatit C har en sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med den övriga 

svenska befolkningen. Den sänkta livskvaliteten yttrar sig som försämrad social 

funktion och sämre psykiskt välbefinnande. På senare tid har uppmärksamheten 

kring försämrad hälsorelaterad livskvalitet i samband med kronisk hepatit C 

infektion ökat mer och mer, detta på grund av att patienter ofta skattar rädsla för 
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försämrad livskvalitet som den främsta källan till oro. Människor angav bristande 

förmåga att bibehålla sitt jobb, att förlora nära relationer med familj och vänner 

samt att inte kunna fortsätta delta i aktiviteter man tidigare varit delaktig i som 

källor till försämrad livskvalitet. Vi tror att människor är olika rustade för att 

hantera förändringar i livet. Upplevelserna av symtom och sjukdom kan därför 

skilja sig avsevärt mellan människor och detta är viktigt att ta i beaktning när man 

vårdar svårt sjuka människor. Våra tankar styrks av Moyer, Fontana, Hussain, Lok 

och Schwartz (2003) som menar att människor med en optimistisk livssyn har 

bättre förutsättningar att hantera kroppslig smärta och har generellt en bättre hälsa, 

såväl fysisk som psykisk än de med pessimistisk syn på livet. 

 

I resultatet skiljer sig beskrivningarna om hur sjukdomen påverkar den drabbades 

syn på sig själv mellan studierna. Några ser på sig själva som smutsiga och 

infekterade, medan andra ser sjukdomen som en del av livet. Det var framförallt 

människor som inte drabbats av några sjukdomsrelaterade symtom som hade 

lättast att acceptera sin nya livssituation. Vi tror att människors upplevelser av 

sjukdom kan vara beroende av samhällets syn på människokroppen. Som 

människa förväntas man vara självständig, frisk, stark och produktiv. Individen bör 

inte heller visa sig sårbar och som en börda för andra. Då en människa drabbas av 

en kronisk sjukdom försämras dennes möjligheter till att vara självständig, stark 

och produktiv. Det är rimligt att anta att detta kan leda till att den drabbade inte 

längre känner sig som en del i den sociala gemenskapen och att denne får en 

underskattande syn på sig själv. Våra tankar styrks av Fraser och Treloar (2006) 

som menar att den ideala människokroppen skall vara ren (oinfekterad), ej 

mottaglig för sjukdomar och oskyldig (inte vara en källa till smittspridning). Det 

finns inget utrymme för sårbarhet och avvikelser från samhällets normer kan leda 

till förlorad identitet hos individen. 

 

I resultatet framkom att många upplever svårigheter med att bryta sina gamla 

alkoholvanor, främst på grund av att alkoholen är en stor del av det sociala livet 

men även därför att möjligheten att bli friskförklarad är så liten. En tolkning av 

resultatet är att de flesta människor förmodligen upplever svårigheter med att 

förändra sitt liv drastiskt, särskilt då denna förändring är ofrivillig och inskränker 

på det sociala livet. Att dessutom motivera sig själv till denna förändring efter att 
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ha fått beskedet att man lider av en dödlig sjukdom tror vi skulle kunna få även 

den starkaste att ge upp. Detta är enligt oss en av de största utmaningarna för 

sjukvårdspersonalen att möta. Fraser och Treloar (2006) skriver att 

sjukvårdspersonalen bör bli bättre på att informera om möjligheterna till ett bra 

och hälsosamt liv trots sjukdom. Personalen bör klargöra att om den drabbade 

individen följer givna direktiv om hur man bör förändra sin livsstil så finns det 

möjligheter att leva ett normalt och långt liv, även som sjukdomen inte läker ut. 

