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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hepatit C är ett virus som orsakar inflammation i levern, obehandlat kan viruset 
orsaka allvarliga leversjukdomar som i värsta fall kan leda till döden. Smittan är blodburen 
och förekommer främst bland intravenösa missbrukare. I nuläget saknas vaccin mot viruset 
men det kan behandlas med antivirala läkemedel. Vid insjuknanden i hepatit C påverkas 
individens livskvalitet samt att behandlingen medför besvärande biverkningar. Att ha en 
smittsam blodsjukdom kan vara en psykisk, fysisk och social påfrestning för dessa patienter. 
Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med hepatit C. Metod: En 
litteraturöversikt där femton kvalitativa vetenskapliga originalartiklar valts ut. Databaserna 
PubMed och Cinahl användes vid sökningarna. Artiklarna kvalitetsgranskades och 
analyserades innan de sammanställdes. Resultat: Tre huvudkategorier framkom: behov av 
information, dömande attityder samt stöttande attityder. Kategorierna består av fem 
underkategorier. Diskussion: Isolering och brist på yttre stöd kan försämra patientens 
livskvalitet. Det är av vikt att sjuksköterskan förser patienten med adekvat information och 
tillräckligt med stöd för att patienten kan förbättra sin förmåga att hantera sjukdomen. 
Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat och kritiskt förhållningssätt kan 
stigmatiseringen av patienter med hepatit C minska. Resultatet diskuteras sedan utifrån 
Erikssons (1996) teori om hälsokorset. Slutsats: Patienter med hepatit C är i en utsatt 
position och deras upplevelser påverkas av olika faktorer; mer kunskap och erfarenhet 
behövs hos vårdpersonal som vårdar dem.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Attityder, Copingstrategier, Diskriminering, Hepatit C, Patientens upplevelse 
och Stigmatisering. 
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1. Introduktion 

Hepatit C Virus (HCV) är en smittsam sjukdom som kan påverka livskvaliteten negativt hos 

de drabbade. Sjukdomen förknippas ofta med drogmissbruk vilket medför betydande risk 

för att patienter utsätts för negativa attityder, och att deras relationer till omgivningen 

förändras till det sämre. Som sjuksköterska är det därför viktigt att erhålla kunskap om 

patienters upplevelser av att leva med HCV för att kunna erbjuda en rättvis och god vård.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Hepatit C  

HCV orsakar en inflammation i levern som kan leda till skrumplever, levercancer eller 

behov av levertransplantation. Inkubationstiden från att personen blir smittad tills denne 

insjuknar varierar mellan en till fyra månader (Özdelikara & Tan, 2008). HCV delas in i två 

grupper: akut hepatit och kronisk hepatit. När personen först insjuknar kallas infektionen 

akut HCV och om den inte går över efter 6 månader kallas den för kronisk HCV (Aleman et 

al., 2013). De flesta som drabbats av akut HCV märker inledningsvis oftast inte av några 

svåra symptom, då dessa kan vara ospecifika såsom illamående, trötthet, värk i kroppen, 

huvudvärk, nedsatt aptit och feber (Wong et al., 2018). Eftersom akut HCV kan gå över av 

sig själv så sätts behandling oftast inte in. Om den akuta fasen övergår i kronisk fas blir 

symptomen mer påtagliga, såsom kräkningar, klåda, buksmärtor och gulsot (Grogan & 

Timmins, 2010). 

 

2.2 Epidemiologi 

Globalt lever cirka 70–80 miljoner personer med HCV och årligen avlider cirka 

400 000 av dessa till följd av sjukdomen (Världshälsoorganisationen, [WHO], 2019). Under år 

2017 rapporterades totalt 1 666 fall av HCV i Sverige. Av de rapporterade fallen var 67 

procent (1 128 fall) män. Incidensen var vanligast i åldersgruppen 30–39 år. Cirka 10 procent 

(160 fall) av fallen var akuta och 70 procent (1 165 fall) var kroniska infektioner. Beträffande 

resterande fall saknades uppgift om typ av infektion (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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2.3 Smittvägar 

HCV är en blodburen smitta vilket innebär att viruset kan överföras genom blod, 

blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor (Özdelikara & Tan, 2008). Den största 

riskgruppen är personer med missbruksproblematik som delar orena sprutor. Även 

vårdpersonal är en riskgrupp då denna kan komma i kontakt med viruset via till exempel 

stickskador. Smittan kan även överföras via samlag eller att en HCV-positiv mamma överför 

smittan till fostret (Folkhälsomyndigheten, 2017). Patienter som är medvetna om att de bär 

på HCV är enligt Smittskyddslagen (SmittskL, 2004:168), 2 kap. 2 § skyldiga att lämna 

information om smittan till andra människor i de fall där det finns risk för smittöverföring 

(SmittskL, 2 kap. 2 §). HCV är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och är 

därför anmälningspliktig (SmittskL, 1 kap. 3 §). Denna plikt innebär att läkare som 

upptäcker HCV har en skyldighet att anmäla till regionens smittskyddsläkare samt till 

Folkhälsomyndigheten om att sjukdomen har upptäckts (Hälso- och sjukvårdslag  [HSL], 

2017:30, 5 kap. 1 §). Samtliga allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras vilket betyder att 

vårdpersonalen tillsammans med den smittade patienten försöker utröna vilka andra som 

kan vara smittade (SmittskL, 2 kap. 3 §). 

 

2.4 Behandling 

Fram till år 2014 bestod HCV-behandlingen i Sverige av kombinationsterapi med 

interferon-alfa och antiviral medicinering med ribavirin som är virushämmande läkemedel 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Behandlingen pågick oftast i flera månader och krävde 

injiceringar varje vecka (Mortel, 2014). Omkring 45 procent av de patienter som behandlades 

med den gamla behandlingen botades. Behandlingen förknippades med ett stort antal 

biverkningar vilka omfattade influensaliknande symptom, feber, yrsel, illamående, 

kräkningar, muskelsmärta, depression, sömnlöshet och alopecia (Grogan & Timmins, 2010; 

Mortel, 2014).  

