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Abstrakt 
Bakgrund Hepatit C, ett stort världsproblem, smittar via blod- och sexuell kontakt. 

Sjuksköterskan är viktig för dessa patienter. Syfte Syftet med denna litteraturstudie var 

att belysa sjuksköterskors kunskap och självupplevda attityder kring sjukdomen hepatit C 

samt patienternas upplevelse av hur de blir bemötta av sjuksköterskorna. Metod 

Litteraturstudie där artikelsökningar gjordes i databaser. Resultat Sjuksköterskorna 

upplevde sina kunskaper och attityder som bra. Ändå undvek de flesta sjuksköterskor 

smittade patienter. De flesta patienter upplevde stigmatisering. Diskussion 

Sjuksköterskans primära ansvar var att vårda människor. Ändå undvek många 

patienterna, vilket bröt mot hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskan skulle verka för att 

eliminera stigmatisering inom vården. Slutsats Sjuksköterskornas kunskap var relativt 

låg, de upplevde sin attityd som bra, samtidigt som patienterna upplevde stigmatisering. 
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Bakgrund 

Hepatit C viruset (HCV) upptäcktes 1989 och är ett stort problem i världen. Av 

världsbefolkningen är det ungefär 170 miljoner människor (ungefär 3 % av 

världens population) som är infekterade med HCV. De flesta som är infekterade 

vet inte själva om att de är infekterade eftersom det kan dröja en mycket lång tid 

innan man känner av några symtom (Hopwood & Southgate, 2003; World Health 

Organisation, 2009). 

 

Patofysiologi 

Levern är ett av kroppens största organ och står för en stor del av kroppens 

energiproduktion. I levern finns hepatocyter som har många uppgifter, bland annat 

att producera koagulationsfaktorer, producera galla, lagra vitaminer, glukos och 

fett. Hepatocyterna renar även blodet från giftiga ämnen så som exempelvis 

läkemedel, alkohol och slaggprodukter. Hepatit C innebär att hepatocyterna i 

levern är inflammerade. Hepatit C-viruset tillhör gruppen Flavivirus. De 

vanligaste symtomen vid hepatit C är ikterus (gulsot), klåda, trötthet och matleda. 

Andra symtom är muskelvärk, feber, ledbesvär, huvudvärk, spänningskänsla i 

buken, illamående och kräkningar. Det kan ta mellan 6-8 veckor, eller längre, 

innan några symtom uppkommer. Har man smittats av hepatit C finns det en 

markör, HCV-RNA, som visar om viruset finns i blodet. Behandlingen av hepatit 

C styrs av denna markör, och består av en kombination av interferon och antiviral 

medicin. Av dem som har fått hepatit C utvecklas ungefär hälften till kroniska 

fall. Det finns också en ökad risk för att drabbas av levercirros (skrumplever) och 

levercancer. Utan behandling utvecklar ungefär 70 % av alla hepatit C-smittade 

levercirros med tiden (Ericson & Ericson, 2002, s.176, 177, 2008, s. 459, 464, 

467- 469; Hopwood & Southgate, 2003; Keller, Daley, Hyde, Greif & Church, 

2005).  

 

Smittoväg 

Hepatit C smittar främst via blodkontakt (blodtransfusioner, injektioner eller 

kontaminerade kanyler) och sexuell kontakt. Sjukdomen förekommer ofta hos 

intravenösa missbrukare eftersom de använder orena eller begagnade kanyler 
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(Ericson & Ericson, 2002, s.174, 2008, s.468). Vårdpersonal befinner sig även i 

riskzonen att drabbas av hepatit C. En stor risk att drabbas av viruset beror på 

stickskador i vården, att man sticker sig själv med bland annat kontaminerade 

kanyler. Att utsättas för direkt blodexponering i det vårdrelaterade arbetet räknas 

som den tredje största gruppen av infektioner efter drog-injektioner och sexuell 

överföring (Keller et al. 2005).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1997:142 2, a, b§) ge 

vård på lika villkor för hela befolkningen, och vård ska även ges med respekt för 

alla människors lika värde samt för den enskilda människans värdighet. Vården 

ska bland annat ”vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen”. 

Sjuksköterskan ska informera patienten på ett sådant sätt att informationen är 

individuellt anpassad till den enskilda patientens hälsotillstånd. Enligt ICN:s 

(International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor, ska 

sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan ska övervaka att 

arbetsmiljön är säker och att omvårdnaden ges på evidensbaserad kunskap. I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det även: 

 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård. I 

vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, 

familj och samhälle respekteras. Sjuksköterskan ansvarar för att den 

enskilda individen får information som ger förutsättningar till 

samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskan behandlar 

information, som individen ger, konfidentiellt samt använder sitt 

omdöme när information delges andra (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007).  

 

Attityd, upplevelse/erfarenhet, kunskap och helhetssyn 

Med begreppet attityd menas ett förhållningssätt, det vill säga en inställning till 

något. En attityd byggs ofta upp av erfarenheter och visar på om man som individ 

är för eller emot någonting. Med begreppen erfarenheter och upplevelser, kan det 
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menas att man är med om någonting som påverkar en direkt. Det kan även betyda 

att man genom egna upplevelser blir medveten om någonting och 

uppfattar/värderar på ett känslomässigt plan, exempelvis att man uppfattar 

någonting som positivt eller negativt. Med kunskap menas en välbestämd 

föreställning och en mängd av kända fakta inom ett visst område som har lagrats i 

minnet. Sjuksköterskans människosyn spelar stor roll för att hon ska kunna 

uppfatta patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan behöver ha kompetensen 

att se patienten med helhetssyn. Med helhetssyn menas att man ser patientens alla 

dimensioner, det vill säga fysiologiska, psykiska, andliga, själsliga och sociala. 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens grundläggande behov och 

sekundära behov och med en positiv attityd bemöter dessa, då det leder till en god 

omvårdnad (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 334, 338; 

Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Stigma/stigmatisering 

Begreppet Stigmatisering innebär enligt Nationalencyklopedin (2009) social 

stämpling. Stigma är ett fenomen som orsakar många människor lidande. 

Stigmatisering associeras med kroniska sjukdomar, och leder ofta bland annat till 

psykologisk stress och depression, rädsla, restriktioner och diskriminering. Det 

kan även leda andra negativa konsekvenser så som exempelvis försenad vård, 

behandling eller diagnos (Van Brakel, 2006).  

 

Peplaus omvårdnadsteori 

Enligt McCamant (2006), Nyström (2007), McCarthy och Aquino-Russell (2009) 

handlar den centrala delen i Peplaus interpersonella relationsteori om 

sjuksköterskans och patientens relation. Sjuksköterskans mål är att stödja 

patientens hälsa och välbefinnande samt respektera patienterna som självständiga 

individer. Sjuksköterskans självmedvetenhet och självreflektion är av mycket stor 

betydelse för relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Kunskap om 

patienten är något viktigt samt att respektera att alla är unika. Peplaus 

omvårdnadsteori presenterar tanken att sjuksköterskans arbete alltid påverkar hur 

patientens upplevelse av den mottagna vården. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors kunskap och 

självupplevda attityder kring sjukdomen hepatit C samt patienternas upplevelse av 

hur de blev bemötta av sjuksköterskorna. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser sjuksköterskornas kunskap och attityder ut till patienter med 

hepatit C? 

2. På vilka sätt påverkar sjuksköterskornas attityder patienternas upplevelser 

av bemötandet? 

 

Metod 

Litteraturstudien gjordes genom att söka vetenskapliga orginalartiklar, utan limits, 

i databaserna Pubmed och Cinahl. Följande sökord användes: hepatitis C, nursing 

care, nurses, attitudes, knowledge, experiences, patients och care. Under 

granskningsprocessen upptäcktes det oumbärliga ordet stigma/stigmatisation som 

använts för vidare sökning och gav många relevanta träffar för studiens syfte (se 

tabell 1). Även funna artiklars referenslistor har genomsökts och används för att få 

fram artiklar som motsvarar studiens syfte. De funna artiklarna granskades och 

kvalitetsbedömdes av oss författare var för sig. Sedan diskuterades och 

redovisades artiklarna samt resultaten för varandra. Under rubriken ”bearbetning” 

redovisas steg för steg hur urvalet av artiklarna noggrant utfördes. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades handlade om hepatit C, 

sjuksköterskors/vårdpersonalens kunskap och attityder samt patientens upplevelse 

av bemötande. Endast de vetenskapliga artiklar som svarade på syftet 

inkluderades i litteraturstudien. Alla artiklar av hög- och medelkvalitet 

inkluderades. Artiklar med olika aspekter av attityder, så väl positiva som 

negativa, inkluderades i resultatet. Artiklar publicerade tidigare än år 1995 

exkluderades eftersom äldre fakta inte är aktuell. Review-artiklar samt artiklar 

publicerade på andra språk än engelska exkluderades. Närståendes upplevelser 
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exkluderades helt samt artiklar som enbart handlade om läkares attityder och 

kunskaper. Av de granskade artiklarna exkluderades de artiklar som inte 

motsvarade studiens syfte. Artiklar som kvalitetsbedömts och granskats men som 

inte tagits med i studien redovisas i en tabell över exkluderade artiklar (se bilaga 

2).  