 

Många studier tar upp problemet med social stigmatisering av hepatit C- smittade 

människor. Från patienternas sida finns det en så stor rädsla för detta att många 

väljer att inte berätta om sin sjukdom för någon. Detta innebär att den drabbade 

inte kan få stöd och hjälp från närstående, men även att det är en oerhörd psykisk 

påfrestning att bära en sådan hemlighet inom sig (Blasiole, Shinkunas, LaBreque, 

Arnold & Zickmund, 2006). Även Cormier (2005) diskuterar denna problematik 

men menar också att denna brist på stöd kan leda till att människor söker 

alternativa behandlingsformer. Detta kan leda till negativa konsekvenser då det 

både kan medföra fara för individen, men även inge denne ett falskt hopp om 

tillfrisknande. Cormier (2005) menar vidare att en central roll i sjuksköterskans 

yrkesprofession är att ge stöd till patienten i dennes situation. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient ger sjuksköterskan en unik möjlighet att följa, utvärdera 

och påverka patientens tillgång till och uppfattning om dennes sociala nätverk. 

Därmed kan sjuksköterskan påverka patienten till att upprätthålla sitt sociala 

nätverk men även till att utöka det. Ett välfungerande socialt nätverk med gott stöd 

till patienten kan innebära kraftigt förbättrad hälsa medan motsatsen har visat sig 

vara kopplad till ökad sjukdomskänsla och sjukdomsprogress. Som tidigare 

presenterats i bakgrunden belyser även Joyce Travelbee vikten av stöd till 

patienten i sin omvårdnadsteori. Hon menar att varje människa behöver känna sig 

behövd av någon för att kunna känna mening med livet.  

 

Resultatet visar att vårdpersonalen i flera fall avrådde människor smittade med 

hepatit C att leva ett sexuellt aktivt liv. Detta för att minska risken att överföra 

sjukdomen till partnern men även för att inte smitta barnet vid en eventuell 

graviditet. I en senare publicerad studie av Terrault (2005) visas att överföring av 

smitta till partner via samlag är nästintill obefintlig i ett monogamt förhållande 
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mellan man och kvinna. Vi tycker därför att det är av största vikt att 

vårdpersonalen ger korrekt och aktuell information för att åsamka den drabbade 

individen så lite lidande som möjligt. 

Resultatet visar att människor med hepatit C många gånger upplever att de blir 

åsidosatta vid kontakt med vården. Sjuksköterskor uppger dock i hög omfattning 

att de inte känner sig obekväma med att röra vid patienter smittade med hepatit C. 

Borch och Hillervik (2005) visar i sin studie att en stor del av de deltagande 

patienterna upplevde beröring från vårdpersonalen som någonting positivt och 

lugnande, samt att smärtan minskade och välbefinnandet ökade. Vi anser att det 

borde vara en självklarhet att omvårdnaden innefattar mänsklig kontakt och 

beröring av patienten. Beröring i omvårdnaden skall ske med respekt för 

patientens integritet och autonomi så att denne inte upplever förnedring eller skam 

(jmf. Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2005, s. 80).  

 

”Hemligheten med omvårdnad av patienten är att bry sig om patienten”  

 (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 201).  

7.3 Slutsats 
Människor med hepatit C upplever ofta sänkt livskvalitet till följd av sjukdomen, 

mycket beroende på de fysiska- och psykiska symtom som sjukdomen orsakar, 

men även på grund av den sociala stigmatiseringen från allmänheten. 

Sjuksköterskan har därför en viktig roll i att stödja och hjälpa dessa patienter till 

att komma till ro i sin nya livssituation och finna mening med sitt lidande. 

Sjuksköterskan måste kunna se den unika individen bakom sjukdomen och lägga 

sina egna värderingar åt sidan för att kunna ge den goda vård som alla människor 

förtjänar och har rätt till. Det är viktigt för vårdpersonal att känna till hur hepatit 

C- sjukdomen påverkar människors vardagsliv och vi anser att vidare forskning 

inom detta område behövs. Sjukdomen är relativt nyupptäckt och antalet 

insjuknande ökar hela tiden och därmed även behovet av god omvårdnad. 
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Bilaga 1  