 

Den nyare behandlingen som i Sverige introducerades år 2014 består av direktverkande 

antiviraler (DAA) som riktar sig direkt mot viruset i levern och blockerar olika steg i virusets 

replikation. Vid behandling kombineras minst två läkemedel med olika 

verkningsmekanismer. Val av läkemedel och behandlingstid avgörs främst av virusets 

genotyp, hur allvarlig leverskada patienten har och eventuella tidigare behandlingsförsök 

(Wong et al., 2018). Behandlingen pågår i cirka tre månader och omkring 90–95 procent av 

de som genomgår behandlingen blir botade (WHO, 2019). Efter avslutad behandling 

kontrolleras patienten efter 12–24 veckor och om infektionen då är utläkt kan kontrollerna 
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upphöra. Även om behandlingen har en botande effekt, så är denna effekt inte garanterad. 

Det finns därtill potentiell risk för både resistensutveckling och för att viruset återkommer 

ifall behandlingen avbryts i förtid. Därför förväntas patienten ha en god följsamhet till 

behandlingen. Biverkningarna av DAA-behandlingen är påtagligt färre än vid den gamla 

behandlingen. Biverkningarna varierar mellan patienterna och omfattar trötthet, fatigue, 

illamående, depression, anemi, utslag och sömnsvårigheter (Jakobsen et al., 2017; Wong, 

2018). 

 

2.5 Teoretisk anknytning 

Enligt WHO (1948) definieras hälsa som “a state of complete physical, mental and social well 

being and not merely the absence of disease or infirmity”. Hälsa omfattar både kropp och 

själ, alltså hela människan. En optimal hälsa uppnås när både kroppen och själen är i balans 

och definitionen av en god hälsa kan variera från person till person. Människans livsvärld, 

livssituation och livskvalitet påverkar hälsan. Lidande orsakat av exempelvis sjukdom kan 

omvandla hälsa till ohälsa och därigenom påverka livskvaliteten negativt. Enligt Eriksson 

(1996, s. 28–33) är hälsa ett tillstånd av friskhet, sundhet och känsla av välbefinnande, 

däremot behöver inte tillståndet nödvändigtvis präglas av frånvaro av sjukdom. Eriksson 

menar att människan kan leva med sjukdom och ändå uppleva god hälsa och livskvalitet. En 

människa som inte har sjukdomar kan ändå uppleva låg livskvalitet och må dåligt. Därför 

behöver inte ett sjukdomstillstånd automatiskt betyda att ohälsa samtidigt infinner sig, 

eftersom en god hälsa och livskvalitet kan uppnås om människan själv är välmående. 

 

                       

Figur 1. Hälsokorset av Eriksson (1996). 
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2.6 Sjuksköterskans roll i mötet med patienter med HCV 

I studien av Özdelikara och Tan (2008) framgår att cirka 90 procent av sjuksköterskor inom 

hälso- och sjukvården dagligen kommer i kontakt med blod eller andra kroppsvätskor från 

patienter. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan alltid tillämpar basala hygienrutiner i 

mötet med patienten för att minimera risken för smittöverföring. I en studie genomförd av 

Kostić, Kocić och Tiodorović (2016) framkom a� vissa sjuksköterskor var rädda för a� bli 

smittade när de vårdade patienter med HCV, vilket resulterade i negativa attityder 

gentemot dessa patienter. Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för 

att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Ett gott bemötande från sjuksköterskan 

främjar patientens delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet samt är betydande för 

att patienten ska kunna känna tillit till vården. Grogan och Timmins (2010) menar att 

sjuksköterskor som vårdar patienter med HCV är skyldiga att ta hänsyn till hela människan, 

ha ett holistiskt synsätt samt tillgodose dennes fysiska, psykiska och andliga behov (Grogan 

& Timmins, 2010). All omvårdnad har en etisk dimension där varje sjuksköterska har ett 

moraliskt ansvar för sina bedömningar, beslut och handlingar. I sjuksköterskans 

ansvarsområden ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Humanistiska värderingar ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete 

(International Council of Nurses, 2017). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till patientens autonomi och integritet samt arbeta utifrån 

evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet.  

 

2.7 Begreppsdefinitioner 

2.7.1 Upplevelse 

Enligt den Svenska Akademiens ordbok (2011) definieras begreppet upplevelse som en 

händelse vilken en person har upplevt, en uppfattning om någonting som påverkar 

personen känslomässigt. Begreppet kan innefatta såväl positiva som negativa händelser. 

 

2.7.2 Stigmatisering 

Kostić et al. (2016) förklarar a� stigmatisering är en process inom e� maktförhållande, där en 

grupp människor generaliseras och ges en oönskad social stämpling som kan orsaka skam, 

lidande och minskad självuppskattning hos de drabbade.  
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2.7.3 Coping 

Coping är ett begrepp för den strategi som individen använder för att handskas med sitt 

besvär. Strategin handlar om hur individen bemöter eller hanterar kritiska situationer som 

är stressrelaterade och kan orsaka lidande (Labrague, McEnroe-Petitte, Leocadio, Bogaert & 

Cummings, 2018). 

 

3. Problemformulering 

Att leva med HCV medför både psykiska och fysiska påfrestningar. Fördomar, 

diskriminering samt stigmatisering är problem som de drabbade utsätts för i sin vardag. 

