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Sammanfattning 

Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst 

drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i 

vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att 

dessa färgar mötet med patienter. Det är viktigt att som vårdpersonal vara medveten om 

hur den egna synen på sjukdomen kan påverka bemötandet. Syfte: Syftet var att belysa 

vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården. Metod: Studien 

utformades som en allmän litteraturöversikt av tolv kvalitativa artiklar. Manifest 

innehållsanalys användes. Resultat: Patienter med HCV hade blandade erfarenheter av 

mottagandet: välkomnande, avvisande eller otryggt. Vidare ledde detta till erfarenheter 

av stöd eller diskriminering. Patienter kunde ha erfarenheter av professionellt stöd eller 

brist på professionellt stöd. Diskriminering kunde orsakas av antingen vårdpersonal 

eller organisation. Slutsats: På grund av stigmatisering kring sjukdomen är patienter 

med hepatit C en utsatt grupp i samhället. Vårdpersonalens kunskap är en viktig del i 

bemötandet. Det krävs utbildning för att kunna erbjuda en mer holistisk vård vid hepatit 

C än i dagsläget. Genom ökad kunskap kring både sjukdom och bemötande kan 

bemötandet påverkas positivt, det vill säga: mottagandet blir bättre, stödet ökar och 

diskrimineringen minskar.  
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Abstract 

Background: The most common route of transmission of hepatitis C is through 

intravenous drug abuse. Transmission can also occur through blood transfusion. 

There are many prejudices associated with hepatitis C. Chances are that this 

colors interactions with patients. It is important that healthcare professionals are 

aware of how their own perception of the disease may affect the encounter.  The 

Objective was to highlight the experiences patients with hepatitis C have of the 

encounter in the healthcare. Method: The study was designed as a general 

literature review of twelve qualitative articles. Manifest content analysis was 

used. Results: Patients with hepatitis C had mixed experiences of receipt: 

welcoming, rejecting or unsafe. This led to experiences of support or 

discrimination. Patients experienced professional support or lack of professional 

support. Discrimination could be caused either by healthcare professionals or the 

organization. Conclusion: Because of stigma surrounding the disease patients 

with hepatitis C are a vulnerable group in society. The knowledge of healthcare 

professionals is an important part of the encounter. It requires training to provide 

holistic care for hepatitis C. Increased knowledge about both the disease and 

patient-professional relation can positively affect the encounter: the reception gets 

better, support increases and discrimination is reduced. 

 

Keywords: Hepatitis C, Experiences, Patient-Professional relations, 

Patients, Encounter, Discrimination 

 



  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hepatit C................................................................................................................................. 1 

Bemötande .............................................................................................................................. 2 

Theory of Goal Attainment .................................................................................................... 3 

SYFTE ....................................................................................................................................... 5 

METOD ..................................................................................................................................... 5 

Design ..................................................................................................................................... 5 

Sökvägar och Urval ................................................................................................................ 5 

Granskning och Analys .......................................................................................................... 6 

Etiska överväganden............................................................................................................... 6 

RESULTAT .............................................................................................................................. 7 

Erfarenheter av mottagande .................................................................................................... 8 

Välkomnande ..................................................................................................................... 8 

Avvisande ........................................................................................................................... 8 

Otryggt ............................................................................................................................... 9 

Erfarenheter av stöd................................................................................................................ 9 

Professionellt stöd ............................................................................................................ 10 

Brist på professionellt stöd ............................................................................................... 10 

Erfarenheter av diskriminering ............................................................................................. 11 

Av vårdpersonal ............................................................................................................... 12 

Av organisationens system ............................................................................................... 12 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 15 

Slutsats.................................................................................................................................. 18 

REFERENSER ....................................................................................................................... 19 

 
Bilaga 1 Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Bilaga 2 Artikelöversikt 

Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod   



  

1 

 

BAKGRUND 
Att drabbas av sjukdom påverkar personens upplevelser och världsbild (Birkler, 2007). Att 

smittas av hepatit C virus (HCV) kan således påverka en persons upplevelser av bemötande 

och vård. Att vara smittad med hepatit C är kraftigt stigmatiserat och förknippat med 

fördomar kring till exempel missbruk (Folkhälsomyndigheten, 2013). Detta gör sjukdomen 

till en medicinsk diagnos med sociala påföljder (Richmond, Dunning & Desmond, 2004). 

Endast lite forskning har bedrivits inom området kring hur patienter med HCV upplever 

vården och hur vårdpersonal upplever hur det är att vårda dessa patienter (Frazer, Glacken, 

Coughlan, Staines & Daly, 2011; Richmond et al., 2004). Resultat från studier visar att 

vårdpersonal har en positiv inställning till att vårda HCV patienter och upplever att de 

behandlar dessa patienter på samma vis som en patient utan blodsmitta (Frazer et al., 2011; 

van de Mortel, 2002). Emellertid visar andra studier att vårdpersonal upplever rädsla och 

motvilja kring att vårda patienter med HCV (Richmond, Dunning & Desmond, 2007). 

Flera studier visar att det finns ett behov av kontinuerlig utbildning av personal inom hälso- 

och sjukvården. Bristande kunskap hos vårdpersonal kring HCV och hur smittade patienter 

bör vårdas kan skapa rädsla och osäkerhet vid mötet med dessa patienter. Således kan mötet 

leda till erfarenheter av diskriminering för patienter smittade med HCV. Genom att öka 

kunskapen kring sjukdomen och smittskydd kan vårdpersonalens bemötande gentemot 

patienter med HCV förbättras (Frazer et al., 2011; van de Mortel, 2002; Richmond et al., 

2004, 2007). 

Hepatit C 

Hepatit C är en sjukdom som är utbredd i hela världen. Förekomsten i Sverige är relativt låg 

där cirka 45 000 personer beräknas vara smittade med HCV. Varje år insjuknar ytterligare 

omkring 2000 personer i Sverige i en akut HCV-infektion. Av dessa tillfrisknar ungefär 25 % 

medan 75 % utvecklar en kronisk HCV-infektion (Läkemedelsverket, 2014).  