Tabell 2; Fullständig sökprofil 

Databas Datum Sökord Limits Träffar 
Lästa  
abstrakt 

Lästa 
studier

Granskade 
studier 

Utvalda till 
resultatet 

PubMed 
2008- 
09-04   

Humans, all adults 
19+,  
english, swedish,  
10 years           

    Chronic hepatits c   6691 0       

    
Chronic hepatits c  
and experience*   202 23 13 5 5

    
Chronic hepatits c  
and nurse   13 0       

    
Chronic hepatits c 
 and nursing   14 0       

PsycINFO 
2008- 
09-04   Sökning utan limits           

    Chronic hepatits c   924         

    
Chronic hepatits c  
and experience*   135 19 11 7 5

    
Chronic hepatits c  
and nurs*   104 9 3 2 1

PubMed 
2008- 
09-14   

Humans, all adults 
19+,  
english, swedish,  
10 years           

    
Chronic hepatits c  
and attitudes   22 5 4 4 2

  
 
   

Chronic hepatits c  
and  
social support   33 4 3 1 1

    
Chronic hepatits c  
and personell    2 0       
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relations 

  
Chronic hepatits c  
and relations  

                
          21 

 
1

 

1
 

1

 

1

PsycINFO 
2008- 
09-14   Sökning utan limits           

    
Chronic hepatits c  
and attitudes   45 3 2 1 0

    
Chronic hepatits c  
and social support   35 1 1 0   

    

Chronic hepatits c  
and personell 
 relations   0         

    
Chronic hepatits c  
and relations   17 1 0 0 0

Manuell 
sökning    5 5 5 3
Summa    71 43 26 18
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Bilaga 3 

Tabell 3; inkluderade studier 
Författare, 
årtal, land  

Studiens syfte Design Deltagare  
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Klassificer
ing 

Kategori 

Blixen, C.E., 
Webster, N.J., 
Hund, A.J., 
Perzynski, A.T., 
Kanuach, S.W., 
Stoller, E.P., 
McCormick, 
R.A., Dawsson, 
N.V. 
- 2007, USA 

Belysa vad 
vårdpersonalen gav 
för råd om alkohol 
till personer som 
dricker oskadliga 
mängder alkohol men 
också presentera vad 
patienten faktiskt 
hörde. 

Kvalitativ 
fokusgrupper 
och semi-
strukturerade 
intervjuer 

n=50 
(saknas) 

Latent 
innehållsanalys 
 

Sjukvårdspersonalen skiljde sig mycket 
både i hur de informerade om 
alkoholkonsumtion och hepatit sjukdom 
men också i vad den egentliga innebörden 
av budskapet var. 

K 
Grad I 

Vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Constant, A., 
Castera, L., 
Quintard, B.,  
Bernard, P-H.,  
De Ledinghen, 
V., Couzigou, 
P., Bruchon 
-2005, 
Frankrike 

Undersöka 
psykosociala faktorer 
i relation till 
sjukdoms-upplevelse 
hos patienter med 
kronisk hepatit C 

Kvantitativ, 
mätskalor 

n= 185 (0) VAS, 
Spielberger 
State-Trait 
Anxiety 
Inventory Form 
Y (STAI-Y), 
Monitoring-
blunting scale 
och Analysis of 
Variance 
(ANOVA). 

Deltagare som fått information om sin 
sjukdom av specialistläkare upplevde i 
mindre utsträckning bitterhet över sin 
sjukdom 
 

CS 
Grad I 

Vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Crockett, B., & 
Gifford, S. 
- 2004, 
Australien 

Utreda sambandet 
mellan att känna 
utanförskap och 
känsla av sjukdom 
hos en  grupp 
människor med 
diagnosen hepatit C 

Kvalitativa 
intervjuer 

n= 87 (3) Stata analyse 9, 
Clustering 
around Latent 
ariabled (CLV) 