Rädsla, skam samt oro är några av de känslor som kan uppkomma under den första tiden 

efter diagnosen. Negativa attityder och bristfällig eller felaktig information från vården 

förvärrar därtill lidandet. I sjuksköterskans ansvarsområden ingår dock att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande samt ge god omvårdnad – oavsett sjukdom. 

Sjuksköterskans bemötande, kunskap och attityd spelar därför en viktig roll för patientens 

upplevelse. Genom att belysa patienters upplevelser av att leva med HCV kan 

sjuksköterskans kunskaper öka med möjlighet till en djupare förståelse i bemötandet. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med hepatit C. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

Denna li�eraturstudie är genomförd med en kvalitativ ansats. Genom en li�eraturöversikt 

kartläggs kunskapsläget inom e� visst område (Friberg, 2017, s. 141–144). Kartläggandet 

innebär a� systematiskt söka, analysera och sammanställa resultat från originalartiklar 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 69).  Detta systematiska arbete görs i relation till ett 

noggrant formulerat syfte, relevanta frågeställningar och passande tillvägagångssä� som 

framställs. Även använda sökord och de metoder som använts ska presenteras. Kunskapen 

som insamlas kan sedan användas praktiskt inom omvårdnadsarbetet. Genom att analysera 

och sammanställa information från artiklarnas resultat kan kunskapen inom det valda 

området samt tidigare forskning bekräftas (Segesten, 2017, s. 108). 

 

 

7 



 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att dessa skulle vara vetenskapliga originalartiklar. 

Endast artiklar med kvalitativ ansats inkluderades, detta för att kvalitativa studier ansågs 

vara relevanta för det valda syftet som beskrev upplevelser. Artiklarna skulle därtill vara 

skrivna på engelska och även finnas tillgängliga i fulltext. E� krav var a� alla studier skulle 

vara etiskt godkända eller föra ett etiskt resonemang. Ingen avgränsning på kön eller 

etnicitet gjordes. De artiklar som beskrev personer i åldrarna 18 år och uppåts upplevelser 

av att leva med HCV inkluderades. Studier publicerade mellan år 2014 till 2019 inkluderades 

för att få fram aktuell forskning; äldre forskning bedömdes inte vara lika relevant och därför 

gjordes en årtalsbegränsning. Studier som beskrev vårdpersonalens eller närståendes 

upplevelser exkluderades. Även studier som fokuserade på andra hepatitsjukdomar 

exkluderades. De artiklar som ansågs vara av låg kvalitet efter granskning enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) exkluderades. 

 

5.3 Litteratursökning 

I denna litteraturöversikt användes databaserna PubMed och Cinahl för att få fram lämpliga 

vetenskapliga artiklar relaterade till syftet. Sökorden användes med MeSH-termer, Cinahl 

Headings eller som fritext. En systematisk litteratursökning genomfördes utifrån sökorden 

attitude, Chronic, experience, experiences, hepatitis C, opinion, patient, patients, perception och 

perspective. Sökorden som var relaterade till varandra kombinerades med ”OR” och sedan 

har ”AND” sammanlänkat orden mot syftet. Detta för att åstadkomma en utökning eller 

begränsning av sökningen. I vissa av sökningarna uppkom dubbletter då samma söktermer 

användes i både Cinahl och PubMed. Även en manuell sökning genomfördes där en artikel 

valdes ut då denna ansågs vara relevant för arbetet. Resultatet av sökningarna presenteras i 

Tabell 1. 
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Tabell 1 
Översiktstabell av sökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgr. Antal 
relevanta 
träffar 

Urval* 
1 

Urval
* 
2 

Urval
* 
3 

Urval* 
4 

Antal 
valda 

 Artikel 

Cinahl 
191003 
 

("experiences" OR 
"experience") AND 
((MH "Hepatitis C") 
OR (MH "Hepatitis 
C, Chronic"))  

English, 
All adult, 
5 years 

114 114 9 9 8 8 Hill et al. (2014); 
Madden et al. (2018); 
Phillips & Barnes 
(2016); Skolnik et al. 
(2019); Sublette et al. 
(2015); Treloar et al. 
(2016); Whiteley et 
al. (2017); Zalai et al. 
(2015) 

Cinahl 
191006 

(MH "Hepatitis C") 
AND (OR (MH 
"Patients") OR 
"patient") AND 
(perspective or 
perception or opinion 
or experience or 
attitude) 

English, 
All adult, 
5 years 

65 65 7 5 3 2 North et al. (2014); 
Dehkordi et al. 
(2016) 

PubMed 
191006 

(("Hepatitis 
C"[Mesh]) AND 
"Attitude"[Mesh]) 

English, 
Adult 
19+, 5 
years 

279 279 21 8 6 4 Batchelder et al. 
(2015); Clark & 
Gifford (2015); 
Crowley et al. (2018); 
Tsai et al. (2017) 

Manuell 
191008 
 

   1 1 1 1 1 Mitchell et al. (2016) 
 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: 
Artiklarna kvalitetsgranskades. 
 

5.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

I det första urvalet lästes titlarna på samtliga artiklar som dök upp i träfflistorna i 

databaserna PubMed och Cinahl; de artiklar vars titel inte motsvarade syftet valdes bort. I 

det andra urvalet lästes abstraktet på de artiklar som återstod. Friberg (2017, s. 66) förklarar 

att abstrakt är en kort sammanfattning av artikeln för att läsaren ska få en överblick över 

artikelns innehåll. I det tredje urvalet lästes hela artikeln ifall abstraktet ansågs vara relevant. 