Hepatit C orsakas då virus kommer in i blodbanan. Den vanligaste smittvägen är via 

förorenade injektionskanyler, framförallt vid intravenöst narkotikamissbruk men även 

vid stickolyckor i sjukvården. Smittan kan också spridas inom hälso- och sjukvården 

genom att läkemedelsampuller används till flera patienter. I ovanliga fall kan smitta ske 

genom kontakt med sår i hud eller slemhinnor. Flera personer har även smittats genom 

blodtransfusioner. Efter sjukdomens upptäckt 1989 genomförs sedan början av 1990-
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talet tester på donerat blod för att undvika smitta på detta vis (Folkhälsomyndigheten, 

2013) 

 

HCV orsakar en inflammation i levern och inkubationstiden för sjukdomen är mellan en 

till fyra månader. Den smittade personen uppvisar ofta inte några symptom men kan 

uppleva trötthet och matleda. Största delen av de som smittas utvecklar en kronisk 

leverinflammation och en del så småningom även levercirrhos eller levercancer 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Det är således en allvarlig sjukdom som får allvarliga 

konsekvenser om en smittad person inte får lämplig vård. 

 

Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) klassas sjukdomen som allmänfarlig, vilket 

avser en smittsam sjukdom som kan innebära svårt lidande, långvarig sjukdom, kan 

vara livshotande eller medföra andra allvarliga följder. Hepatit C är anmälnings- och 

smittspårningspliktig.  

 

Då det inte finns något vaccin mot hepatit C är goda rutiner för att förebygga blodsmitta 

det enda skydd som finns. Kunskap kring smittvägar och smittskydd är ibland bristfällig 

bland vårdpersonal (Frazer et al. 2011; Richmond et al. 2007). Detta kan leda till rädsla 

och motvilja till att vårda patienter med HCV. Avsaknaden av vaccin, sjukdomens 

allvarlighet samt bristande kunskap kring smittvägar och smittskydd bland vårdpersonal 

kan vara faktorer som påverkar hur patienter med HCV upplever bemötandet i vården. 

Bemötande 

Bemötande definieras som uppträdande mot någon eller något, samt som svar på till 

exempel kritik (Norstedts svenska ordbok, 2004). I denna studie definieras bemötande 

som uppträdande mot någon. Bemötande handlar bland annat om hur samtal genomförs, 

vilket uppträdande, kroppsspråk eller tonfall som då används och om ögonkontakt tas 

(Fossum, 2013). Att definiera vad som utgör ett gott bemötande är svårt men grunden 

kan sägas vara faktorer som närvaro, vänlighet, hjälpsamhet, artighet och respekt. 

Bemötandet i vården påverkas dessutom av människosyn och människovärde (Fossum, 

2013). Vårdpersonalens kunskap kring och inställning till personer smittade med HCV 

kan påverka bemötandet gentemot personer med sjukdomen.  
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En stor del av de klagomål som inkommer kring hälso- och sjukvården handlar om just 

dåligt bemötande inom vårdens olika delar (Fossum, 2013; Vårdförbundet 2011). Det 

patienter och anhöriga främst anmärker på är ett otrevligt bemötande, nonchalans, brist 

på förståelse, brist på delaktighet och bristande information. Många patienter går snabbt 

vidare och glömmer incidenten efter att ha bemötts på ett dåligt vis inom vården. För en 

del kan det emellertid leda till allvarliga konsekvenser som rädsla, maktlöshet, oro, 

förtvivlan och ilska (Fossum, 2013; Vårdförbundet 2011). En negativ inställning till 

vården kan finnas kvar i flera år och fortsätta att påverka vårdmöten på ett negativt sätt, 

eller påverka patienten och anhöriga att undvika att söka vård vilket kan leda till 

ytterligare försämrad hälsa (Vårdförbundet 2011).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har hela Sveriges befolkning rätt till 

en god hälsa och vård på lika villkor som ges med respekt för människors lika värde och 

den enskilda människans värdighet. Patienten ska visas omtanke och respekt och få 

omsorgsfull hälso- och sjukvård (SFS 2010:659). Rädsla för att bli felaktigt bemött i 

vårdsituationer bör inte finnas. Hur bemötandet i vården bör utformas finns beskrivet i 

flera lagar, regler och författningar. Trots det är problematiken inom ämnet stor vilket 

kan förhindra att bästa möjliga vård och hälsa uppnås. Till sjuksköterskans hjälp finns 

även flera olika omvårdnadsteorier som grund för vårdutövandet. 

Theory of Goal Attainment 

Enligt Imogene Kings omvårdnadsteori Theory of goal attainment är omvårdnadens 

fokus människan (King, 1981). Målet med omvårdnaden är att främja, bevara eller 

återställa hälsa och att vårda den som är sjuk, skadad eller döende. För att nå målet 

måste sjuksköterskan ha kunskap om individer, grupper och samhället. Sjuksköterskan 

måste även kunna observera och tolka beteendet hos de hon interagerar med. 

Kunskapen krävs för att kunna ingripa och bistå med hjälp för att hantera sjukdom, kris 

och ohälsa. Varje individ kan ses som ett unikt system som består av tankar och känslor, 

attityder och en uppfattning om vad ordet ”jag” innebär. Individen är i ett ständigt 

samspel med omvärlden och tolkar information och verkligheten på sitt eget sätt (King, 

1981). 
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Grupper kan bestå av två eller flera personer. Sjuksköterska och patient bildar en typ av 

grupp där ett interpersonellt system uppstår. Detta innebär att de interagerar och 

påverkar varandra samt påverkas av omgivningen på olika sätt. Informationsutbytet 

präglas av hur de olika personerna förväntas agera i sina roller. Stora grupper med 

gemensamma mål och intresse bildar sociala system som syftar till att bibehålla vissa 

värden. Exempel på sociala system är arbetsplatser, religiösa organisationer, familjer 

och hälso- och sjukvården. Individer påverkas under hela livet av interaktioner med 

olika sociala system (King, 1981). 

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om den påverkan sociala system utgör på 

individen, dennes bakgrund och tidigare livserfarenheter för att skapa en god 

vårdrelation. Sjuksköterskan bör vara medveten om vilka signaler hon eller han sänder 

ut och hur dessa signaler kan tolkas av patienten för att kunna skapa en god 

kommunikation (ibid.).  