 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökningarna gjorda mellan datumen: 2009-11-11 

och 2010-01-29.  

Sökord PubMed 

Antal träffar 
Cinahl Antal 

träffar 
Träffar 

relevanta för 

studien 
#1 Hepatitis C 
#2 Nursing care 
#3 Nurses 
#4 Attitudes 
#5 Knowledge 
#6 Experiences 
#7 Stigma OR Stigmatisation 
#8 Patients 
#9 Care  

48246 
461967 
147141 
239308 
297643 
87152 
5760 
3043092 
1189097 

4844 
139098 
172548 
65287 
62472 
36477 
4427 
338923 
465687 

 

#1 AND #2 304 94 0 

#1 AND #2 AND #3 AND #4 18 4 5 

#1 AND #2 AND #6 10 8 1 

#1 AND #3 AND #4 AND #5 27 4 3 

#1 AND #7 34 44 4 

#1 AND #8 AND #4 141 51 2 

#1 AND #8 AND #6 66 53 5 

#1 AND #8 AND #9 1661 243 4 
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Bearbetning 

Bearbetning av artiklarna har skett enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering/Svensk sjuksköterskeförening (SBU/SSF nr 4, 1999, s.16-17).  

 

Fas 1 

Artikelsökningar gjordes med olika sökord (se söktabell s.6) i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Alla sökresultatens titlar lästes igenom, och därefter lästes 

alla abstrakt till de artiklar som överrensstämde med studiens syfte. De handlade 

om: sjuksköterskors/vårdpersonalens kunskap och attityder och patientens 

upplevelse av bemötandet. Enbart de artiklar som hade relevanta titlar och 

abstrakt togs hem i fulltext och lästes igenom. En artikel som inte fanns i fulltext 

beställdes via ett bibliotek. För att få fram aktuell och trovärdig frakta, 

genomsöktes även funna artiklars referenslistor och användes för att få fram 

artiklar som motsvarade studiens syfte, men det gav inga relevanta artiklar till 

studiens resultat. Sökningen gav sammanlagt 24 intressanta artiklar. 

 

Fas 2 

Alla de 24 artiklar som verkade stämma överens med litteraturstudiens syfte lästes 

noggrant igenom. Sedan granskades alla artiklar kritiskt med hjälp av en 

granskningsmall (se bilaga 1) inspirerad av Hellzén och Pejlert (1999). De nio 

artiklar som inte stämde överrens med studiens syfte exkluderades (se bilaga 2).  

 

Fas 3 

De 15 inkluderade artiklarna klassificerades och värderades sedan enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) mall och bedömdes som hög (I), medel (II), eller 

låg (III) kvalitet (se tabell 2). Kvaliteten kontrollerades och värderades, och 

därefter sammanställdes den i en översiktstabell (se bilaga 4), där författare, titel, 

metod, design/intervention/instrument, deltagare/bortfall, analysmetod, 

huvudresultat och studiedesignens kvalitet ingick. Artiklarnas utfall redovisades i 

uppsatsens resultatdel och diskuterades i resultatdiskussionen. 
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Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna genomfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) 

och indelades i följande grupper: 

 Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan 

slumpmässig fördelning. 

 Deskriptiv studie (D) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.  

 Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerat fenomen. Exempelvis genom att ta del av en 

persons upplevelser och erfarenheter.  

 

Tabell 2. Kriterier presenteras för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier 

med kvantitativ och kvalitativ metod.  

 I: Hög  II: Medel  III: Låg 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

 

- 

Litet antal patienter, brister i 

grnomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 

 

D 

Deskriptiv studie. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval 

med tillräckligt antal patienter, 

väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext, samt adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för liten/otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande eller 

inadekvata statistiska metoder. 

 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

Undersökningsgrupp och 

kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och 

genomförd, resultatet är logiskt 

och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet 

 

 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt 

beskriven metod/analys ej 

tillräckligt beskriven eller 

bristfällig resultatredovisning 
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Analys 

Artiklarna analyserades genom innehållsanalys, som skedde i två delar relaterat 

till studiens två frågeställningar. Först analyserades artiklarna till studiens 

frågeställning ett och därefter till frågeställning två (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s.163). En tabell gjordes (se bilaga 3) för att redogöra för innehållsanalysen 

och huvudresultaten från artiklarnas resultat. Först togs viktiga textenheter ut, som 

hade med syftet och frågeställningarna att göra. Sedan skapades subkategorier 

samt kategorier (jmf Polit & Beck, 2007, s. 517-518). Utifrån innehållsanalysens 

tabeller bildades slutligen två kategorier: sjuksköterskans kunskap och 

självupplevda attityder, samt patientens upplevelser av bemötandet. 

 

Tabell 3. Exempel på hur innehållsanalysen har utförts: 

 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Van de Mortel, TF. 

2003/4. 
Australien 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade låga poäng i 

frågeformuläret om kunskap om hepatit C.  

Låg kunskap 

 

Sjuksköterskans 

kunskap och 
självupplevda 

attityder 

 

Majoriteten (97 %) behandlade de smittade 

patienterna likadant som alla andra patienter. De 

undvek inte heller att vårda patienterna eller att 

spendera tid med dem. 84 % sa att de kände sig 
bekväma med att röra vid dem.  

Ju mer man förstod riskerna med att smittas av 

sjukdomen, desto mindre ville man ta hand 
om/vårda en HVC-positiv patient.  

Faktorn att man kände någon hepatit C smittad 

person påverkade inte på villigheten att vårda 
dessa patienter. 

Attityd 

Det fanns inga signifikanta samband mellan 

kunskapspoängen och attityder mot patienter med 
hepatit C. 

Attityder och kunskap 

 

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden har gjorts vid granskning av artiklarna (jmf Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77). De flesta inkluderade studiers metoder var godkända av 

en etisk kommitté, men en del tvärsnittsstudier saknade ett direkt uttalat etiskt 

resonemang. Dock kunde man urskilja en underliggande etiskt korrekt ton, då 

deltagarna själva fick välja om de ville deltaga i undersökningen (vid 

enkätstudier) eller inte. För att ge de ursprungliga författarna så stor rättvisa som 

möjligt, användes lexikon regelbundet vid översättning av innehållet.  
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar sammanlagt 15 vetenskapliga artiklar. 

Sex artiklar är utförda med kvalitativ metod och nio artiklar är utförda med 

kvantitativ metod. Studierna har utförts i länderna: Australien, Canada, Irland, 

Israel, Storbritannien och USA. En presentation av studiernas klassificering och 

värdering finns i bilaga 3. 

 

Sjuksköterskans kunskap och självupplevda attityder 

I en studie av Kagan, Ovadia och Kaneti (2008) hade sjuksköterskorna goda 

kunskaper om HCV. Dock hade de mindre kunskap om HCV än om humant 

immunbristvirus (HIV). Sjuksköterskornas attityd mot personer som hade HCV 

var bättre än för personer som hade HIV eftersom HIV sågs som en större risk. 

Mest positiv attityd hade sjuksköterskorna mot personer som var smittade med 

hepatit B (HBV). Studien visade att ju högre kunskap sjuksköterskorna hade om 

HCV, desto bättre attityd hade de mot smittade personer. I studien jämfördes 

attityderna som fanns mot infekterade läkare och infekterade sjuksköterskor. 

Attityderna mot infekterade sjuksköterskorna var signifikant mer positiva än för 

läkarna. 