I det fjärde urvalet kvalitetgranskades artiklarna med hjälp av SBU:s granskningsmall (SBU, 

2014). Granskningsmallen innehöll frågor som motsvarade totalt 21 poäng där hög kvalité 

motsvarade 19–21 poäng, medel hög kvalité motsvarade 16–19 poäng och låg kvalité 

motsvarade 0–15 poäng. Forsberg och Wengström (2013, s. 69) menar att kvalitetsgranskning 

ökar arbetets trovärdighet. Granskningen utfördes genom att studierna först lästes igenom i 

helhet. De delar av artiklarna som besvarade frågorna i granskningsmallen markerades med 

markeringspenna. Därefter bedömdes artiklarna var för sig i syfte att utröna ifall kvalitén 
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ansågs vara hög, medel eller låg. Alla artiklar med låg kvalité valdes bort. Sammanlagt 

valdes femton artiklar ut vilka inkluderades i litteraturöversiktens resultat (se Bilaga 2). 

 

5.5 Analys 

Innehållsanalysen för de kvalitativa artiklarna utfördes med hjälp av Graneheim och 

Lundman (2004). Artiklarna lästes först igenom var för sig samt diskuterades för att 

säkerställa att de uppfattats korrekt. Därefter formades meningsbärande enheter utifrån 

artiklarnas resultat, vilka motsvarade arbetets syfte. Dessa markerades med olika färger och 

sammanställdes i ett dokument för att identifiera likheter och skillnader. Därefter 

kondenserades meningarna och sedan omvandlades dessa till koder. Med hjälp av koderna 

skapades subkategorier och kategorier vilka presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

Syftet med detta var att tydliggöra artiklarnas resultat för att sedan enklare kunna 

sammanställa informationen, ett kort exempel på processen redovisas i Figur 2. 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Many were told insensitivity and 
felt poorly prepared; this lack of 
support, advice and information 
impacted on how they felt about 
themselves at this time 

Bristen på stöd, råd och 
information påverkade deras 
självkänsla 

Hjälplöshet 

Maintaining secrecy about their 
HCV status due to shame and fear 
of stigma prevented some patients 
from obtaining support from 
others 

på grund av skam och rädsla för 
stigma hindrades vissa patienter 
från att få socialt stöd 

Ensamhet 

When participants were informed 
of the diagnosis of HCV, the news 
was received with complete 
surprise, they had no knowledge 
of when or how they had become 
infected 

De hade ingen aning om när och 
hur de blivit infekterade med 
HCV 

Chock 

Figur 2. Meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 
 

5.6 Etiska överväganden 

Polit och Beck (2017, s. 136) förklarar att etiska överväganden alltid bör tillämpas vid 

vetenskaplig forskning som involverar människor. Ett objektivt förhållningssätt har 

eftersträvats vid analys av artiklarna och att resultatet skulle återges sanningsenligt utan 

personliga tolkningar. Översättning från engelska till svenska gjordes med hjälp av Petti 

(2000). De etiska kraven på de artiklar som användes var att deltagarna i samtliga artiklar 
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hade givit ett informerat samtycke, blivit informerade om sina rättigheter och dessutom 

godkänt sin medverkan i studien. 

 

6. Resultat 

Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i tre kategorier och fem underkategorier 

som utgår från patienters upplevelser att leva med HCV (se Figur 3). Artiklarna har sina 

ursprung i USA (n=5), Australien (n=2), Kanada (n=2), England (n=1), Irland (n=1), Skottland 

(n=1), Iran (n=1), Schweiz (n=1), Taiwan (n=1). 

 

Kategori Underkategori 

Behov av stöd och information Beskedet om diagnosen 

 Vikten av kunskap 

 Behandlingens följder 

Dömande attityder  

Stöttande attityder Stöd från vården 

 Copingstrategier 

Figur 3. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

6.1 Behov av stöd och information 

6.1.1 Beskedet om diagnosen 

Diagnosen HCV var ofta oväntad för berörda patienter, vilka beskrev upplevelsen som 

livsförändrande (Crowley et al., 2018; North, Devereaux, Pollio, Hong & Jain, 2014; Mitchell, 

Bungay, Day & Somers, 2016). Diagnosen bidrog till känslor av chock, skam, sorg och en 

osäkerhet inför framtiden (Crowley et al., 2018; Hill, Pfeil, Moore & Richardson, 2014; 

Skolnik et al., 2019; Treloar et al., 2016). Osäkerheten inför framtiden och upplevelsen att inte 

kunna hantera sin diagnos var skrämmande (Crowley et al., 2018; Dehkordi, Mohammadi & 

Nasrabadi, 2016; Hill et al., 2014; Skolnik et al., 2019; Treloar et al., 2016). Majoriteten av dem 

som blev diagnostiserade med HCV upplevde en nedstämdhet vilken yttrade sig i 

depressiva tankar och känslor (Dehkordi et al., 2016; Treloar et al., 2016; Zalai, Carney, 

Sherman, Shapiro & Mcshane, 2016). Vetskapen om att vara bärare av en smittsam sjukdom 

skapade känslor av ångest och rädsla. Patienterna uttryckte att de ständigt måste vara 

medvetna om behovet av att inte smitta andra, vilket medförde en negativ emotionell 
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inverkan på dem (Crowley et al., 2018; Hill et al, 2014; Zalai et al., 2016). Upplevelsen av att 

diagnostiseras med HCV var traumatiserande; inte enbart på grund av själva diagnosen men 

även hur diagnosen framfördes av vårdpersonalen (Hill et al., 2014; Madden, Hopwood, 

Neale & Treloar, 2019; Mitchell et al., 2016; Phillips & Barnes, 2016). Vissa patienter beskrev 

att diagnosen framfördes på ett sätt vilket upplevdes som känslokallt och opassande. Andra 

beskrev att de upplevde att vårdpersonalen var obekväm i arbetet med att hantera en patient 

med HCV (Mitchell et al., 2016; Phillips & Barnes, 2016). Bristande råd och stöd i samband 

med diagnostiseringen bidrog till minskad självkänsla samt en ökad känsla av hjälplöshet. 