 

För att kunna ge patienter med HCV ett gott bemötande måste vårdpersonal ha kunskap 

om sjukdomen. Emellertid måste de även förvärva kunskap om den enskilda individen 

och dennes bakgrund. Då varje möte är unikt bör vårdpersonal försöka att inte låta sig 

påverkas alltför mycket av tidigare erfarenheter. En god dialog mellan sjuksköterska 

och patient är avgörande för att nå fram till målet med vården. Avgörande för att dialog 

ska skapas är ett gott bemötande och samspel på lika villkor mellan sjuksköterska och 

patient. 

 

Då sannolikheten är stor att stöta på patienter med HCV-infektion inom sjukvården ville 

författarna genom att göra denna litteraturstudie få förståelse för vilka erfarenheter patienter 

med HCV har av bemötandet i vården. Således erhölls en djupare förståelse för dessa 

personers situation med en förhoppning om att vid framtida möte inom både privat- och 

yrkeslivet bemöta dem med respekt och öppenhet. För att bidra till en djupare förståelse för 

vilka erfarenheter personer med HCV har av bemötandet i vården och öka möjligheten till god 

hälsa och vård på lika villkor präglad av respekt och omtanke anser författarna att denna 

studie var av vikt att genomföra, både för egen skull, andra sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. 
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av 

bemötandet i vården. 

METOD 

Design 

Litteraturstudien har genomförts som en allmän litteraturöversikt, vilket enligt Friberg 

(2012a) innebär en sammanställning av vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område.  

 

Sökvägar och Urval 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att kunna ringa in syftet och undersöka om 

relevanta artiklar fanns inom det valda området. För att hitta relevanta artiklar inom 

ämnet gjordes systematiska sökningar i Cinahl, PubMed och PsycINFO som är 

databaser inom omvårdnad och hälsovetenskap. Sökorden som användes var bland 

annat Hepatitis C, Patient attitudes, Qualitative studies, Patients och Life experiences 

(Bilaga 1). Sökorden hämtades från Cinahl Headings, MeSH och Thesaurus. Dessa 

kombinerades med booleska termerna AND och OR för att utöka sökningarna 

(Östlundh, 2012). För att utöka sökresultaten vid sökning i fritext användes trunkering 

*. Även manuella sökningar i uppsatser, böcker och tidsskrifter genomfördes för att 

hitta ytterligare information (ibid.). För att hitta fler relevanta artiklar användes 

nyckelord på redan funna artiklar. 

 

Inklusionskriterier för sökningarna var vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av 

bemötandet i vården. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att de är 

vetenskapligt granskade av oberoende kollegor (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt vara publicerade mellan 2004-2014 

för att begränsa till senare forskning. Artiklarna skulle vara etiskt granskade eller på 

annat vis garantera deltagarnas frivillighet och säkerhet. För att ytterligare garantera 

säkerhet och frivillighet skulle deltagarna vara vuxna. För att få en djupare förståelse för 

patienternas erfarenheter skulle artiklarna vara av kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 

2011). Komplexa fenomen kan vara svårt att fånga i olika variabler med en kvantitativ 

ansats och sådana ämne studeras ofta kvalitativt. Därför exkluderades artiklar skrivna 
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med endast kvantitativ ansats (ibid.). Artiklar där urvalet bestod av endast missbrukare 

exkluderades. Detta då endast missbrukares erfarenheter kan ge en förvrängd bild och 

påverka generaliserbarheten. 

Granskning och Analys 

Vid artikelurvalet lästes först och främst alla titlar för att kunna exkludera artiklar som 

inte svarade mot syftet. Därefter lästes abstracts för de artiklar med relevant titel och 

avslutningsvis valdes artiklar ut som ansågs relevanta. De valda artiklarna granskades 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) granskningsunderlag (Bilaga 2) för att 

styrka vetenskaplig kvalitet. Det krävdes minst sju Ja i granskningsunderlaget för att en 

artikel skulle inkluderas i studien. För att öka trovärdigheten granskade författarna 

artiklarna var för sig och bearbetade dem sedan tillsammans. Efter det tog författarna 

ställning till om artiklarna passade syftet och övriga inklusionskriterier uppfylldes 

(Friberg, 2012b), vilket ledde till att tolv artiklar valdes ut. Artiklarna sammanfattades i 

en artikelöversikt för att på ett överskådligt sätt presentera artiklarnas innehåll (Friberg, 

2012b). Analysen av de vetenskapliga artiklarna skedde med induktiv ansats vilket 

enligt Polit & Beck (2012)  innebär att utifrån olika resultat dra en generell slutsats. 

Artiklarna lästes flera gånger både enskilt och gemensamt för att få en förståelse för 

insamlad data. Därefter gjordes en manifest innehållsanalys då meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet markerades enskilt för att sedan jämföras och diskuteras 

(Jakobsson, 2011). En sammanställning av de meningsbärande enheterna gjordes i ett 

Word-dokument. Vidare kondenserades de meningsbärande enheterna och kodades. De 

kodade enheterna fördes in i ett Excel-dokument där det systematiskt markerades vilka 

koder som förekom i de olika artiklarna. Kodorden skrevs ut och på baksidan 

markerades i vilka artiklar de ingick. Utifrån kodorden skapades huvudkategorier och 

underkategorier (Friberg, 2012a). 

 

Etiska överväganden 

Artiklar som är godkända enligt forskningsetiska ställningstagande (Olsson & Sörensen, 

2011) eller säkerställer att deltagarna gett sitt samtycke till och ställt upp frivilligt i 

studien samt är peer-reviewed har använts. Detta har lett till att artiklar med ökad 

trovärdighet valts ut. 
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Förförståelse innebär enligt Jakobsson (2011) den kunskap och de erfarenheter som 

finns hos en person inom det valda området innan studien påbörjas. Författarnas 

kliniska erfarenhet var att det finns mycket okunskap och rädsla kring att vårda personer 

med HCV. Vidare upplevde författarna att sjukdomen är starkt stigmatiserad och 

förknippad med fördomar kring missbruk. Författarnas förförståelse inom området var 

att personer med HCV bemöts diskriminerande i vården. För att ge en objektiv bild av 

ämnet har även artiklar som går emot författarnas förförståelse använts. Genom att 

författarna i första läget analyserade artiklarna var för sig minskade risken för att 

författarnas förförståelse påverkade analysen. 