Flertalet av deltagarna hade en 
depressionssjukdom och/eller en 
orossjukdom. Dessa var dock inte kopplade 
till känsla av stigmatisering. Vidare såg man 
att stigmatisering kunde kopplas till hur 
personen upplevde sin sjukdom 
 

CS  
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringa, 
att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 



vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Conrad, S., 
Garrett, L.E., 
Cooksley, 
W.G.E, Dunne, 
M.P., & 
MacDonald, 
G.A. 
- 2005, 
Australien 

Förklara vilka 
psykologiska faktorer 
som påverkar 
livskvalitén hos 
personer med kronisk 
hepatit C.  
 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
gruppintervjuer 
och enskilda 
intervjuer 

n= 52 (0) Latent 
innehållsanalys 

Många av deltagarna upplevde perioder av 
trötthet, illamående, svettningar och 
huvudvärk. Flertalet av studiedeltagarna 
uppgav att de drog sig undan från 
omvärlden då dessa perioder inträffade. De 
kände frustration över att de inte kunde göra 
någonting för att förhindra eller lindra dessa 
sjukdomsperioder. Många av deltagarna 
upplevde problem i sitt umgänge med 
andra. Någonting som orsakade oro hos 
deltagarna var det faktum att de var tvungna 
att berätta för eventuella sexualpartners om 
sin smitta. Detta gjorde att många hellre 
avstod från att ha sexuella relationer. Dock 
var de flesta överrens om att det var bättre 
att berätta än riskera att infektera sin 
partner.  

K 
Grad I 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Danoff, A., 
Khan, O., Wan, 
W D., H, L., 
Cohen, D., 
Tenner, C T., & 
Bini, E J 
- 2006, USA 

Undersöka 
förekomsten av 
sexuell dysfunction 
hos män med kronisk 
hepatit C samt 
undersöka sambandet 
mellan sexuell 
dysfunktion och 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 
 

Kvantitativ 
Intervjuer 
Frågeformulär 

n= 351 
(saknas) 

T-test, Mann-
Whitney , X2-
test och Fischer´s 
exact-test. Även 
SPSS software 
version. 
 

Resultatet visade att HCV positiva män led 
av sexuell dysfunktion och försämrad 
livskvalitet i betydligt högre grad än de 
HCV negativa männen i kontrollgruppen 

CCT 
Grad II 

Att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor 

Dunne, A., & 
Qualye, E 
- 2001, Irland 

beskriva hur hepatit 
C sjukdomen 
inverkar på 
välbefinnandet samt 
hur sjukdomen 
påverkar familjelivet 
och andra nära 

Kvalitativ 
Fokusgruppinter
vjuer 

n= 32 (0) Fenomenologisk 
metod 

Trötthet och orkeslöshet var vardagen för 
dessa kvinnor även depression, oro och 
kognitiva funktionsnedsättningar såsom 
försämrat minne och 
koncentrationssvårigheter var mycket 
vanligt bland kvinnorna som en följd av 
sjukdomen. Kvinnorna kände ilska inför det 

K 
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
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relationer hos en 
grupp irländska 
kvinnor. 

faktum att sjukvården inte kunde ge dem 
några konkreta svar på frågor om 
exempelvis förväntad överlevnad eller 
effekten av olika behandlingar. Kvinnorna i 
studien kände skuld inför familjen eftersom 
de på grund av kronisk trötthet inte orkade 
delta i famileaktiviteter. Även relationen 
med den äkta maken förändrades efter 
diagnosen. Barnen oroade sig även för att 
deras mamma eventuellt skulle dö en 
förtidig död, vilket var mycket plågsamt för 
kvinnorna.  
 

och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Faye, B., & 
Irurita, V F 
- 2003, England 

Belysa den sociala 
och psykologiska 
upplevelsen av att 
leva med hepatit C 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n= 30 (0) Induktiv 
innehållsanalys 