 

Även i studien av Kagan, Ovadia och Kaneti (2009) framkom det att 

sjuksköterskor hade höga kunskaper om blodburna smittsamma sjukdomar 

generellt och mindre kunskap om specifikt HCV än om HIV. Av 180 

sjuksköterskor i studien undvek 77,3 % kontakt med HCV-smittade patienter, 

eller patienter som misstänktes vara smittade. Av alla de tillfrågade 

sjuksköterskorna tyckte lite mer än hälften att alla patienter de mötte skulle 

behandlas som om de hade en smittsam blodsjukdom. Huruvida sjuksköterskorna 

undvek eller inte undvek patienterna hade dock inte med deras kunskapsnivå om 

HCV att göra. 

 

Stein, Makarawo och Ahmad (2003) redogör i sin studie för att stora skillnader 

fanns mellan läkares och sjuksköterskors kunskap om HCV-smitta. Av studiens 

deltagare, varav mer än hälften var sjuksköterskor, uppgav 70 % (153 personer) 

att de behandlade alla patienter som bärare av någon slags blodsjukdom. Det 
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fanns även påvisbara skillnader mellan sjuksköterskornas och läkarnas attityder 

mot patienterna. 

 

Van de Mortel (2002, 2003/2004) redovisade i sina två studier att sjuksköterskor 

hade dåliga kunskaper om sjukdomen hepatit C. I en av enkätstudierna om hepatit 

C-kunskap besvarades 11 av 13 frågor inkorrekt, och i den andra studien 

besvarades 9 av 13 frågor fel. Det framkom att de sjuksköterskor som nyligen 

hade haft kontakt med en HCV-smittad patient svarade rätt på fler frågor, än de 

som inte hade det. Nästan alla påstod att de behandlade HCV-smittade patienter 

på samma sätt som övriga patienter. De påstod att de inte heller undvek att vårda 

patienterna, eller att spendera tid med dem. Nästan alla sa att de kände sig 

bekväma med att röra vid de smittade patienterna. Sjuksköterskornas villighet att 

vårda dessa patienter påverkades heller inte av om man kände någon HCV-

smittad person. Ju mer sjuksköterskorna förstod riskerna med att smittas av HCV, 

desto mindre ville de vårda en HCV-smittad patient. Det fanns dock inga 

signifikanta samband i studien mellan kunskap och attityder mot patienter med 

hepatit C. 

 

I en studie av Brener, Von Hippel och Kippax (2007) framkom att den 

underliggande attityden hos vårdpersonalen överlag var positiv gentemot HCV-

smittade patienter. I studien undersöktes det hur sjuksköterskorna och övrig 

vårdpersonal associerade kring HCV-smittade patienter. Det visade sig dock att de 

hade lättare att associera HCV-smittade patienter med negativa saker än positiva.  

När studiens deltagare fick associera kring tanken på ökad kontakt med HCV-

smittade patienter, associerade deltagarna det med negativa underliggande 

attityder. Sjuksköterskorna i studien kände sig mer positiva mot HCV-smittade 

patienter än läkarna, men sjuksköterskorna hade en mer negativ underliggande 

attityd. 

 

Richmond, Dunning och Desmond (2007) presenterade resultatet i sin studie, där 

det visade sig att attityderna kring HCV var ganska likartade för alla 

yrkesgrupperna (sammanlagt 1510 personer bestående av sjuksköterskor, läkare 
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och övrig vårdpersonal). Resultatet visade att vårdpersonalen ofta behandlade sina 

HCV-smittade patienter annorlunda än övriga patienter, för att förhindra 

smittspridning. Omkring hälften av vårdpersonalen sa att de använde extra 

skyddsutrustning när de visste att patienten hade HCV. Så gott som alla tyckte att 

HCV-smittade personer borde identifieras för säkerhetens skull. En del märkte ut 

dessa patienter genom att placera varningsnoteringar i deras journaler. I studien 

framkom diskriminerande attityder mot intravenösa missbrukare. I stort sett alla 

sjuksköterskor angav att de hade medlidande när någon hade fått HCV genom en 

blodtransfusion. Två tredjedelar av deltagarna angav att de hade medlidande när 

någon hade fått HCV genom intravenösa droginjektioner. Negativa attityder till 

intravenösa drogmissbrukare, samt rädslan för att smittas av HCV, hade en tydlig 

påverkan på sjuksköterskors villighet att vårda HCV-smittade patienter. En liten 

del ville över huvud taget inte vårda en patient med HCV. Det fanns samband 

mellan kunskap om HCV och rädslan att drabbas av sjukdomen. De som hade 

större kunskap om HCV var mindre oroliga än de som hade mindre kunskap. 

 

Vårdpersonalen på sjukhus visade varierande grad av negativa attityder mot 

missbrukare. Attityderna blev mer negativa mot dem som dessutom var smittade 

av HCV (Habib & Adorjany, 2003). En sjuksköterska som hade smittats av HCV 

erkände att innan hon själv blivit smittad drog hon slutsatser om sina HCV-

smittade patienter, att de var missbrukare, ansvarslösa och opålitliga (Butt, 

Paterson & McGuinness, 2008). 

 

Patientens upplevelse  

I en studie gjord av Christianson och Moralejo (2009) uppgav HCV-smittade vad 

de tyckte var den viktigaste aspekten av vården. Majoriteten svarade att det var 

vårdpersonalens bemötande och uppförande som var viktigast.  

 

I studien av Grundy och Beeching (2004) berättade nästan alla patienter som 

deltog i studien (8 personer) att de kände sig stigmatiserade på grund av att de var 

smittade med HCV. De flesta sa att sjukdomen gjorde att de kände sig smutsiga 

och hemska. En del av patienterna trodde att negativa attityder och beteenden 

gentemot dem berodde på brist på allmän kunskap om HCV.  
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I två studier av Moore, Hawley och Bradley (2008, 2009) var en av de vanligaste 

platserna där studiedeltagarna upplevde stigmatisering, inom vården. Den 

vanligaste källan till stigmatisering var vårdpersonalen: en läkare, en 

sjuksköterska eller någon annan inom sjukvården. En del av studiedeltagarna 

beskrev att de till och med blev stigmatiserade på sin arbetsplats av 

vårdpersonalen. Stigmatiseringen gjorde att personerna i studien undvek att söka 

vård lika ofta som andra. Stigmatiseringen handlade om medicinsk behandling 

eller brist på medicinsk behandling. Det handlade även om sjuksköterskors och 

annan vårdpersonals bruk, eller missbruk av standardåtgärder samt deras 

uppförande och/eller deras missbruk av konfidentialitet i sjukvården. Patienterna 

upplevde sig stigmatiserade då de upplevde att vårdpersonalen tänkte mer på sig 

själva och sin säkerhet än på patienternas välbefinnande.  

 

I en studie av Butt, Paterson och McGuinness (2008) intervjuades patienter med 

kronisk HCV. I resultatet visade det sig att patienterna upplevde stigmatisering på 

grund av att HCV associerades med drogmissbruk. Stigmatiseringen skedde för 

det mesta inom vården, då det ofta innebar att patienterna inte fick vård, stöd eller 

den hjälp de behövde av vårdpersonalen. Ibland innebar det att någon av 

vårdpersonalen lämnade rummet och vägrade behandla en person med HCV. 

Patienterna upplevde att de inte fick vård på samma villkor som andra patienter. 

De som fått viruset från smittade blodprodukter eller som inte visste var de fått 

smittan ifrån beskrev att vårdpersonalen, trots att de förklarat att de inte hade 

använt intravenösa droger, letade efter spår av nålstick i armarna. En del patienter 

trodde att stigmatiseringen berodde på bristande kännedom och utbildning samt 

brist på kunskap om sjukdomen och hur den sprids.  

 

Glacken, Kernohan och Coates (2001) visar i sin studie att vårdpersonalens brist 

på kunskap om sjukdomen HCV ledde till att patienterna inte fick någon 

information om sjukdomen vid diagnostiseringen. På grund av vårdpersonalens 

kunskapsbrist trodde dessutom de flesta patienterna att sjukdomen ledde till en 

säkert död inom en snar framtid. Majoriteten av patienterna kände sig förorenade, 

smutsiga och infekterade. 
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I Habib och Adorjany’s (2003) studie rapporterade lite mer än hälften av 

studiedeltagarna att de hade blivit diskriminerade på grund av att de var smittade 

med HCV. De flesta fall av diskriminering och stigmatisering skedde inom 

vården. Ungefär hälften av patienterna upplevde sig diskriminerade för det mesta 

av sina läkare och några hade vägrats vård och operationer på sjukhus. 