RESULTAT 
Resultatet delades in i tre huvudkategorier: Erfarenheter av mottagande, Erfarenheter av stöd 

och Erfarenheter av diskriminering. Kategorin Erfarenheter av mottagande delades vidare in 

i subkategorierna Välkomnande, Avvisande och Otryggt. Kategorin Erfarenheter av stöd 

delades in i subkategorierna Professionellt stöd och Brist på professionellt stöd. Kategorin 

Erfarenheter av diskriminering delades in i subkategorierna Av vårdpersonal och Av 

organisationens system (Tabell 1). Vid utformningen av kategorierna har författarna valt att 

ha kategorin Erfarenheter av mottagande överst då patienter beroende på hur mottagandet 

upplevs får erfarenhet av antingen stöd eller diskriminering i mötet med vårdpersonal. Trots 

detta kan erfarenheter av stöd och diskriminering upplevas innan ett mottagande skett. 

 

Tabell 1: Indelningen av litteraturöversiktens resultat av vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av 

bemötandet i vården. Resultatet är baserat på tolv kvalitativa artiklar främst från västvärlden med totalt 

340 deltagare varav 138 kvinnor, 201 män och en transperson. 

Kategorier Subkategorier 

Mottagande Välkomnande 

Avvisande 

Otryggt 

Stöd Professionellt stöd 

Brist på professionellt stöd 

Diskriminering Av vårdpersonal 

Av organisationens system 
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Erfarenheter av mottagande 

Denna kategori baseras på åtta artiklar med 237 deltagare varav 103 kvinnor och 134 män. 

Det framkom att mötet mellan patient och vårdpersonal kunde skapa både positiva och 

negativa erfarenheter. Hur mötet upplevdes påverkades av olika faktorer som till 

exempel vårdpersonalens kunskap, förmåga att visa sympati eller vilja att hjälpa till. 

Välkomnande 

Flera studier visade på den positiva erfarenheten av att känna sig välkommen i mötet med 

vårdpersonal (Butt, McGuinness, Buller-Taylor & Mitchell, 2013; Fry & Bates, 2012; 

Mattsson, Ekholm, Berntorp & Bolmsjö 2012; Paterson, Butt, McGuinness & Moffat, 2006). 

Erfarenheten av att känna sig välkommen kan påverkas av flera olika faktorer. En svensk 

studie av Mattsson et al. (2012) visar att sympati från personal är en bidragande faktor till att 

känna sig välkommen. Vidare beskrevs att nivån på den vård och tid vårdpersonal gav 

patienterna var avgörande (Fry och Bates, 2012; Paterson et al., 2006). Även värdigt 

bemötande och en känsla av delaktighet i den egna vården bidrog till att patienterna kände sig 

välkomna (Fry & Bates, 2012).  

“I always thought my doctor and dentist would be very concerned, but they 

were doing proper work practices, they assume that every client has 

potentially got some sort of disease, so they are careful with everyone. …” 

(Fry & Bates, 2012, s 468) 

 

Patienter hade mer positiva erfarenheter av drop-in mottagningar som var mer omtyckta då 

patienterna här blev bemötta av vårdpersonal som var mer kunnig och van (Butt et al., 2013).  

Avvisande 

Erfarenheter av att känna sig avvisad var vanligt förekommande (Butt et al., 2013; Conrad, 

Garrett, Cooksley, Dunne & Macdonald, 2006; Fry & Bates, 2012; Jiwani, Gul, Ali, Salih & 

Hanzala, 2013; Mattsson et al., 2012; North, Devereaux, Pollio, Hong & Jain, 2014; Sgorbini, 

O‟Brien & Jackson. 2009). Patienter kände sig avvisade främst i mötet med primär- och 

akutsjukvård. Emellertid upplevdes känslan av att vara avvisad i mindre grad inom 

specialistsjukvården (Butt et al., 2013). Vårdpersonal som ter sig obekväm och rädd och har 

ett avvikande beteende med en ovilja att till exempel svara på frågor eller bistå med 

information var delar som skapade erfarenheter av att känna sig avvisad (Fry & Bates, 2012; 

Mattsson et al., 2012). 
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”/…/ En yngre tjej som skulle ta prover på mig /…/ såg ut som ett spöke /…/ 

hon fixade det inte, hon gick ut /…/” (Mattsson et al., 2012, s 27) 

 

Vidare var en orättvis behandling och en känsla av att bli missförstådd ytterligare delar som 

ledde till att patienter kände sig avvisade och i förlängningen till en sämre relation till 

vårdpersonal (Conrad et al., 2006; Jiwani et al., 2013; North et al., 2014). Patienter menade att 

orsaken till erfarenheten av avvisande berodde på det stigma kring intravenöst drogmissbruk 

som är förknippat med sjukdomen (Butt et al, 2013; Sgorbini et al., 2009).  

 

“I have lied and said that I got it from a blood transfusion and then the 

response is always much more sympathetic”.  (Fry & Bates, 2012, s 471) 

Otryggt 

Patienter hade erfarenheter av okunskap kring hepatit C hos vårdpersonal. Således skapades 

en otrygghet kring vårdpersonalens kompetens (Conrad et al., 2006; Sgorbini et al., 2009). 

Conrad et al. (2006) skriver hur okunskap hos vårdpersonal påverkade patienternas förtroende 

negativt för den vård som erbjöds. Patienterna ville skydda sin omgivning från smittspridning 

och var medvetna om sin skyldighet att uppmärksamma vårdpersonal på att de hade en 

blodburen sjukdom. När vårdpersonal inte följde hygienrutiner och inte skyddade sig väcktes 

känslor av avsky och otrygghet i vården. 