Många deltagare upplevde att de fått en 
dödsdom på grund av sin sjukdom. De 
ansåg sig ha blivit dömda till en framtid 
med stigmatisering, sjukdom, smärta och 
förtidig död. Deltagarna i studien levde i 
rädsla över att hepatit C sjukdomen skulle 
beröva dem det som de hade kärt, 
exempelvis deras hälsa, sitt oberoende och 
även deras liv. Deras kropp var för alltid 
infekterad med en obotlig, livshotande 
sjukdom. Några av deltagarna upplevde att 
de tappat kontrollen över sina liv och många 
gick in i djupa depressioner efter att de 
erhållit sin diagnos. Deltagarna var 
bekymrade över okunskapen om sjukdomen 
de mötte inom sjukvården. Några av 
deltagarna ansåg att hepatit C sjukdomen 
berövat dem möjligheterna att förverkliga 
de framtidsmål de satt upp, exempelvis att 
hitta en partner och bilda familj. De kände 
oro både inför att smitta sin partner vid 
samlag samt att eventuellt överföra smittan 
till sitt barn under graviditeten eller 
förlossningen   

K 
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Gifford, S.M.,  
O´Brien, M-L., 

Belysa hälsoproblem 
och sociala problem 

Kvantitativ 
frågeformulär 

n= 462 
(saknas) 

Statististical 
Software 

Kvinnorna i studien upplevde svårigheter i 
kontakt med vården, då främst att de blev 

CS 
Grad I 

Upplevelser 
av fysiska 
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Bammer, G., 
Banwell C., & 
Stoove, M. 
- 2003, 
Australien 

för kvinnor med 
kronisk hepatit C 

Package Release 
(SSPP) 

nekade behandling. Vidare tyckte de också 
att det var ett orosmoment att leva i 
samvaro med en annan människa. 

och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Glacken, M., 
Kernohan G., & 
Coates V. 
- 2000, Irland 

 Kvalitativa 
intervjuer 

n= 9 (3) Triangulering 
 

Deltagarna fann det svårt att leva i nära 
relation med andra och för att skydda sina 
närstående valde det ibland att inte berätta 
om sin sjukdom för dem. Vidare hade 
sjukdomen förändrat deras sätt att se på 
livet dels genom att de inte längre tyckte sig 
kunna planera framåt i livet men också till 
något positivt att de börjat värdera livet 
annorlunda. 

K 
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Golden, J., 
Conroy, R. M., 
O´Dwyer, A. 
M., Golden, D., 
& Hardouin, J-
B.    
- 2006, Irland 

Utreda sambandet 
mellan att känna 
utanförskap och 
känsla av sjukdom 
hos en  grupp 
människor med 
diagnosen hepatit C 

Kvantitativa 
intervjuer 

n= 87 (3) Stata analyse 9, 
Clustering 
around Latent 
Variabled (CLV) 

Flertalet av deltagarna hade en 
depressionssjukdom och/eller en 
orossjukdom. Dessa var dock inte kopplade 
till känsla av stigmatisering. Vidare såg man 
att stigmatisering kunde kopplas till hur 
personen upplevde sin sjukdom. 

CS  
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor 

Mcdonald, J., 
Jayasuriya, R., 
Bindley, P., 
Gonsalvez, C., 
& Gluseska, S.  
- 2002, 

Utröna om trötthet 
kan vara en 
indikation på 
sjukdomsprogress 
eller om det är 
relaterat till 

Kvantitativa 
frågeformulär 

n= 115 (0) Fatigue impact 
scale (FIS), 
ANOVA 

En stor del av deltagarna ansåg att trötthet 
var det symtomet som var dominerande. 
Trötthet hade starkast korreleration med 
psykologiska faktorer och var inte relaterat 
till sjukdomsprogress 

DS 
grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar 

 35



Australien psykologiska 
faktorer. 