Studiedeltagarna upplevde sig stigmatiserade eftersom de fick begränsad vård och 

mindre stöd än övriga patienter.  

 

Patienterna uppgav i studien av Sgorbini, O’brien och Jackson (2009) att de 

upplevde att vårdpersonalen hade dåliga kunskaper om sjukdomen hepatit C och 

dålig förståelse för personer drabbade av sjukdomen. Patienterna upplevde att de 

inte fick en holistisk vård utan att vårdpersonalen fokuserade på sjukdomen i sig 

och inte på personen bakom sjukdomen. De upplevde att vårdpersonalen inte 

bemötte dem eller talade med dem respektfullt. Patienterna upplevde att 

personalen hade en negativ underliggande attityd mot dem och att personalen var 

dömande. Vårdpersonalen behandlade patienterna annorlunda på grund av 

fördomen om att alla som är smittade med HCV är, eller har varit 

drogmissbrukare, och får skylla sig själva. En av dem som smittats med HCV 

arbetade själv inom sjukvården och hade många kollegor som tyckte att pengarna 

borde spenderas på ett bättre sätt än att behandla personer med HCV, på grund av 

att de inte förtjänade den dyra behandlingen.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Kort sammanfattat visade resultatet av litteraturstudien att sjuksköterskors 

kunskapsnivå var god, samtidigt som patienterna upplevde den som bristfällig. 

Sjuksköterskorna tyckte själva att attityden mot HCV- smittade patienter var lika 

som för alla andra patienter. De tyckte att alla patienter skulle behandlas som om 

de hade en smittsam blodsjukdom. Nästintill alla patienter upplevde sig 

stigmatiserade av sjuksköterskorna samt dåligt bemötta. De angav vården som en 

av de vanligaste platserna för detta. I många fall sågs alla HCV-smittade patienter 

som droginjicerande missbrukare av sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal. 

 

Van de Mortel (2002, 2003/2004) kom fram till i sina studier att 

sjuksköterskornas nivå av kunskap var låg. Enligt ICN:s etiska kod samt HSL ska 

omvårdnaden vara av god kvalitet samt evidensbaserad. Lagen kan inte uppfyllas 

om sjuksköterskorna har dålig kunskap. I världen finns det ungefär 170 miljoner 

HCV-smittade, men sjuksköterskorna kan inte ge omvårdnad och bemöta dessa 

patienter på ett bra sätt om de inte har tillräckligt med kunskap, och enligt Peplaus 

omvårdnadsteori är det viktigt att ha omfattande kunskap om patienterna just för 

att kunna ge god omvårdnad (HSL 1997:142 2, a, b§; Hopwood & Southgate, 

2003; McCarthy & Aquino-Russell, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Kagan et al. (2008, 2009) kom fram till i sina studier att sjuksköterskorna hade 

höga kunskaper om HCV. Sjuksköterskornas kunskapsnivå om HCV kan tolkas 

som om det har ökat med åren eftersom tidigare studier visar på en låg 

kunskapsnivå (jmf Van de Mortel 2002, 2003/2004). Enligt artiklarnas resultat har 

dålig kunskap ingenting med negativa attityder att göra, men Kagan et al. (2008) 

visar att ju högre kunskap sjuksköterskorna hade om HCV, desto bättre attityd 

hade de mot smittade personer. Enligt patienterna var dålig kunskap en anledning 

bakom negativa attityder (Grundy & Beeching, 2004). Det är en stor variation 

mellan artiklarnas resultat när det gäller sjuksköterskans attityder och kunskap. 

Artiklarnas resultat talar emot varandra vilket gör det svårt att dra några tydliga 

slutsatser av dem. 
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Sjuksköterskorna hade i en studie mer negativa underliggande attityder än läkarna 

(Brener et al. 2007). Det kan bero på att sjuksköterskor vanligen har mer kontakt 

med patienter genom omvårdnadsarbetet, än vad läkarna har. Sjuksköterskorna 

utsätts då för en större risk att smittas av HCV, vilket i sin tur kan öka rädslan, 

eller minska lusten för att vårda dessa patienter (jmf Van de Mortel, 2002, 

2003/2004; Kagan et al. 2008). Vårdpersonal som hade hög kunskap om HCV var 

rädda och motvilliga till att vårda smittade patienter. Att undvika de smittade 

patienterna minskar patientsäkerheten och bryter mot HSL (jmf HSL 1997:142 2, 

a, b§; Richmond et al. 2007; Van de Mortel, 2002, 2003/2004). 

 

Sjuksköterskorna upplevde själva att deras attityd mot HCV-smittade patienter var 

bra (Brener et al. 2007). Det kan bero på att man inte har tänkt på ämnet tidigare 

och reflekterat över hur man som sjuksköterska behandlar och bemöter dem. 

Enligt Peplaus omvårdnadsteori är sjuksköterskans självmedvetenhet och 

självreflektion av mycket stor betydelse för relationerna mellan sjuksköterskor 

och patienter (McCarthy & Aquino-Russell, 2009). 

 

Sjuksköterskor som nyligen hade haft kontakt med en HCV-smittad patient hade 

högre kunskapsnivå än övriga sjuksköterskor (Van de Mortel 2002, 2003/2004). 

Om personalen har bra kunskaper om HCV och känner sig säker på hur viruset 

smittar samt hur de ska skydda sig själva från att smittas, skulle antagligen 

undvikandet av patienterna med HCV minska. Då skulle vården uppnå högre 

kvalitet (jmf Van de Mortel 2002, 2003/2004; Richmond et al. 2007). 

 

Enligt Christianson och Moralejo (2009) tyckte patienterna att den viktigaste 

aspekten av vården var vårdpersonalens bemötande. En god omvårdnad är en 

viktig del utav sjuksköterskans yrkesroll. ICN:s etiska kod betonar detta, då den 

tar upp viktiga egenskaper som sjuksköterskan ska ha. Några av dessa är att 

sjuksköterskan ska främja mänskliga rättigheter och att ”sjuksköterskans primära 

ansvar är att ge människor vård” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Trots den 

självupplevda positiva attityden som sjuksköterskorna angav, undvek en stor del 
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(77,3 % av 180 sjuksköterskor) av dem kontakt med HCV-smittade patienter 

enligt Kagan et al. (2009).  

 

I flera studier framkom det att HCV-smittade patienter i många fall vägrades vård 

eller behandlades annorlunda än andra patienter (Butt et al. 2008; Habib & 

Adorjany, 2003; Sgorbini et al. 2009). Patienterna upplevde att de blev 

stigmatiserade av dem som egentligen ska behandla alla lika och främja 

människans rättigheter (jmf Grundy & Beeching, 2004). I HSL (1997:142 2, a, 

b§) är det klart och tydligt skrivet att vård ska ges med respekt för människors lika 

värde samt för den enskilda människans värdighet. Detta brister helt när 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal vägrar vårda en människa som smittats av 

hepatit C.  

 

Man kunde se i resultatet att människor stigmatiserades och diskriminerades samt 

bemöttes dåligt på grund av att man associerade dem med drogmissbruk (Butt et 

al. 2008). Lagen ändras inte oavsett på vilket sätt en person har blivit smittad av 

HCV. Det innebär att man inte har rätt att behandla någon dåligt. De som hade fått 

HCV via blodtransfusioner behandlades i de flesta fall bättre än de som smittats 

genom intravenösa droginjektioner (Richmond et al. 2007), men det ger inte rätt 

till att ignorera HSL:s krav på att vård ska ges med respekt för den enskilda 

människans värdighet. Enligt Peplaus omvårdnadsteori (McCarthy & Aquino-

Russell, 2009) är sjuksköterskans mål att stödja patientens hälsa och 

välbefinnande samt respektera patienterna som självständiga individer. Detta bör 

alla sjuksköterskor sträva efter, då det skulle hjälpa till att eliminera den HCV-

relaterade stigmatiseringen. För att förbättra för smittade patienter skulle man 

förslagsvis kunna ge information till vårdpersonalen om vilka lagar och regler 

som gäller. Information om hur HCV smittar samt hur sjuksköterskorna kan 

skydda sig själva när risk för kontakt med kroppsvätskor finns, skulle kunna 

minska rädslan och förbättra bemötandet och villigheten att vårda patienterna (jmf 

Richmond et al. 2007). Sjuksköterskorna ska fungera som ett stöd för patienterna, 

då patienterna upplever stöd som en viktig del av vården (jmf Christianson & 

Moralejo, 2009). 
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Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes först i syfte att hitta relevanta artiklar om 

sjuksköterskans attityder och kunskap kring hepatit C, men efter en lång tid av 

sökande i flera olika databaser var antalet relevanta artiklar fortfarande för lågt. 