 

”When I was in hospital, I was quite disgusted that you know, the nurses knew 

that I had hepatitis C and when they were coming near me… to fix my drips 

and things like that, they weren‟t wearing gloves… and doctors, and I had to 

ask them to wear gloves.”  (Conrad et al., 2006, s 126) 

 

Erfarenheter av stöd 

Denna kategori baseras på tio artiklar med 269 deltagare varav 112 kvinnor, 156 män och en 

transperson. Att känna stöd från vårdpersonal för att kunna hantera sin sjukdom var viktigt för 

patienterna. Trots det var erfarenheten av att få bristfälligt stöd dominerande för denna 

kategori. 
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Professionellt stöd 

Vårdpersonal ansågs vara ett gott professionellt stöd för patienterna (Butt, Paterson & 

McGuinness, 2008; Fry & Bates, 2012; Jiwani et al. 2013). Att få god och tillräcklig 

information var viktigt för att patienter skulle känna stöd från vårdpersonal (Fry & Bates, 

2012). God information tillsammans med bekräftelse från vårdpersonal sågs som ett stöd för 

att få hjälp att kunna acceptera sin diagnos och den nya livssituationen (Butt et al., 2008; Fry 

& Bates, 2012). 

 

“The Doctor spent half an hour talking to me on the phone and suggested I 

come in with my husband and he‟d talk to him about it, and we did that. And 

he also did a whole lot of research on hep C and stuff. … I felt I was very well 

supported in that respect.” (Fry & Bates, 2012, s 465) 

 

Att även få känslomässigt stöd och få psykiska behov tillgodosedda av sjukvården var viktigt 

för att känna professionellt stöd (Fry & Bates, 2012). 

 

Brist på professionellt stöd 

Att känna brist på professionellt stöd från vårdpersonal var ett framträdande tema bland 

studierna (Butt et al., 2013; Fraenkel, McGraw, Wongcharatrawee & Garcia-Tsao, 

2006; Fry & Bates, 2012; Jiwani et al., 2013; North et al., 2014; Paterson et al., 2006; 

Sgorbini et al., 2009; Stewart, Mikocka-Walus, Harley & Andrews, 2011; Treloar, 

Newland, Harris, Deacon & Maher, 2010). Orsakerna till erfarenheten av bristande 

professionellt stöd var att det stöd som gavs var sjukdomsfokuserat samt otillräcklig 

information. 

 

‟ They didn‟t really give me any information. All they showed me was my 

blood tests. …‟ (Treloar et al., 2010, s 591) 

 

Många hade erfarenheter av brist på stöd i samband med diagnostillfället. Tillfället då 

diagnosen förmedlades och på vilket sätt, samt vilken information kring sjukdomen och 

behandling som gavs påverkade hur situationen upplevdes (Fry & Bates, 2012; Stewart 

et al., 2011; Treloar et al., 2010). Patienternas erfarenheter var att vården var 

sjukdomsfokuserad då de menade att det medicinska felet behövde identifieras och 
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åtgärdas, oavsett vilka undersökningar och behandlingar patienten utsattes för (Sgorbini 

et al., 2009).  

 

„ I came in 5 minutes before they closed and they sat me in the room, and they 

said, ”Oh wow, you‟re positive.” And I said, “What? For what?” They said, 

”Hep C.” … “But we can‟t give you any counselling at the moment… because 

we‟re about to close.“ And I‟m like, “Why the fuck did you tell me now, when 

you could have told when I came in the next time,” which was only 2 days… 

after that- when I had an appointment… and I was actually really 

devastated.…‟ (Treloar et al., 2010, s 591)  

 

Nivån på den information som gavs var ofta för hög med avseende på medicinska termer som 

patienterna inte kunde tillgodogöra sig (Butt et al., 2013; Fraenkel et al., 2006; North et al., 

2014; Stewart et al., 2011). Även svårigheter att tillgodogöra sig skriftlig information 

uttrycktes som en barriär att få tillräckligt stöd (Butt et al., 2013).  

Patienter kände att sjukvården var obenägen att se vad som var bäst för dem och hade en 

ovilja att hjälpa till. Det som var viktigt för patienterna för att kunna leva med sjukdomen 

ingick inte i vårdpersonalens rutiner. Därför avfärdades patienternas prioriteringar och mål 

med att leva med sjukdomen samt de erfarenhetsbaserade kunskaper som förvärvats (Paterson 

et al., 2006). Vid kontakt med både specialist- och allmänsjukvård upplevde deltagarna att de 

hamnade mellan stolarna då ingen ville ta ansvar för uppkomna problem utan ansåg att det var 

den andra instansens uppgift att bistå med stöd (Fraenkel et al., 2006; Paterson et al., 2006). 

 

Det fanns en brist på känslomässigt stöd från vårdpersonal, som inte heller remitterade vidare 

till någon som kunde ge lämpligt stöd (Fry & Bates, 2012; Stewart et al. 2011). Efter avslutad 

behandling hade patienterna ett fortsatt behov av professionellt stöd från sjukvården vilket 

läkarna ansåg överflödigt (Paterson et al., 2006). Patienternas erfarenheter av att 

vårdpersonalen hade en underliggande negativ inställning till sjukdomen gjorde att stöd 

såsom medkänsla och respekt ansågs brista. Patienter menade att de fick mindre professionellt 

stöd än de kunde fått vid en annan sjukdom (Sgorbini et al., 2009).  

 

Erfarenheter av diskriminering 

Denna kategori är baserad på sju artiklar med 157 deltagare varav 78 kvinnor och 79 män.  
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Erfarenheter av diskriminering orsakad av både vårdpersonal och organisationen var 

vanligt. Det stigma som patienter upplevde kring sjukdomen ansågs vara grunden till 

diskriminering orsakad av såväl vårdpersonal som organisation.  