Palo Stoller, E., 
J. Hund, A., J. 
Webster, N., E. 
Blixen, C., T. 
Perzynski, A., 
McCormick, A., 
W. Kanuch, S., 
& V. Dawson, 
N.       
 - 2006, USA 

Undersöka patienters 
alkoholvanor efter att 
de fått diagnosen 
hepatit C 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer 

n= 42 (0) Manifest 
innehållsanalys 

Några slutade helt dricka alkohol efter de 
fått sin diagnos, några minskade ner på 
intaget och övriga deltagare behöll sina 
gamla alkoholvanor, trots att de blivit 
informerade om riskerna med detta. De som 
slutade dricka angav som skäl att de ville 
öka sina chanser till ett längre liv, att de 
stod på väntelista för en ny lever eller att de 
kände att kroppen tog skada i och med 
alkoholintag. De som antingen minskade 
intaget eller fortsatte dricka som vanligt 
förklarade detta med att de inte ville vara 
annorlunda, att alkoholen var en så pass stor 
 
 
del av deras liv eller att eftersom chanserna  
att bli frisk var så små fanns det ingen 
anledning att sluta 

K 
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar 

Paterson, B L., 
Butt, G., 
McGuinness, 
L., & Moffat, B 
- 2006, Kanada 

Belysa människors 
upplevelser av att 
leva med kronisk 
hepatit C. 

 

Kvalitativa 
intervjuer 

n= 33 (0) 
 

Konstant 
jämförande 
analys 

Sjukvårdspersonalen fokuserade ofta bara 
på den kroppsligt sjuka människan och den 
oro och de tankar och funderingar som 
patienterna bar på negligerades ofta. Detta 
medförde att patienterna inte kände sig 
sedda och delaktiga i sin behandling 

K 
Grad II 

Vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Richmund, J.A., 
Dunning, T.L., 
& Desmond, 
P.V  
- 2006 
Australien 

Utreda relationen 
mellan 
sjukvårdspersonalens 
kunskaper om hepatit 
c och attityden mot 
att vårda en smittad 
patient 

Kvantitativ, 
frågeformulär 

n= 1347 
(2328) 

SPSS, ANOVA Deltagarnas kunskap om sjukdomen var 
bäst hos dem mellan 30 och 49 år. De som 
hade en god attityd mot missbrukare var 
också mer villiga att vårda hepatit C 
smittade patienter medanst vissa ansåg att 
dessa patienter inte bör få någon vård. 
 

CS 
Grad I 

Vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Sutton, R., & 
Treloar, C.  
- 2007, England 

Förklara 
upplevelserna av att 
leva med kronsik 
hepatit C utifrån två 
modeller. Samt 

Kvalitativa 
intervjuer 
 
 

n= 36 (0) Triangulering, 
manifest 
innehållsanalys 

Några av deltagarna såg hepatit C som en 
del av deras livsstil medan andra kände sig 
isolerade och smutsiga. Många struntande i 
sin hälsa efter de fått diagnosen. Deltagarna 
kände också en rädsla för att berätta om 

K 
Grad II 

Upplevelser 
av fysiska 
och psykiska 
förändringar
, att leva i 
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utreda hur svaren från 
blodprov var 
relaterade till hur 
patienten värderade 
sin hälsa fysiskt och 
psykiskt 
 

sjukdomen för sin egen familj samt att de 
hade svårt att leva i nära relation med någon 
av motsatt kön. 
 

relation med 
närstående 
och andra 
människor 

Van de Mortel, 
T. 
- 2002, 
Australien 

Kontrollera ett 
frågeformulärs 
reliabilitet och 
validitet. 

Kvantitativt 
frågeformulär 

n= 58 (42)  SPSS och 
Honestly 
significant 
difference (HSD) 

Sjukvårdspersonalen inte visst så mycket 
om hepatit C men att de var villiga att vårda 
dessa patienter. Vidare kunde man också 
läsa att personalen underskattade 
sjukdomens ”allvar” 

DS 
Grad I 

Vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 

Zacks, S., 
Beavers, K., 
Theodore, D., 
Dougherty, K., 
Batey, B., 
Shumaker, J., 
Galanko, J., 
Shresta, R., & 
FriedM W 
- 2005, USA 