Detta resulterade i att syftet vidgades till att även innefatta patienters upplevelser 

av sjuksköterskans bemötande. Det kändes intressant att få belysa hur 

sjuksköterskornas attityder och kunskap påverkar patienterna i verkligheten. 

Många artiklar rörde sig inom gränserna för båda dessa områden. Oavsett byte av 

sökord eller omformulering av ord och olika kombinationer av sökord, blev 

resultatet av funna artiklar det samma. Det fanns dessutom få artiklar som enbart 

handlade om sjuksköterskor. Många handlade om vårdpersonal, som 

sjuksköterskan var en del av. Därför ingår sjuksköterskan i begreppet 

”vårdpersonalen” i resultatet. 

 

Det uppstod problem med att få tag i Peplaus egenförfattade teori, alltså 

primärkällan till teorin. Många sekundärkällor av olika författare återgav teorin på 

liknande sätt, och därför uppfattades deras summeringar och tolkningar som 

trovärdiga. 

 

Det var svårt att skapa två skilda kategorier av ”sjuksköterskans kunskaper” och 

”attityder” eftersom ämnesområdena gick in i varandra samt verkade vara 

beroende av varandra i stort sett alla artiklars resultat. Därför blev det en kategori 

även om det kan uppfattas som två skilda ämnesområden. Alla goda samt dåliga 

kunskaper och attityder redovisades i resultatet, men sorterades inte in i några 

specifika kategorier, eftersom det hade blivit osammanhängande i resultatet. I 

vissa fall var det även svårt att avgränsa begreppen ”attityd” och ”bemötande” 

från varandra. Därför användes båda begreppen vid analysen och skapandet av 

subkategorier.  

 

Efter att ha fått fram artiklar och skrivit resultatet insåg vi författare att 

stigmatisering var ett återkommande begrepp. Därför lades en kortare 

begreppsförklaring till bakgrunden för att läsaren ska kunna förstå resultatet. 
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I studien användes en pilotstudie av Van de Mortel (2002) på grund av att 

resultatet var relativt lika orginalartikeln (Van de Mortel, 2003/2004). Därför 

ansågs artikeln vara reliabel och valiabel, samt passa in i studiens syfte.  

 

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskornas kunskap om HCV 

var relativt låg. Sjuksköterskorna upplevde själva att deras attityd gentemot 

smittade patienter var bra. I verkligheten visade sig dock detta inte stämma då 

patienterna generellt blev stigmatiserade och dåligt bemötta. Sjuksköterskornas 

attityder spelade roll för hur patienterna upplevde omvårdnaden. För att 

kunskapsnivån ska vara hög (jmf Van de Mortel, 2002, 2003/2004), vore det bra 

om sjukvården införde årliga repetitioner och uppdateringsträffar angående HCV 

för vårdpersonalen, på samma sätt som alla inom vården får öva på hjärt- och 

lungräddning årligen. En annan viktig del för alla sjuksköterskor är att tänka på 

yrkesrollen som sjuksköterska samt vad dess innebörd är för att kunna ge så god 

omvårdnad som möjligt (jmf Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Denna litteraturstudie önskar ge ökad förståelse för hur sjuksköterskors attityder 

påverkar patienters upplevelse. Förhoppningsvis kommer vårdpersonal som läser 

denna litteraturstudie att ta till sig och reflektera över sin egen yrkesroll samt 

attityd. Fler kvalitativa studier bör göras inom ämnet sjuksköterskans kunskap och 

attityder om hepatit C, för att ge en tydligare bild av det hela. 
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Bilaga 3 – Analys av artiklar 

 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Brener, L., Von 
Hippel, W., & 

Kippax, S. 

2007. 
Australien 

All sjukvårdspersonal hade lättare att associera patienterna (HCV-smittade) 
med negativa saker än positiva. Ökad kontakt med smittade patienter 

associerades med negativa underliggande attityder. 

Negativa 
associationer 

Sjuksköterskans 
kunskap och 

självupplevda 

attityder 
 Den underliggande attityden hos sjukvårdspersonalen var överlag positiv. Underliggande 

attityd 

Sjuksköterskorna kände sig mer positiva mot patienterna än läkarna, men de 

hade mer negativ underliggande attityd än läkarna. 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Butt, G., 
Paterson, B., & 

McGuinness, L. 

2008. 
Canada 

 

Man upplevde att stigmatiseringen berodde på att man associerade HCV med 
missbruk av droger.  

Stigmatisering  Patientens 
upplevelser av 

bemötandet 
Den mest rapporterade källan av stigmatisering kom från sjukvården då det ofta 

innebar avlägsnande av vård, stöd eller hjälp av sjukvårdspersonalen. Ibland 
innebar det att någon lämnade rummet och vägrade behandla en person med 

HCV. Patienterna upplevde att de inte fick lika vård som andra utan HCV.  

En sjuksköterska som fått HCV erkände att hon själv, innan hon blev smittad, 
drog sådana slutsatser om sina smittade patienter, att de var missbrukare, 

ansvarslösa och opålitliga. Deltagare som fått viruset av smittade blodprodukter, 

eller som inte visste var de fått smittan beskrev att sjukvårdspersonalen, trots att 
de förklarat att de inte hade använt intravenösa droger, letade efter spår av 

nålstick i armarna. 

En del trodde att stigmatiseringen berodde på bristande kännedom, kunskap och 

utbildning. Och även brist på kunskap om sjukdomen och hur den sprids. 

 
 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Christianson, T. 

M., & Moralejo, 
D. 

2009. 

Canada 

De viktigaste aspekterna av vården tyckte patienterna var personalens 

bemötande (33,4% 48 personer). 

Bemötande Patientens 

upplevelser av 
bemötandet 

Patienterna tyckte att sjuksköterskorna var mer ärliga, professionella, kunde 

förklara så att patienten förstod, lyssnade på patienternas oro, inte såg ner 

på patienterna, fokuserade på patienten och inte sjukdomen och lät bli att 
döma, jämfört med läkarna. 

Av patienterna tyckte 85,2% (108 personer) att sjuksköterskorna inte var 
dömande. 69,8% (106 personer) tyckte att läkarna inte var dömande. 

 

 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Glacken, H., 
Kernohan, G., 

& Coates, V. 

2001. 
Irland 

 

På grund av att vårdpersonalen inte hade kunskaper om sjukdomen, fick inte heller 
deltagarna någon information om sjukdomen vid diagnostiseringen. 

På grund av kunskapsbristen trodde de flesta att sjukdomen ledde till en säkert död 

inom en snar framtid. De kunde aldrig heller veta hur symtomen varierade från dag 
till dag. 

Bristande 
information 

Patientens 
upplevelser av 

bemötandet  

Majoriteten kände sig förorenade, smutsiga och infekterade. Stigmatisering 

 

 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Grundy, G., 

& Beeching, 
N. 

2004. 

Storbritannien 
 

Nästan alla patienter kände sig stigmatiserade på grund av HCV, och några kände 

sig som om de hade spetälska. De flesta sa att sjukdomen gjorde att de kände sig 
smutsiga.  

Stigmatiserin

g 

Patientens 

upplevelser av 
bemötandet 

En del tyckte att negativa attityder och beteende berodde på brist på allmän 

utbildning. 

Bristande 

kunskap 

 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 
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*Habib, S., & 
Adorjany, L. 

2003. 

Australien 
 

Lite mer än hälften rapporterade att de hade blivit diskriminerade på grund av 
att de hade HCV, och mer än hälften blev diskriminerade på grund av att de 

använde droger. Ca hälften upplevde diskriminering av deras läkare eller 

specialistläkare. Några blev diskriminerade på sjukhus då man vägrade vårda 
dem. Flest fall av diskriminering skedde i vården på grund av HCV. 

Diskriminering 
och stigmatisering 

 

Patientens 
upplevelser av 

bemötandet 

Flest fall av diskriminering pga. HCV skedde i vården av vårdpersonal. 

Missbrukare är utsatta för diskriminering. Vårdpersonalen på sjukhus visar 

varierande attityder mot missbrukare, speciellt dem som dessutom är smittade 
av HCV. Det fanns bevis på att vårdpersonal diskriminerar patienter med HCV. 