Av vårdpersonal 

Erfarenheter av diskriminering orsakad av vårdpersonal var vanligt men uttrycktes på olika 

sätt (Butt et al., 2008; Butt et al., 2013; Fry & Bates, 2012; Jiwani et al., 2013; Paterson et al., 

2006; Sgorbini et al., 2009; Stewart et al., 2011). En fördomsfull inställning till sjukdomen 

hos vårdpersonal upplevdes av patienterna (Sgorbini et al., 2009). Detta kunde leda till 

felaktiga antaganden kring hur sjukdomen förvärvats och diskriminerande behandling i 

vårdmötet (Fry & Bates, 2012). Då den vanligaste smittvägen är genom intravenöst 

drogmissbruk blev patienter misstrodda då de hävdade att de förvärvat sjukdomen på annat 

sätt, som till exempel genom blodtransfusion (Butt et al., 2008; Butt et al., 2013;Fry & Bates, 

2012). Trots att patienter berättat att sjukdomen förvärvats medicinskt, beskriver de 

vårdpersonal som ”searched my arms to see if I had needle marks” för att hitta bevis på 

intravenöst drogmissbruk (Butt et al., 2008, s 213). Diskriminerande handlingar gjorde att 

patienter upplevde sig behandlas som smittförande eller som ”skit” som inte var värdig vård 

(Butt et al., 2008; Butt et al, 2013; Fry & Bates, 2012; Paterson et al., 2006).  

 

“The Doctor rang me at home at 11.30pm and said ‟you‟ve got hep C. You‟re 

a junkie, aren‟t you? I know there‟s a lot to be ashamed of, but you can tell 

me‟. … He said „you could have only got it if you were a junkie‟. …” (Fry & 

Bates, 2012, s 468) 

Erfarenheter av diskriminerande behandling rapporterades i högre grad i primär- och 

akutsjukvård än i specialistsjukvård (Butt et al., 2013; Stewart et al., 2011) .  

Av organisationens system 

Patienter hade erfarenheter av diskriminering från organisationens system då de kände sig 

utpekade i hälsofrämjande material (Butt et al., 2008). Patienter menade att det var ett bevis 

på stigma kring sjukdomen då det ofta betonades att smittkällan var intravenöst drogmissbruk. 

Vidare menade patienterna att antydande om att missbrukare är oansvariga, farliga och inte 

bryr sig om andra gör att den negativa bilden av sjukdomen förstärks i samhället (ibid.). 
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Patienter som hade tidigare erfarenheter av diskriminering i vården hade en barriär för att 

bygga upp förtroendet för organisationen igen (North et al., 2014).  

Patienter kände sig tvungna att berätta om sin sjukdom (Butt et al., 2008; Fry & Bates, 2012). 

Detta gjorde att patienter undvek att söka vård (Butt et al., 2008). På grund av restriktiva 

riktlinjer kring möjligheten att få behandling kände sig patienter vara lågt prioriterade eller 

inte värdiga vård (Butt et al., 2013, Fry & Bates, 2012). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fördjupningsarbetet har utförts som allmän litteraturöversikt för att överblicka kunskapsläget 

inom området. Mer tid hade enligt Henricson (2012) kunnat medföra en mer omfattande 

artikelsökning och således även en utökad insamlad datamängd, vilket skulle ge ett större 

resultat. Hade tiden funnits hade en empirisk studie kunnat genomföras för att få ett djupare 

resultat. 

För att kunna redogöra för patienters erfarenheter av bemötandet i vården användes artiklar av 

kvalitativ ansats. Detta då artiklar av kvalitativ ansats ger en djupare förståelse för personers 

upplevelser och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Emellertid har artiklar av kvantitativ 

ansats exkluderats, vilket kan ha inneburit att relevant data valts bort som kunde gett ett 

bredare resultat. Den induktiva ansatsen i litteraturstudien kan ses som en styrka då olika 

delar från verkligheten förs samman till ett resultat (Jakobsson, 2011). Litteraturstudien följde 

Polit & Becks (2012) flödesschema. Detta ses som en styrka då det gav en konsekvent 

datainsamling vilket stärker tillförlitlighet och giltighet. 

Inklusionskriterierna kan ses som en styrka då artiklarna ska vara etiskt granskade eller på 

annat vis styrka deltagarnas frivillighet och säkerhet. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

det kan ses som en brist att ha med artiklar som inte har någon form av etiskt resonemang, 

riskerna måste vägas mot vinsten med forskningen för att säkert veta att vinsterna är större än 

riskerna. Genom att exkludera artiklar där urvalet består av endast missbrukare ökar 

generaliserbarheten. Detta då även erfarenheter från patienter smittade på annat vis än genom 

intravenöst drogmissbruk inkluderas i litteraturstudien. 



  

14 

 

Sökningar gjordes i flera olika databaser inom omvårdnad och hälsovetenskap vilket ledde till 

att flertalet relevanta artiklar kunde väljas ut. Sökorden användes både i fritext och tesaurusar 

samt i olika kombinationer för att utöka möjligheterna att hitta artiklar. Trunkering* användes 

för att inte begränsa ordets böjning vilket även detta utökade sökresultaten (Östlundh, 2012). 

Sökorden som användes ansågs relevanta då varje ny sökning gav dubbletter från tidigare 

sökningar. Sökningarna gjordes flertalet gånger under arbetets gång för att säkerställa att 

relevant data framkommit samt att eventuell tillkommen forskning uppmärksammas. För att 

begränsa till senare forskning som visar hur kunskapsläget ser ut idag har forskning gjord de 

senast tio åren använts. Detta kan emellertid ha gjort att relevant äldre forskning har uteslutits. 

Då HCV uppmärksammades relativt sent menar författarna att forskning gjord vid tiden kring 

sjukdomens upptäckt inte ger en sanningsenlig bild av kunskapsläget idag. Då ingen av 

författarna behärskar andra språk än svenska och engelska exkluderades artiklar på andra 

språk. Således kan det tillkomma andra aspekter än de som presenterats i resultatet. 

Artikelgranskning har gjorts utifrån granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod (Willman et al., 2011). Granskningsprotokollet har inneburit att 

granskningen varit konsekvent och objektiv och inte medfört att författarnas förförståelse eller 

åsikt om artiklarnas innehåll påverkat bedömningen av artiklarnas kvalitet. Granskning och 

analys har gjorts enskilt av de båda författarna för att sedan tillsammans jämföra och diskutera 

respektive fynd. På så sätt ökar trovärdigheten. Datainsamling och analysförfarande för 

litteraturstudien är väl beskrivna. Detta gör det möjligt att replikera studien och därmed ökar 

tillförlitligheten och verifierbarheten (Jakobsson, 2011). 