Behov av stöd och vägledning beskrevs som särskilt viktigt vid diagnostisering då patienten 

var som mest uppskakad (Hill et al., 2014; Madden et al., 2019; Mitchell et al., 2016). 

 

6.1.2 Vikten av kunskap 

Brist på råd, information och stöd dominerade patienters upplevelser av vården. Vissa 

patienter upplevde att vårdpersonalen inte var pålästa om HCV och därför gav otillräcklig 

och generaliserad information som inte var individuellt anpassad (Clark & Gifford, 2015; 

Crowley el al., 2018; Tsai et al., 2017). Ovanstående bidrog till att patienter upplevde en 

osäkerhet om hur sjukdomen skulle hanteras (Hill et al., 2014). Vissa patienter upplevde ett 

flertal gånger att de blev kränkta och diskriminerade av sjukvården på grund sin diagnos – 

att de blev nedvärderade och orättvist behandlade. Upplevelserna resulterade i ett minskat 

förtroende för sjukvården hos patienterna (Skolnik et al., 2019). I en studie genomförd av 

Dehkordi et al. (2016) beskrev en patient att hen förvägrades vård på ett sjukhus på grund 

av sin HCV. Patienten hänvisades därför att söka vård på ett annat sjukhus. Detta 

resulterade i att patienten kände sig förnedrad och beslöt att inte informera vårdpersonalen 

på det nya sjukhuset om sin diagnos (Dehkordi et al., 2016). Förödmjukande och irrelevanta 

frågor samt fördomsfulla och skuldbeläggande attityder påverkade patienternas syn på 

vårdpersonalen negativt (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; Skolnik et al., 2019). 

Patienterna upplevde då en form av statusförlust (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; 

Skolnik et al., 2019; Phillips & Barnes, 2016). Många patienter valde därför att inte återvända 

till samma sjukvårdsenhet (Dehkordi et al., 2016). En patient beskrev sin upplevelse på 

följande vis: “We are all tarred with the same brush. People think ‘hepatitis’, yeah they’re all 

drug addicts, and they think they’ve done something wrong´” (Hill et al., 2014, s. 432-433). 
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6.1.3 Behandlingens följder 

Vissa patienter upplevde besvärande biverkningar från DAA-behandlingen såsom  

trötthet, fatigue, sömnlöshet, illamående och huvudvärk. Patienterna upplevde att deras oro 

avvisades och inte validerades av sjukvården. Vårdpersonalen uttryckte att patienten "bara 

ska gå vidare" eftersom "biverkningarna alls inte är så illa som gamla HCV-behandlingar" 

och att "du kan inte uppleva biverkningar eftersom dessa nya behandlingar inte har några 

biverkningar, det måste vara något annat" (Madden et al., 2019). En patient uttryckte 

följande: 

“I was made to feel like I was making it up, like it wasn’t as bad as I was saying it was... And                       
yeah, I was really confused by that I suppose... It was just how I felt but they were not                   
listening, just not listening…” (Madden et al,. 2019, s. 262) 
 

Patienter med HCV led ofta av fatigue (Skolnik et al., 2019; Zalai et al., 2016; Whitley, 

Whittaker, Elliot & Burley, 2017). Fatigue skiljer sig från normal trötthet då den inte går att 

vila bort. Tröttheten upplevdes i hela kroppen och var därtill inte förutsägbar beträffande 

förekomst och varaktighet. Patienter upplevde förlust av kontroll i det vardagliga livet. Livet 

fick “pausas” tills tröttheten var borta (Zalai et al., 2016). I en studie genomförd av Whitley 

et al. (2017) upplevde patienter att fysisk aktivitet och sömnbrist utlöste deras fatigue och att 

detta orsakade en obalans i deras liv. Även stress relaterat till familjeproblem, sociala 

relationer, arbete och ekonomi kunde förvärra symptomen. Crowley et al. (2018) beskrev att 

många upplevde att deras familjerelationer förändrades till det sämre under behandlingen 

på grund av behandlingens negativa fysiska och psykologiska effekter (Crowley et al., 2018). 

Depression och irritabilitet var vanligt hos vissa patienter som fick DAA-behandling 

(Phillips & Barnes, 2016). En patient beskrev det på följande sätt: ‘‘I never thought about 

committing suicide in my life until I started taking this medication’’ (Phillips & Barnes, 2016, 

s. 42). Andra patienter ansåg att biverkningarna var oviktiga och att lidandet under 

behandlingen var värt besväret om detta innebar att de skulle bli botade från sjukdomen 

(Clark & Gifford, 2015). Patienter som tidigare givits den äldre HCV-behandlingen med 

interferon och ribavirin upplevde en betydande lättnad när de övergick till den nyare 

behandlingsmetoden med DAA. De upplevde även färre och lindrigare biverkningar jämfört 

med dem som endast fått den nya behandlingen (Skolnik et al., 2019). En patient beskrev 

skillnaden: “Compared with interferon, the new medication...it was like the difference 

between night and day. There was hardly any side effects. I mean, it was just totally 

different.” (Skolnik et al., 2019, s. 7). De flesta patienter hade en positiv inställning till den 

nya DAA-behandlingen och var villiga att prova vad som helst för att bli av med sjukdomen 
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(Madden et al., 2019). I Clark och Giffords (2015) studie beskrev en tredjedel av patienterna 

att behandlingen gav dem hopp om ett nytt liv utan HCV. 