Många rapporterade incidenter som visade på förekomsten av diskriminering 

samt stigmatisering. 

Begränsad vård och stöd belystes av de tillfrågade, som upplevde att sjukvården 

stigmatiserade deras tillstånd. En del upplevde att de inte fick vård av vissa 

läkare på grund av att de hade HCV eller att de var/ hade varit intravenösa 
missbrukare. Undersökningen visade att det är vanligt att människor med HCV 

vägras sjukvård, speciellt av läkare och i relation till operationer. 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Kagan, I., Lee 
Ovadia, K., & 

Kaneti, T. 

2008. 
Israel 

Studiepersonerna visade på höga nivåer av kunskap mot blodburna patogener. 
De som sa att de kände någon infekterad arbetskamrat visade på högre nivåer 

av kunskaper på HBV, HCV och HIV. 

Kunskapen om HIV var jämförelsevis större än kunskapen om HCV och HBV. 

God kunskap  
 

Sjuksköterskan
s kunskap och 

självupplevda 

attityder 
 Studien visade på att ju högre kunskap, desto positivare attityd. 

Det fanns ingen skillnad mellan kunskap och attityd mellan sjuksköterskor och 

läkare. 

De visade på medelmåttiga attityder. Attityder mot dem som hade HCV var 

bättre än för dem som hade HIV. Bästa attityderna var mot dem som hade 

HBV, sedan HCV och till sist HIV. Alltså såg man HIV som en större risk än 
hepatiterna. 

Attityder 

Man jämförde attityder mot infekterade läkare och infekterade sjuksköterskor 

och attityderna mot infekterade sjuksköterskorna var signifikant mer positiva 

än för läkarna. 

 
 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Kagan, I., 

Ovadia, K., & 
Kaneti, T. 

2009. 

Israel 
 

Sjuksköterskorna hade höga kunskaper om blodburna smittsamma sjukdomar. 

De hade högre kunskap om HIV än om HCV.   

God kunskap Sjuksköterskan

s kunskap och 
självupplevda 

attityder 

 

Av de svarande undvek 77,3 % kontakt med hepatit C smittade patienter eller 
de som misstänktes vara smittade. Av de svarande sa 22,7% (40 st) att de inte 

undvek kontakt med smittade patienter. 

Attityd/Bemötande 
 

Nivån på kunskapen påverkade inte beteendet att undvika patienterna. Det var 

svaga samband mellan dessa.  
Av alla svarande sjuksköterskor tyckte 54,5% (96 st) att alla patienter de mötte 

skulle behandlas som om de hade en smittsam blodsjukdom. 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Moore, G., 
Hawley, D., & 

Bradley, P. 

2008. 
USA 

 

Den vanligaste källan av stigmatisering var sjukvårdspersonalen. Nästintill 
hälften angav antingen en läkare, en sjuksköterska eller en annan inom 

sjukvården som källa till stigmatisering. 

Stigmatisering 
 

Patientens 
upplevelser av 

bemötandet 

Vanligaste plats där man upplevde stigma, var i hemmet eller bostaden. Som 

tvåa kom vården och arbetsplatsen. En del till och med beskrev att de blev 

stigmatiserade på sin arbetsplats av vårdpersonalen. 

De som blev stigmatiserade av sjukvårdspersonalen sjönk sannolikt signifikant i 
sin ”healthseeking behaviour”, alltså de sökte inte vård lika ofta. 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Moore, G., 

Hawley, D., & 
Bradley, P. 

2009. 

USA 
 

Där det fanns stigmatisering relaterat till deltagarens hälsostatus, hälsoträffar 

och situationer där vårdpersonalen relaterades till stigmatiseringen. 
Stigmatiseringen handlade om medicinsk behandling/brist på medicinsk 

behandling, och deras bruk eller missbruk av av standardåtgärder, deras 

uppförande och/eller deras missbruk av konfidentialitet i sjukvården. 
En man berättade att hans journal hade en stor röd tejp där det stod ”Hep C”. En 

annan berättade att en sjuksköterska vägrade ge vård utan väntade till hennes 
skift slutade. En annan berättade att han var med om en bilolycka och berättade 

för brandkåren att han hade hepatit C, då gick de tillbaka och tog på sig mer 

handskar. Han upplevde att de brydde sig mer om sig själva än hans 

Stigmatisering  Patientens 

upplevelser av 
bemötandet 
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välbefinnande. 

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Richmond, J., 

Dunning, T., & 

Desmond, P. 
2007. 

Australien 

Det fanns samband mellan yrkesgrupp och kunskapspoäng. Det fanns skillnader 

mellan HCV kunskap och alla yrkeskategorierna.  

Kunskap Sjuksköterskans 

kunskap och 

självupplevda 
attityder 

 

Attityderna var ganska likartade för alla yrkesgrupper.  

Man fann att vårdpersonalen ofta behandlade sina HCV smittade patienter 
annorlunda än andra patienter, för att förhindra HCV-smittspridning. 79 % 

tyckte att HCV-smittade människor borde identifieras för säkerhetens skull. En 

del märkte ut dessa patienter genom att placera varningsnoteringar i deras 
journaler.  

Attityder/bem

ötande 

Medlidande mot HCV-patienterna mättes i två påståenden och avslöjade att 

vårdpersonalen kände på annorlunda sätt för dem med HCV beroende på hur de 
förhöll sig till viruset. Nästan alla kände medlidande när man hade fått hepatit C 

genom en blodtransfusion, jämfört med 63 % när man blivit smittad genom 

intravenösa droginjektioner.       

Man fann diskriminerande attityder mot intravenösa missbrukare i svaren. 

Attityder mot intravenösa drogmissbrukare hade en tydlig påverkan på bland 

annat sjuksköterskors villighet att vårda patienter med hepatit C. De av 
vårdpersonalen som hade en mer tolerant attityd mot intravenösa missbrukare 

var mer villiga att behandla med HCV. En liten del av vårdpersonalen sa att de 

inte ville vårda en patient med HCV. 

Diskrimineran

de attityder 

Rädsla för att få HCV påverkade vårdpersonalens villighet att vårda patienter 
med HCV. Ungefär 35 % var oroliga över att drabbas av HVC när de vårdade 

någon. Det  

Rädsla 

 fanns samband mellan kunskap om hepatit C och rädslan att drabbas av HCV. 

De som inte var oroliga över HCV visade på större kunskap än de som var 
oroliga. 

Kunskap 

 
 

 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Sgorbini, M., 

Obrien, L., & 

Jackson, D. 
2009. 

Australien 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade dåliga kunskaper om 

sjukdomen och dålig förståelse för patienterna. 

Bemötande 

 

Patientens 

upplevelser av 

bemötandet Patienterna tycker inte att de fick en holistisk vård utan att personalen 

fokuserade på sjukdomen och inte på patienten – personen. 

Patienterna upplevde att personalen inte bemötte dem och svarade dem 

med respekt. 

Patienterna upplevde att personalen hade en negativ underliggande attityd 

mot dem med hepatit C och att personalen var dömande. 

En av dem som smittats med HCV jobbade själv inom sjukvården och 

hade många kollegor som tyckte att pengarna borde spenderas bättre än 

att behandla personer med hepatit C för de förtjänade inte den dyra 
behandlingen. 

Fördomen om att alla som är smittade med hepatit C är/har varit 
drogmissbrukare och fick skylla sig själva gjorde att personalen 

behandlade patienterna annorlunda. Patienterna tyckte att patienter med 

någon annan sjukdom fick bättre stöd än dem själva.  

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Stein, A., 

Makarawo, T., 

& Ahmad, M. 
2003. 

Storbritannien 

Stor skillnad fanns mellan läkarnas och sjuksköterskornas kunskap om virussmitta 

(HIV, HCV, HCV) efter stickskada . 70 % behandlar varje patient som bärare av 

någon typ av blodsjukdom. 86 % av dessa var sjuksköterskor och 59 % läkare 
delade inte denna attityd (dvs. fanns skillnad).  

Kunskap Sjuksköterskans 

kunskap och 

självupplevda 
attityder 
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Författare 

 
Huvudresultat 

 
Subkategori 

 
Kategori 

*Van de 
Mortel. T.           

2002. 

Australien 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

88 % (51 pers) sa att de inte behandlade hepatit C smittade patienter 
annorlunda. 