Bestämma om 
diagnosen Hepatit C 
föranleder 
stigmatisering, 
svårigheter i sociala 
livet, känslor av 
utanförskap, 
skamkänslor och 
finansiella problem 

Kvantitativt 
frågeformulär 

n= 175 (42) SAS Institute; 
Cary, NC (SAS), 
t-test, Fisher´s 
exact-test 

Tjugo procent av deltagarna uppgav även 
att de inte skulle kunna kyssa någon och 
lika många sa att de slutat leta efter en 
partner efter att de blivit sjuka. Många 
uppgav att deras sexualliv förändrats och 
tjugosju procent kunde inte tänka sig att ha 
en sexuell relation längre. Närmare hälften 
av deltagarna, både de som var 
ensamstående och de som levde i 
parrelation angav att de ökat sitt 
kondomanvändande efter diagnosen. 
 

DS 
Grad II 

Att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor 

Zickmund, Y. 
Ho, Masuda, 
Ippolito, R. 
LaBrecque. 
- 2003, USA 

Forskarna hade   
hypotesen att 
patienter med kronisk 
hepatit c upplever 
stigmatisering, 
oberoende av sättet 
de fått sjukdomen på, 
och att det påverkar 
deras livskvalitet 
negativt. 

Kvalitativa 
intervjuer och 
kvantitativt 
frågeformulär 

n= 147 
(212) 

Sickness Impact 
profile (SIP) och 
Hospital anxiety 
depression scale 
(HAD) 

Deltagarna upplevde stigmatisering både 
från sin familj, samhället men också från 
sjukvåden. Denna sitgmatisering hade en 
kraftig relation till om patientern också led 
av en emotionell sjukdom. 

CS 
Grad II 

Att leva i 
relation med 
närstående 
och andra 
människor, 
vårda 
människor 
med kronisk 
hepatit C 
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Bilaga 4 

Tabell 4; exkluderade studier 
Författare, årtal, land Titel, tidskrift Exkluderingsorsak 
Braitstein, P., Montessori, V., Chan, J.S.G., 
Montaner, M., Schechter, M., O´shaughnessy. 
M.V., & Hogg, R.S.  
- 2005, Canada 

Quality of life, depression and fatigue among 
persons co-infekted with HIV and hepatitis C: 
Outcomes from a population-based cohort. 
- Aids care 

Deltagarna är drabbade av både hepatit C och HIV och det är 
svårt att urskilja om upplevelserna kommer av att lida av båda 
sjukdomarna eller bara HIV eller bara hepatit C. 

Dan, A., Crone, M.D., Wise, T., Martin, L., 
Ramsey, L., Magee, S., Sjogren, R., Ong, J., & 
Younossi, Z. 
- 2007, USA 

Anger Experiences Among Hepatits C 
Patients: Relationship to Depressive 
Symptoms and Health-Related Quality of 
Life.  
- Psychosomatics 

Uppfyller inte kraven på tillräcklig vetenskaplig kvalitet (grad 
III).  

Habib, S E., & Adorjany, L V. 
- 2003, Australien 

Hepatitis C and injecting drug use: The 
realities of stigmatisation and discrimination. 
- Health Education Journal 

Studiens deltagare är samtliga intravenösa missbrukare. 

Henderson, L., Muir, M., Mills, PR., Spence, E., 
Fox, R., McCruden, EAB.,  & Bagg, J. 
-2001, England 

Oral health of patients with hepatitis C virus 
infection: a pilot study 
- Oral Diseases 

En stor del av studiens deltagare är eller har varit infekterade 
med hepatit B, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 Häuser, W., Zimmer, C., Schiedermaier, P., & 
Grandt, D.  
- 2004, Tyskland 

Biopsychosocial Predictors of Health-Related 
Quality of Life in Patients With Chronic 
Hepatitis C 
- Psychosomatic Medicine 

Låg vetenskaplig kvalitet (grad III) och oförståelig 
metodbeskrivning. 