 

6.2 Dömande attityder 

Patienter med HCV upplevde ofta stigmatisering och diskriminering från närstående; de 

upplevde att reaktioner från närstående oftast var negativa när de berättade att de blivit 

diagnostiserade med HCV (Crowley et al., 2018; Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; 

Madden et al., 2019; North et al., 2014; Sublette, Smith, George, Mccaffery & Douglas, 2015; 

Treloar et al., 2016; Zalai et al., 2016). Upplevelse av stigmatisering, skam och oro hade en 

negativ inverkan på deras välbefinnande och självförtroende (Batchelder, Peyser, Nahvi, 

Arnsten & Litwin, 2015; Crowley et al., 2018; Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; North et 

al., 2014; Treloar et al., 2016; Tsai, Kao & Tsai, 2017). Upplevelsen begränsade deras sociala 

liv och minskade möjligheter till stöd. Ensamhet och nedstämdhet var således vanligt 

förekommande bland patienterna (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; Treloar et al., 2016; 

Zalai et al., 2016). Många patienter drog sig undan från sociala sammanhang och ville hellre 

vara ensamma för att undkomma fördomar. Tillbakadragenheten bidrog till förlust av 

familje- och vänskapsrelationer (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; Mitchell et al., 2016; 

Treloar et al., 2016). Även att bilda nya bekantskaper upplevdes som svårt och skrämmande 

(Batchelder et al., 2015; Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014). En patient uttryckte följande: 

“I haven’t suffered so much from the symptoms of it but I’ve suffered in the social aspect of 

it” (Hill et al., 2014, s. 434). Denna relationsproblematik yttrade sig i känslor av att vilja 

isolera sig och att inte vara önskad (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; Treloar et al., 2016; 

Zalai et al., 2016). En patient beskrev att hen inte vågade berätta för sin familj om diagnosen 

då hen trodde att de närstående skulle ta avstånd (Treloar et al., 2016). Att informera om 

sjukdomen upplevdes därför som påfrestande och skapade en rädsla för fördomar (Hill et 

al., 2014; Sublette et al., 2015; Treloar et al., 2016). Patienterna upplevde att stigmatiseringen 

kring HCV inte enbart berodde på sjukdomen, utan även av hur smittan uppkommit. De 

upplevde att HCV starkt förknippades med drogmissbruk (Crowley et al., 2018; Dehkordi et 

al., 2016; Madden et al., 2019; Sublette et al., 2015). Att smittas via blodtransfusion ansågs 

inte vara lika illa som att bli smittad via en kontaminerad kanyl (Dehkordi et al., 2016; 

Sublette et al., 2015). Detta styrks av Philips och Barnes (2016) som menar att patienter ofta 

kände sig diskriminerade genom att närstående, liksom allmänheten, ofta tror att HCV 

främst förekommer bland missbrukare (Phillips & Barnes, 2016). Diskriminering och 

stigmatisering försvårade möjligheten att kunna hantera sjukdomen. Patienterna kände att 

de blev kategoriserade och lågt värderade (Crowley et al., 2018; Dehkordi et al., 2016; 
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Madden et al., 2019; Sublette et al., 2015). En annan vanlig felaktig uppfattning var 

smittvägarna hos HCV (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014; Madden et al., 2019; Sublette 

et al., 2015). Vissa närstående trodde att sjukdomen smittades via beröring och kontakt, 

vilket bidrog till att de begränsade sitt umgänge med patienten (Hill et al., 2014; Madden et 

al., 2019; Phillips & Barnes, 2016; Sublette et al., 2015). Patienterna förklarade att deras egna 

närstående undvek att ens krama om dem, eller skaka hand med dem, på grund av rädsla 

att bli smittade (Dehkordi et al., 2016; Madden et al., 2019; Phillips & Barnes, 2016). I Philips 

och Barnes (2016) studie undvek en patient att umgås med sina barnbarn eftersom 

närstående hade starka fördomar om HCV. Omfattningen av smitträdslan belyses i följande 

citat: “They boiled and bleached the toys” (Phillips & Barnes, 2016, s. 40). Många patienter 

undvek att berätta om sin diagnos medan andra snarare upplevde en lättnad över att få tala 

om sin sjukdom (Dehkordi et al., 2016; Madden et al., 2019; Hill et al., 2014; Phillips & 

Barnes, 2016). Patienterna kände att stöd utifrån fick dem att må bättre, och att ett yttre stöd 

ofta kunde minska känslor såsom rädsla, besvikelse, ensamhet och skam (Dehkordi et al., 

2016; Hill et al., 2014; Phillips & Barnes, 2016). För de patienter vars närstående hade 

fördomar var det svårare att hantera sjukdomen jämfört med patienter vars närstående var 

informerade och pålästa. Stöd och förståelse från närstående var således viktigt för 

patientens psykiska mående (Dehkordi et al., 2016; Hill et al., 2014). Åtskilliga patienter 

upplevde att orsaken till dessa fördomar var bristande kunskap om HCV (Dehkordi et al., 

2016; Hill et al., 2014; Madden et al., 2019; Phillips & Barnes, 2016; Sublette et al., 2015). 

 

6.3 Stöttande attityder 

6.3.1  Stöd från vården 

Patienter som var engagerade och delaktiga i sin egen vårdprocess hade en också en bättre 

vårdupplevelse och kunde enklare samarbeta med vårdpersonalen. Samarbetet innebar ett 

gemensamt ansvar, byggt på tillit och god kommunikation (Philips & Barnes, 2016; Treloar 

et al., 2016). Öppenhet samt tillräcklig information om behandlingen och dess biverkningar 

från vårdpersonalen var viktigt för patienten. Dessa faktorer bidrog till ökat självförtroende 

och styrka att ta sig igenom sjukdomen (Mitchell et al., 2016; Skolnik et al., 2019; Treloar et 

al., 2016; Tsai et al., 2017). Patienterna beskrev vikten av att vårdpersonalen lyssnade på 

dem, tog dem på allvar samt värderade och respekterade dem (Mitchell et al., 2016; Philips 

& Barnes, 2016; Treloar et al., 2016). Patienterna upplevde att stöttande och uppmuntrande 

attityder från vårdpersonalen gav dem hopp och minskade stigmatiseringen (North et al., 

2014; Philips & Barnes, 2016; Treloar et al., 2016). Ett gott bemötande, inklusive ett empatiskt 

och omsorgsfullt förhållningssätt, upplevdes vara kopplat till mer kunskap samt större 
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erfarenhet hos vårdpersonalen (North et al., 2014; Skolnik et al., 2019; Tsai et al., 2017). Att 

bli sedd som mer än sin sjukdom ansågs vara en viktig komponent för ett positivt 

bemötande (Philips & Barnes, 2016; Treloar et al., 2016). 