Attityder Sjuksköterskans 
kunskap och 

självupplevda 

attityder 
 

Ju lägre personen trodde att risken var, desto villigare var de att vårda 
patienterna.   

Inga samband upptäcktes mellan kunskapsnivå och attityd mot 
patienterna.  

Kunskap och attityd 

Majoriteten svarade fel på 11 av 13 frågor. Medelvärde i kunskap 4,6 av 

10.  

Kunskap 

De som nyligen haft kontakt med smittade och de med över 15 års 

yrkeserfarenhet hade högre kunskapsnivå.  

 
 

Författare 

 

Huvudresultat 

 

Subkategori 

 

Kategori 

*Van de 
Mortel, TF. 

2003/4. 

Australien 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade låga poäng i frågeformuläret om 
kunskap om hepatit C.  

Låg kunskap 
 

Sjuksköterskans 
kunskap och 

självupplevda 

attityder 
 

Majoriteten (97 %) behandlade de smittade patienterna likadant som alla 

andra patienter. De undvek inte heller att vårda patienterna eller att spendera 

tid med dem. 84 % sa att de kände sig bekväma med att röra vid dem.  
Ju mer man förstod riskerna med att smittas av sjukdomen, desto mindre 

ville man ta hand om/vårda en HVC-positiv patient.  

Faktorn att man kände någon hepatit C smittad person påverkade inte på 
villigheten att vårda dessa patienter. 

Attityd 

Det fanns inga signifikanta samband mellan kunskapspoängen och attityder 

mot patienter med hepatit C. 

Attityder och 

kunskap 
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Bilaga 4 - Översikt av inkluderade artiklar  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign - 

kvalitet 

Brener, L., Von 
Hippel, W., & 

Kippax, S. 

2007. 
Australien 

Att få olika behandlingsenheter att 
återspegla olika medicinska erfarenheter 

som inte enbart var begränsade till 

behandlingen av hepatit C.  

Individuella 
intervjuer med 

patienter och 

sjukvårdspersonal 
och frågeformulär. 

60 deltagare – 
sjukvårdspersona

l och 120 

patienter. 
0 Bortfall.  

Implicit association 
test (IAT), SC-IAT 

Sjuksköterskorna kände sig mer positiva mot patienterna än 
läkarna, men de hade mer negativ underliggande attityd än 

läkarna. All vårdspersonal hade lättare att förknippa patienterna 

med negativa saker än positiva.  

K (II) 

Butt, G., 
Paterson, B., & 

McGuinness, L. 

2008. 
Canada 

Att identifiera och förklara hur människor 
med kronisk hepatit C infektion levde med 

deras sjukdom, samt gjorde vardagliga 

sjukvårdsbeslut. Samt hur de upplevde 
stigma.   

Kvalitativ design. 
Tolkande, 

deskriptiv. 

Ostrukturerade 
intervjuer och 

”Modified think-

aloud” teknik. 

26 patienter 
deltog.  

Bortfall: 7 

personer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys: 

Meningsenheter, 

koder, teman. 

Den upplevda stigmatiseringen kom främst från 
missuppfattningar om smittans ursprung samt dess associationer 

med missbruk av droger. Den mesta stigmatisering skedde inom 

sjukvården, då det hände att man vägrade vård och stöd till 
personer med HCV. Studien visade på att man upplevde stigma, 

oavsett hur man hade blivit smittad.  

K (II) 

Christianson, 

T.M., & 

Moralejo, D. 
2009. 

Columbia 

 

Undersöka patienters syn på kvalitén av 

vården på en hepatit-klinik. Och vilka 

aspekter av vården de tyckte var viktiga. 
Och förstå hur vården påverkade deras 

cooping-förmåga. 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

210 fyllde 

inklusionskriteri

erna. 115 valde 
att delta. 

Bortfall: 95. 

SPSS, chi-square test. Medelvärdet för vården i helhet som HCV-patienterna upplevde 

det, var 4,44. 89 % tyckte personalen var professionell. Fler män 

än kvinnor tyckte att de fick vara med och bestämma i sin 
behandling. 

  P (I) 

Glacken, H., 

Kernohan, G., & 

Coates, V. 
2001. 

Irland 

Uppnå förståelse av den självupplevda 

upplevelsen av en hepatit C-infektion. 

Deskriptiv 

explorativ design. 

Kvalitativa 
djupgående 

intervjuer. 

9 patienter 

deltog. 

0 Bortfall. 

Kvalitativ analys av 

intervjuerna 

HCV-smittade upplevde både negativa och positiva saker av sin 

diagnos. Saker som påverkar negativt var: bristande kunskap, 

brist på information av vårdpersonal och stigmatisering,  

D (II) 

Grundy, G., & 

Beeching, N. 
2004. 

Storbritannien 

 

Att uppnå en mer kompletterande förståelse 

för hur hepatit C viruset påverkar kvinnor. 

Kvalitativ design. 

Halvstrukturerade 
intervjuer. 

8 kvinnliga 

deltagare. 
0 Bortfall. 

Colaizzi’s 

analysmetod. Feminist 
postmodernism. 

Även fast upplevelsen av HCV var olika för alla, fanns det 

likheter i upplevelserna av stigmatisering, överföring, relationer, 
könsroller och hälso- och sjukvården. 

Alla tog extra försiktighetsåtgärder för att förebygga 

smittspridning.  

Nästan alla kände sig stigmatiserade pga. HCV, och några 

kände sig som om de hade spetälska. De flesta sa att sjukdomen 

gjorde dem “smutsiga”. En del tyckte att negativa attityder och 
beteende berodde på brist på allmän utbildning. 

K (I) 

Habib, S., & 

Adorjany, L. 
2003. 

Australien 

Undersöka omfattningen av diskriminering 

och stigmatisering relaterad till hepatit C 
infektion, så som intravenösa missbrukare 

upplever det. 

 

Prospektiv design. 

Tvärsnittstudie. 

274 patienter 

deltog. 
0 Bortfall. 

Statistisk analys Flest fall av diskriminering pga. HCV skedde i vården av 

vårdpersonal. Vårdpersonalen på sjukhus visade varierande 
attityder mot missbrukare, speciellt dem dessutom är smittade 

av HCV. Det fanns bevis på att vårdpersonal diskriminerade 

patienter med HCV. Begränsad vård och stöd belystes av de 
tillfrågade, som upplevde att sjukvården stigmatiserade deras 

tillstånd. Undersökningen visade att det är vanligt att människor 

med HCV vägras sjukvård, speciellt av läkare och i relation till 

operationer.  

P (II) 
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Kagan, I., Lee 

Ovadia, K., & 
Kaneti, T. 

2008. 

Israel 

Att undersöka läkares och sjuksköterskors 

kunskap om HBV, HCV och HIV, och 
deras attityder mot infekterad 

sjukvårdspersonal och deras anställning. 

Samt utforska deras åsikter om restriktioner 
när det gäller terapeutiska åtgärder och 

anställning, och till sist om deras åsikter 

om infekterade kirurger. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 
Enkäter. 

204 läkare och 

sjuksköterskor. 
Bortfall: 96. 

T-test, Pearson’s 

correlations 
coefficient. 

Studiepersonerna visade på höga nivåer av kunskaper om 

blodburna patogener. De som sa att de kände någon infekterad 
arbetskamrat visade på högre nivåer av kunskaper på HBV, 

HCV och HIV. Kunskapen om HIV var jämförelsevis större än 

om HCV och HBV. De visade på medelmåttiga attityder mot 
infekterade sjukvårdspersonal, med några negativa 

benägenheter. Attityder mot dem som hade hepatit var bättre, än 

för de som hade HIV. Det fanns ingen skillnad mellan kunskap 
och attityd mellan sjuksköterskor och läkare.  

P (II) 

Kagan, I., 

Ovadia, K., & 
Kaneti, T. 

2009. 

Israel 

Att undersöka relationen mellan 

sjuksköterskors kunskap om blodburna 
sjukdomar, deras professionella beteende 

beträffande handhygien, hur de följer 

försiktighetsåtgärder och om de undviker 
kontakt med patienter som har någon 

blodsmitta. 

Tvärsnittsstudie 

Frågeformulär 
 

240 

sjuksköterskor 
deltog. 

60 bortfall – 

skickade ej 
tillbaka enkäten 

Statistisk analys via 

dataprogram. 

Sjuksköterskorna hade högre kunskap om HIV än om hepatit C. 