Saste, M. T., Bacq, Y., Mullet, E., & Sorum, P. 
- 2002, USA 

Misconceptions Regarding Hepatitis C in the 
French Public. 
- Preventive Medicine 

Svarar ej mot litteraturstudiens syfte. 

Sherman, E., N Sherman, S., Chenier, T., & 
Tsevat. J.        
- 2004, USA. 

Health Values of Patients With Chronic 
Hepatitis C Infektion.  
- Archives of internal medicine

Deltagarna i studien lider inte endast av hepatit C utan även av 
andra sjukdomar som ej är relevanta för litteraturstudien.   

Strinko, J.M., Di Bisceglie, A.M., & Hoffmann, 
J.A.  
- 2004, USA 

A Desciptive study of the relationship 
between mood disorders and hepatitis c 
treatment compliance:  
does nursing play a role? 
- Issues in Mental Health Nursing. 

Uppfyller inte kraven på tillräcklig vetenskaplig kvalitet (grad 
III). 
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Bilaga 5 

Tabell 5; exempel på analysförfarandet 
Titel, författare, år, publiceringsland  Huvudresultat Subkategori Kategori 
“Communicating about Alcohol Consumption to 
Nonharmful Drinkers with Hepatitis C: Patient and 
Provider Perspectives” 
- Blixen, C.E., Webster, N.J., Hund, A.J.,  
Perzynski, A.T., Kanuch, S.W., Palo Stoller, E., 
McCormick, R.A., & Dawson, N.V. 
-2006, USA  

Läkare och sjuksköterskor gav ofta patienterna 
tvetydiga anvisningar om hur de skulle förhålla sig 
till alkohol, vilket skapade förvirring hos 
patienterna.  
 

 
 
Betydelsen av korrekt 
information till patienten 
 

 
 
Vårda människor med 
kronisk hepatit C 

”Social Stigmatization and Hepatitis C Virus 
Infection” 
- Zacks, S., Beavers, K., Theodore, D., Dougherty, 
K., Batey, B., Shumaker, J., Galanko, J., Shrestha 
R., & Fried, M.W. 
- 2006, USA 

Ett flertal av de som deltog uppgav att de inte längre 
skulle kunna tänka sig att ha sexuell kontakt eller 
ens kyssa en annan människa. Många sa även att de 
slutat leta efter en partner efter att de fått sin 
diagnos. Det framgick även att deltagarna blivit mer 
noggrann med att använda kondom, både de som 
levde ensamma och de som levde i par. 

 
 
 
Sexuell relation 

 
 
Att leva i relation med 
närstående och andra 
människor 

”Diagnosed with Hepatitis C: a descriptive 
expoloratory study” 
- Glacken, M., Kernohan, G., & Coates, V. - 2000, 
North Irland 

Majoriteten av deltagarna i studien såg på sig själv 
med andra ögon efter diagnosen. Nu var deras kropp 
smutsig, infektierad, förbrukad och oren som en 
spetälsk. 

 
Förändrad självbild 

 
sUpplevelser av fysiska 
och psykiska förändringar 

 Rädslan för att bli diskriminerad gjorde att många 
beslutade sig för att inte berätta något för sina 
anhöriga om sjukdomen. Detta var ett tungt beslut 
och gjorde att den drabbade inte kunde prata med 
någon om hur det var att leva med viruset och hur 
det påverkade dennes vardag. 

 
 
Social stigmatisering 

 
Att leva i relation med 
närstående och andra 
människor  

 Den sociala stigmatiseringen visar sig på många 
olika sätt, en deltagare berättade om att han inte 
längre var en del av det lokala fotbollslaget. Vare 
sig verksamheten som personen höll på med var 
ideell eller hade nån finansiell betydelse så betydde 
detta uteslutande att deltagaren kände det som att en 
bit av honom hade försvunnit 

 
 
 
Social stigmatisering 

 
 
 
Att leva i relation med 
närstående och andra 
människor  
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