 

6.3.2 Copingstrategier 

Patienter upplevde att sjukdomen var obehaglig och reagerade därför med förnekelse (Tsai 

et al., 2017). De accepterade inte sin sjukdom och undvek att prata om den, de använde 

istället droger och olagliga substanser för att kunna hantera sjukdomen (Sublette et al., 

2015). Det framgick att de patienter som inte förnekade sin diagnos enklare kunde hantera 

denna. Att acceptera sin sjukdom var således det första steget mot tillfrisknandet. Vissa 

patienter upplevde att deras val av tro samt stödet från deras närstående var centrala 

faktorer för deras förmåga att hantera sjukdomen. Ett flertal patienter sökte hjälp i 

stödgrupper, där de fick möjlighet att prata med andra personer med samma diagnos. Viljan 

att söka information, hitta likasinnade och diskutera frågor och upplevelser som rörde HCV 

var en vanlig copingstrategi som upplevdes vara positiv (North et al., 2014; Skolnik et al., 

2019; Sublette et al., 2015; Tsai et al., 2017). 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte gjordes en litteraturöversikt. Friberg (2017, s. 141-143) menar 

att en litteraturöversikt kan kritiseras då denna bygger på en begränsad mängd forskning 

där det finns en risk för selektivt urval. Detta urval innebär att andra litteraturstudier med 

samma syfte kan komma fram till andra resultat genom val av andra sökord, databaser och 

vetenskapliga artiklar. Däremot kan urvalet även ses som en styrka då detta bidrar till en 

utökning av kunskap inom det valda området samt vara en lämplig utgångspunkt för vidare 

forskning. Artiklarna skulle inte begränsas med avseende på kön eller etnicitet, de�a för a� 

uppnå ett bredare perspektiv. 

 

 Endast kvalitativa artiklar togs med i resultatet vilka främst var baserade på 

semistrukturerade intervjuer vilket bidrog till en djupare förståelse för patienternas 

upplevelser av att leva med HCV. Friberg (2017, s. 87) menar att med hjälp av kvalitativa 

studier fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som berör patienternas upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar eller behov. Att utesluta kvantitativa studier kan anses som en 
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svaghet då de speglar en bredare population och oftast innehåller ett större antal deltagare 

jämfört med kvalitativa studier.  

 

Sökorden som valdes ansågs som representativa då de gav en tillräckligt begränsad sökning 

som gav relevanta artiklar vilka motsvarade syftet. Sökningen genomfördes i två databaser 

vilket bidrog till att antalet relevanta artiklar blev fler jämfört med om endast en databas 

hade använts. Henricson (2017, s. 414) menar att arbetets trovärdighet ökar när sökningarna 

görs i fler databaser än en. I sökningen användes databaserna Cinahl, som främst inriktar sig 

inom omvårdnad, och PubMed, som är mer inriktad inom medicin (Forsberg & Wengström, 

2017, s. 64). Samtliga artiklar söktes först med en språkavgränsning på engelska och svenska. 

Sökningarna gav emellertid inga träffar på svenska artiklar, därav ändrades 

språkbegränsningarna till endast engelska. Genom manuella sökningar i referenslistor 

hittades en artikel som återkom i flera referenslistor, var av hög kvalitet och motsvarade 

syftet; denna artikel inkluderades därför. I sökningens inledningsskede utfördes en 

begränsning på 10 år. Under kvalitetsgranskningen framkom att en ny medicinsk 

behandlingsmetod för HCV hade införts med DAA under de senaste åren, därför ändrades 

begränsningen till 5 år för att erhålla modernare forskning, och sökningarna gjordes därför 

om. De delar av artiklarna som beskrev patienters upplevelser av den gamla behandlingen 

med interferon och ribavirin ströks, förutom i syfte att beskriva upplevd skillnad, då denna 

behandlingsmetod inte längre är aktuell. Av de träffar som uppkom vid sökningarna hade 

ingen forskning utförts i Sverige; detta ansågs som en svaghet då litteraturöversikten hade 

kunnat bidra till ökade kunskaper av patienters upplevelser av att leva med HCV i Sverige. 

Det hade varit av betydelse att erhålla kunskaper om det svenska omvårdnadsperspektivet, 

då detta eventuellt kan skilja sig från omvårdnadsperspektivet i andra länder. Däremot 

ansågs det som en styrka att inkludera forskning från olika länder då detta gav ett bredare 

perspektiv på och en djupare förståelse för det valda området. Trots att artiklar från olika 

länder inkluderades framkom att patienternas upplevelser att leva med HVC var likvärdiga. 

Att inkludera studier från olika länder skapar en förståelse och insikt i andra kontexter 

vilket kan bidra till en viss överförbarhet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Att bli diagnoserad med HCV kom oftast som en chock för patienten. Diagnosen bidrog till 

negativa känslor som kraftigt påverkade patientens livsupplevelse. Tanken på att 

sjukdomen var smittsam skapade därtill känslor av rädsla och skam. Många patienter 

upplevde att de fick bristande rådgivning, information och stöd från vården vilket 
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försvårade deras hanterande av sjukdomen. Dömande attityder och negativt bemötande 

från sjukvården bidrog dessutom till nedsatt självkänsla hos patienterna.  