77,3% av de svarande undvek kontakt med hepatit C smittade 
patienter. Kunskapen de hade om sjukdomen påverkade inte 

undvikandet av patienterna.   

P (I) 

Moore, G., 

Hawley, D., & 
Bradley, P. 

2008. 

USA 

Att undersöka hur hepatitis C-relaterad 

stigma upplevs inom en population av 
deltagare från leversjukas stödgrupper. 

Prospektiv, med 

kvantitativ design. 
Självskattnings-

enkäter. 

39 patienter 

deltog. 
Bortfall: 15. 

Statistisk analys med 

SPSS. Frekvenser. T-
test. chi-2-test. 

Den vanligaste källan till stigmatisering var vårdpersonalen. 

Nästintill hälften angav antingen en läkare, en sjuksköterska 
eller en annan inom sjukvården som källa till stigmatisering. 

En av de vanligaste platserna där man upplevde stigma, var i 

vården och arbetsplatsen. En del till och med beskrev att de blev 
stigmatiserade på sin arbetsplats av vårdpersonalen. 

De som blev stigmatiserade av sjukvårdspersonalen sökte inte 

vård lika ofta som förut. 

P (II) 

Moore, G., 

Hawley, D., & 

Bradley, P. 
2009. 

USA 

Att identifiera och kategorisera stigma 

associerat med hepatit C. 

Kvalitativ. analys 

av föregående  

kvantitativ studie 
med 

självskattnings-

enkäter. 

39 patienter 

deltog. 

Bortfall: 15. 

Kvalitativ analys av de 

kvalitativa delarna av 

enkäten med Nvivo-7 
för Windows. 

Koncept, kodning och 

teman. 

En patient sade att doktorerna stigmatiserade henne, men blev 

mer empatiska när hon sa att hon är en sjuksköterska och 

förmodligen blev smittad genom ett nålstick.  
Det fanns stigmatisering relaterat till patienternas hälsostatus, 

hälsoträffar och situationer där vårdpersonalen relaterades till 

stigmatiseringen. Stigmatiseringen handlade om medicinsk 
behandling/brist på medicinsk behandling, och deras bruk eller 

missbruk av standardåtgärder, deras uppförande och/eller deras 

missbruk av konfidentialitet i sjukvården. 
En man berättade att hans journal hade en stor röd tejp där det 

stod ”Hep C”. En annan berättade att en sjuksköterska vägrade 

ge vård utan väntade till hennes skift slutade. En annan 
berättade att han var med om en bilolycka och berättade för 

brandkåren att han hade hepatit C, då gick de tillbaka och tog på 

sig mer handskar. Han upplevde att de brydde sig mer om sig 
själva än hans välbefinnande. Många upplever sig även bli 

stigmatiserade på arbetsplatsen av vårdpersonalen och därför 

försöker många dölja sin diagnos.  

K (II) 

Richmond, J., 

Dunning, T., & 

Desmond, P. 
2007. 

Australien 

Att utforska relationerna mellan 

vårdpersonalens kunskaper och attityder 

mot vården av patienter med hepatit C och 
deras själv-rapporterade kliniska beteende. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Enkäter. 

1510 

sjuksköterskor, 

läkare och annan 
vårdpersonal 

deltog. 

Kombination av 

beskrivande och 

inferential statistik. 
SPSS. ANOVA, chi-2-

test, korstabeller. 

De som var mellan 30 och 49 år hade mer kunskap än över 60-

åringarna. Kunskaperna om hepatit C varierade för 

yrkesgrupperna. Attityderna var ganska likartade för alla 
yrkesgrupper. Man fann att vårdpersonalen ofta behandlade sina 

hepatit C smittade patienter annorlunda än andra patienter, för 

P (I) 
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Bortfall (alltså 

inga svar): 2165 

att förhindra hepatit C smittspridning. 79 % tyckte att HCV- 

smittade människor borde identifieras för säkerhetens skull.  
Cirka hälften av deltagarna sa att de använder extra 

skyddsutrustning när de visste att patienten hade HCV, 

exempelvis använde 60 % av dem dubbla handskar när de tog 
hand om blödande personer med HCV. Nästan alla kände 

medlidande när man hade fått HCV genom en blodtransfusion, 

jämfört med 63 % när man blivit smittad genom intravenösa 
drog-injektioner. Man fann diskriminerande attityder mot 

intravenösa missbrukare. Det påverkade villigheten att vårda 

patienter med hepatit C. Rädsla för att få HCV påverkade 
vårdpersonalens villighet att vårda patienter med HCV. Ungefär 

35 % var oroliga över att drabbas av HVC när de vårdade 

någon.  

Sgorbin, M., 

Obrien, L., & 

Jackso, D. 
2009. 

Australien 

Utforska patienters upplevelse kring hepatit 

C och hur den medicinska behandlingen 

påverkar patientens relation med sin 
partner.  

 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Heideggerian 
Fenomenologi. 

 

Semistrukturerade 
intervjuer med 

öppna frågor. 

Deltagare: 5 

Bortfall: 0 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade dåliga kunskaper 

om sjukdomen och dålig förståelse för patienterna. Patienterna 

upplevde att personalen hade en negativ underliggande attityd 
och inte bemötte dem och svarade dem med respekt, utan var 

dömande. Fördomen om att alla som är smittade med hepatit C 

är/har varit drogmissbrukare och fick skylla sig själva gjorde att 
personalen behandlade patienterna annorlunda än andra 

patienter.  

 K (I) 

Stein, A., 

Makarawo, T., & 

Ahmad, M. 2003. 
Storbritannien 

Att undersöka och jämföra sjuksköterskors 

och läkares attityder och följsamhet när det 

gäller de ’allmänna försiktighetsåtgärderna’ 
i Storbritannien. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätstudie.  

218 

sjuksköterskor 

och läkare. 
Bortfall: 13 

Jämförelseanalys 

mellan grupperna. Chi-

två-test med Yate’s 
korrektion och 

Kolmogorov-Smirnov-

test. SPSS. 

Det fanns skillnader mellan läkarnas och sjuksköterskornas 

kunskap om virussmitta (HIV, HCV, HCV) efter stickskada . 70 

% behandlar varje patient som bärare av någon typ av 
blodsjukdom. 86 % av dessa var sjuksköterskor och 59 % läkare 

delade inte denna attityd.  

P (II) 

Van de Mortel, 

TF. 

2002. 
Australien 

Att ta reda på frågeformulärets reabilitet 

och validitet. Samma syfte som i Van de 

Mortel, TF. 2003/4.  

Tvärsnittsstudie 

Pilotstudie. (till 

Van de Mortel, F. 
2003-2004) 

Enkäter. 

100 enkäter 

skickades ut 58 

kom tillbaka. 
Bortfall: 42 

Statistisk analys via 

dataprogram: SPSS, 

HREC, cronbach 
alpha,Pearsons 

correlation test, 

ANOVA,HSD 

Majoriteten svarade fel på 11 av 13 frågor. Medelvärde i 

kunskap var 4,6 av 10. De som nyligen haft kontakt med smittad 

och de med över 15 års yrkeserfarenhet hade högre 
kunskapsnivå. 88 % (51 pers) sa att de inte behandlade HCV-

smittade patienter annorlunda. Ju lägre personen trodde risken 

var desto villigare var de att vårda patienterna.  De med lång 
arbetserfarenhet var mindre villiga att vårda patienterna.  

P (I) 

Van de Mortel, 

TF. 

2003/4. 
Australien 

Att undersöka sköterskors (sjuksköterskors 

och undersköterskors) kunskap och 

attityder mot patienter med Hepatit C, och 
undersöka om sköterskorna hade 

diskriminerande attityder mot patienterna, 

och att undersöka hur deras kunskap av 
hepatit C samt deras demografiska 

egenskaper påverkade deras attityder och 

yrkesverksamhet 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

enkät i tre delar. 

160 

sjuksköterskor 

och 
undersköterskor 

Bortfall: 20 

Statistisk analys med 

SPSS 6.0 

Majoriteten av sköterskorna (sjuksköterskor och 

undersköterskor) hade inte diskriminerande attityd mot patienter 

med hepatit C. Sjuksköterskorna hade dålig kunskap och HCV. 
En del av variablerna påverkade sköterskornas kunskap om 

hepatit C och deras villighet att vårda patienterna. Variablerna 

handlade om erfarenhetsgrad, insikt om riskerna och incidenter 
med stickskador. 

 

P (II) 

 

 