Litteraturstudien baseras på artiklar som mestadels är från västvärlden. Således kan 

överförbarheten till andra länder utanför västvärlden påverkas då synen på hepatit C kan se 

annorlunda ut i andra länder och kulturer. Emellertid kan resultatet vara överförbart och gälla 

för andra sjukdomar med blodsmitta. Citat har använts för att stärka patienters egna uttryck 

och upplevelser då de skrivits av ordagrant (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna som ingått 

i studien har visat på liknande resultat. Detta kan ses öka verifierbarheten trots att deltagarna i 

de olika studierna ej har verifierat de enskilda resultaten. Det visade sig att flera delar av 

resultaten överensstämde med författarnas förförståelse men då det funnits en medvetenhet 

kring förförståelsens betydelse har författarna varit så objektiva som möjligt och därmed 
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minskat risken för bias (Polit & Beck, 2010). För att öka litteraturstudiens pålitlighet har 

författarna fortgående diskuterat sin förförståelse i förhållande till framkomna resultatet samt 

låtit utomstående som är erfarna inom forskning kontrollera studien.  

Då författarna är nybörjare inom forskningsområdet kan genomförandet av 

litteraturstudien ha brister. Emellertid har studien granskats enligt samma 

granskningsprotokoll som artiklarna i studien genomgick. Detta stärker trovärdigheten. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien vara att belysa vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av 

bemötandet i vården. Resultatet utmynnade i tre kategorier och sju underkategorier. Studien 

visar att patienter med HCV har övervägande negativa erfarenheter av bemötandet i vården 

med avseende på mottagandet, erbjudet stöd och diskriminering. Emellertid fanns även 

positiva erfarenheter av bemötandet.  

 

Dåliga erfarenheter av bemötandet kan leda till en negativ inställning till vården och en 

barriär hos patienten att söka eller helt avstå vård. När patienter söker vård är det i första hand 

mottagandet som avgör hur det aktuella mötet och framtida vårdrelationer kommer att 

påverkas. Litteraturstudien visade på olika erfarenheter av mottagandet vid vårdkontakter. Det 

kunde yttra sig som välkomnande, avvisande eller otryggt. Att mottagandet upplevs olika kan 

enligt Crockett och Gifford (2004) bero på att vårdpersonal bemöter patienter olika beroende 

på hur sjukdomen har förvärvats. Studier visar att det finns väl etablerade fördomar bland 

vårdpersonal kring vem som drabbas av HCV och orsaken till smittöverföring, genom till 

exempel drogmissbruk eller prostitution (Blasiole, Shinkunas, Labrecque, Arnold & 

Zickmund, 2006; Groessl et al., 2008; Richmond et al., 2004, 2007; Zacks et al., 2006). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) ska hela Sveriges befolkning erbjudas god vård 

på lika villkor som ges med respekt för jämlikhet och värdighet. Drar sig den redan sjuka 

patienten för att söka vård eller helt avstår vård på grund av rädsla för ett avvisande 

bemötande, drabbas denne av ytterligare försämrad både fysisk och psykisk hälsa. Detta 

försämrar inte bara individens hälsa, utan även Sveriges folkhälsa.  

 

För att patienter ska känna att de får tillräckligt stöd i sin sjukdom är det viktigt med god 

information anpassad efter kunskapsnivå och livssituation. I litteraturstudien framkom 
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erfarenheten av att känna brist på stöd. Det berodde på bristande information och 

sjukdomsfokuserad vård där känslomässiga behov inte uppmärksammades. Constant et al., 

(2005) samt Holman och Lorig (2004) pekar på vikten av god information för att patienten 

ska uppleva sjukdomen som hanterbar. Tidsbrist vid vårdmöte är en orsak till patienters 

erfarenheter av bristande stöd då det inte finns utrymme för tillräcklig information. Enligt 

författarnas kliniska erfarenhet råder ett pressat tidsschema i sjukvården. Detta bekräftas även 

av Gifford, O‟Brien, Bammer, Banwell & Stoové (2003) och Gifford et al., (2005). 

Patienter med en högre utbildningsnivå är mer välinformerade kring sjukdomen och har en 

bättre förståelse för sin sjukdom (Canobbio, 1997; Chang, Chiou & Chen, 2010). Detta kan ha 

påverkat att erfarenheterna av givet stöd varierar i litteraturstudiens resultat då 

utbildningsnivån hos patienterna skiljer sig åt.  

För att patienter ska kunna vara delaktiga i sin vård och fatta konsekvensmedvetna beslut är 

god sjukdomsinformation från vårdpersonal avgörande. För att garantera att 

autonomiprincipen följs ska sjuksköterskan möjliggöra att patienten kan fatta självständiga 

beslut som svarar mot egna värderingar och behov (Birkler, 2007). Detta görs genom att 

anpassa kommunikationen till patientens personliga bakgrund, tillstånd, situation och 

förutsättningar.  

 

Den diskriminering som patienter har erfarenheter av i vårdmötet anses ha sin grund i 

stigmatiseringen kring HCV. I litteraturstudien framkom att patienter hade erfarenheter av 

diskriminering i mötet med vårdpersonal. Stigmatisering kring sjukdomen påverkar 

förhållandet mellan patient och vårdpersonal eller vårdorganisation negativt (Anti 

Discrimination Board of New South Wales, 2001; Crockett & Gifford, 2004; Hopwood, 

Nakamura & Treloar, 2010; Moore, Hawley & Bradley, 2008; Richmond et al., 2004; Treloar 

& Rhodes, 2009; Zickmund et al., 2003). En orsak till den negativa inställningen är 

uppfattningen att patienten lever ett riskfyllt liv och själv anses ansvarig för att ha förvärvat 

sjukdomen (Joachim & Acorn, 2000; Sandelowski, Lambe & Barroso, 2004; Zickmund, Ho, 

Masuda, Ippolito & LaBrecque, 2003). En ytterligare orsak till negativa erfarenheter kan vara 

den starka kopplingen till HIV/AIDS vilket gör att vårdpersonal distanserar sig från patienter 

med HCV (Blasiole et al., 2006; Crockett & Gifford, 2004; Groessl et al., 2008; Grundy & 

Beeching, 2004; Munoz Sastre, Bacq, Mullet & Clay Sorum, 2002; Zacks et al., 2006). 