Wong et al. (2018) menar att det är etiskt grundläggande att sjuksköterskan i mötet med 

patienten eftersträvar att upprätthålla dennes värdighet och integritet. Att sjuksköterskan är 

i besittning av ett holistiskt synsätt är av vikt inom hälso- sjukvården samt vid mötet med 

patienten. Aleman et al. (2013) förklarar att sjuksköterskan har ett ansvar för att bemöta varje 

patient som en egen individ och utmana sina egna förutfattade åsikter för att kunna skapa 

en god vårdrelation. Eriksson (1996, s. 28-31) beskriver att det är betydande att patienten 

upplever sig ha ett egenvärde. För att vården ska kunna betraktas som karitativ så måste 

vårdaren se till att patienten känner sig välkommen, bekräftad och förstådd samt att dennes 

värdighet upprätthålls. Psykosocialt stöd och stöttande attityder från vårdpersonalen är 

nödvändigt för att patienten bättre ska kunna hantera både sjukdomsbeskedet och 

sjukdomsförloppet. 

 

Upplevelsen av stigmatisering var återkommande i bemötandet av patienterna. De 

upplevde negativa attityder från både närstående och vårdpersonal. Dessa attityder 

påverkade hälsan och livskvaliteten negativt, vilket bidrog till att de isolerade sig från den 

sociala omgivningen. Detta styrks av Brener et al. (2016) förklarar att känslor av isolering 

samt brist på sociala aktiviteter är vanligt förekommande hos patienter med HCV; 

patienterna valde att inte tala om sin sjukdom i ett försök att undvika fördomar. Upplevd 

stigmatisering kan med tiden skada patientens psykiska hälsa och ha en negativ inverkan på 

följsamheten till behandling. Grundy och Beeching (2004) menar att stigmatisering och 

diskriminering inte passar in med vårdens humanistiska människosyn och etiska riktlinjer. 

Till följd av stigmatiseringen bröts familje- och vänskapsrelationer vilket resulterade i 

isolering. Brener et al. (2016) menar att ensamhet drabbar patientens hela existens och skapar 

en känsla av hemlöshet där individen inte känner sig hemma någonstans.  

 

Patienterna hade blandade känslor om hur de upplevde DAA-behandlingen. Vissa patienter 

hade en positiv inställning till behandlingen och upplevde inga biverkningar, eller att dessa 

var minimala, medan andra patienter upplevde svåra biverkningar av behandlingen. De 

vanligaste biverkningarna från DAA-behandlingen var trötthet och fatigue men även 

illamående, huvudvärk samt depression förekom hos vissa patienter. Patienterna använde 

sig av olika strategier för att hantera HCV och dess biverkningar. Vissa patienter upplevde 

att olagliga substanser fick dem att må bättre, andra vände sig till sin tro. Stöd från 

närstående och stödgrupper ansågs vara en positiv strategi för att hantera sjukdomen. 
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Med tanke på litteraturöversiktens resultat anses det vara av vikt att sjuksköterskan vid 

beskedet avsätter tid för patienten och ger både muntlig samt skriftlig information då 

patienten inte alltid är mottaglig för information vid ett negativt besked. Sjuksköterskan har 

en skyldighet att hålla sig uppdaterad inom ny forskning så att patienten får tillgång till rätt 

redskap för att kunna hantera sin sjukdom och dess biverkningar på bästa sätt, även för att 

stärka förmågan att finna nya strategier. Detta styrks av Whitehead (2004) som betonar att 

sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande för att påverka personens handlande och livsstil 

till det bättre. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå personens livsvärld i relation 

till dennes hälsa, sjukdom och lidande. Sjuksköterskan ska ha en patientfokuserad syn och 

låta patienten vara delaktig i sin vård för att förstå hur denne upplever sjukdom, lidande 

och hälsa. Eriksson (1996, s. 28-29) förklarar att patienten är en enhet med olika dimensioner 

såsom kropp, själ och ande; därav är det av vikt att sjuksköterskan ser hela patienten vid 

vårdandet. 

 

Att lida av HCV skulle enligt hälsokorset kunna tolkas som ett objektivt tecken på ohälsa. 

Enligt Eriksson (1996, s. 44-46) är det inte tillräckligt för att beskriva hela individens 

upplevelse av hälsa. För att kunna förstå hela individens upplevelse behövs även en 

subjektiv upplevelse om välbefinnande eller lidande som endast individen själv kan 

förklara. Detta betyder att trots förekomsten av objektiva tecken för ohälsa, i detta fallet 

HCV, är sjukdomen inte tillräckligt för att beskriva hela patientens upplevelse av hälsa eller 

ohälsa. 

 

8. Slutsats 

Patienter som lever med HCV påverkas negativt både psykiskt och fysiskt. Stigmatisering 

från vårdpersonal och närstående kan därtill bidra till isolering. Känslor av skam och rädsla 

förekommer vilket medför att sjuksköterskor har en viktig roll i hur de bemöter patienter 

med HCV. Patienter som får tillräckligt med stöd, råd och information kan enklare hantera 

sjukdomen. Detta anses som vitalt för att patienterna ska få en bättre upplevelse av att leva 

med HCV. För patientens totala hälsa är det således väsentligt för sjuksköterskan att se hela 

patienten och inte endast beakta sjukdomstillståndet utan att se varje individ som unik. 

Vidare anses ytterligare forskning om patienters upplevelser av att leva med HCV vara 

nödvändig för att kunna utforska fler möjligheter till att stödja dessa patienter. Viktiga 

frågor för framtida forskning är varför vården brister för dessa patienter och hur den kan 

förbättras. 
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