Stigmatiseringen kring sjukdomen är mindre om patienten förvärvat HCV på annat sätt än 
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genom intravenöst drogmissbruk (Golden, Conroy, O‟Dwyer, Golden & Hardouin, 2006). 

Således kan mottagandet ha påverkats positivt för vissa patienter. Trots detta beskriver 

litteraturstudien patienter som inte blir trodda då de berättat att de förvärvat sjukdomen 

medicinskt och ändå blir behandlade som drogmissbrukare. Detta tolkar författarna som 

bristande kunskap kring HCV både bland vårdpersonal och i samhället i stort. Bristen på 

kunskap menar författarna är orsak till erfarenheterna av avvisande mottagande, brist på stöd 

och diskriminering.  Trots att problemen om bristande kunskap uppmärksammats sedan länge 

visar litteraturstudien att problemet än idag kvarstår. Detta menar författarna kan bero på att 

vårdutbildningar inte uppmärksammar sjukdomen tillräckligt och inte förbereder blivande 

vårdpersonal för det de kan möta. Det kan även bero på att vårdpersonal inte eftersöker 

information på rätt ställe eller inte kan tillgodogöra sig informationen på grund av rädslor och 

fördomar. Båda författarna har klinisk erfarenhet av en överdriven rädsla bland vårdpersonal 

för att vårda patienter med HCV. Enligt Vårdhandboken (2012) är det tillräckligt att tillämpa 

basala hygienrutiner för att vara skyddad från smittöverföring, även av HCV. 

 

Imogene King (1981) beskriver att målet med omvårdnaden är att främja, bevara eller 

återställa hälsa och att vårda den som är sjuk, skadad eller döende. För att kunna bistå 

med hjälp vid sjukdom, kris och ohälsa måste sjuksköterskan ha kunskap samt kunna 

observera och tolka beteendet hos de patienter han eller hon möter. Det resultat som 

kommit fram i litteraturstudien menar författarna till stor del beror på brist på kunskap 

kring HCV hos vårdpersonal. Författarna menar att brist på kunskap hos vårdpersonal i 

sin tur kan leda till brister i bemötandet, såsom avvisande, otillräckligt stöd eller 

diskriminering. Det är viktigt att vårdpersonal ser varje individ som ett unikt system 

med sitt eget sätt att tolka verkligheten och unika livserfarenheter för att skapa en god 

vårdrelation (King, 1981). För att undvika att fördomar eller tidigare erfarenheter 

präglar nya vårdrelationen menar författarna att det krävs en öppen inställning inför 

varje unikt patientmöte. 

 

För att kunna erbjuda god vård på lika villkor till hela Sveriges befolkning (SFS 

1982:763) och förbättra erfarenheterna av bemötandet hos patienter med HCV anser 

författarna att kunskapsnivån bör ökas. Detta kan göras genom kontinuerlig utbildning 

av vårdpersonal. Utbildningen bör vara medicinskt inriktad samt även rikta sig till att 
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lära vårdpersonalen att hantera egna tankar eller fördomar och på så sätt förbättra 

bemötandet. Bättre kunskap hos vårdpersonal kan i sin tur leda till mer välinformerade 

patienter (Conrad et al., 2006; Sgorbini et al., 2009). För att optimera varje patientmöte 

kan inledningsvis patienten tillfrågas om vad han eller hon förväntar sig av mötet och 

önskar få ut av det (Paterson et al., 2006). På så sätt känner patienten sig mer delaktig i 

vården och mer villig att följa rekommendationer. Det kan också leda till att patienter 

känner sig mer välkomna och tryggare i vården. 

Slutsats 

Enligt Imogene Kings omvårdnadsteori är omvårdnadens fokus människan. På grund av 

stigmatisering kring sjukdomen är patienter med hepatit C en utsatt grupp i samhället. 

Efter att ha genomfört denna litteraturstudie anser författarna att patienter med HCV 

inte bemöts med ett holistiskt synsätt. Fokus ligger istället på sjukdomen. Det finns 

möjligheter att utveckla och förbättra vården av dessa patienter. Vårdpersonalens 

kunskap är en viktig del i bemötandet. Genom ökad kunskap bland vårdpersonal kring 

både sjukdom och bemötande kan bemötandet påverkas positivt, det vill säga: 

mottagandet blir bättre, stödet ökar och diskrimineringen minskar. Vidare forskning av 

vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens bemötande mot patienter med HCV är 

viktigt för att i framtiden kunna ge ett likvärdigt bemötande till alla patienter, oberoende 

av sjukdom. 
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Överförbarhet Stärks då 

tillförlitlighet och 

trovärdighet är god. Sänks då 

en del av urvalet utesluts 

samt att resultatet inte är 

verifierat av studiens 

deltagare. 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

S. Conrad, 

L.E. Garrett, 

W.G.E 

Cooksley, 

M.P Dunne, 

G.A 

Macdonald 

 

Australien 

 

2006 

Living with 

chronic 

hepatitis C 

means „you 

just haven‟t 

got a normal 

life any more‟ 

Att undersöka 

hur 

psykosociala 

faktorer 

påverkar 

livskvaliteten 

för personer 

som lever med 

kronisk hepatit 

C. 

Ändamålsenligt urval 

och snöbollsurval av 

77 personer (36 män, 

20 kvinnor) över 18 år 

som diagnostiserats 

med HCV för mer än 

ett år sedan. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer i grupp och 

enskilt. Inspelning och 

transkribering. 

Rekrytering skedde via 

offentliga stödgrupper. Deltagare 

intervjuades inledningsvis i 

grupp för att skapa vägledande 

frågor inför individuella 

intervjuer. Alla deltagare gav 

informerat samtycke. 

 

Grounded Theory – 

datainsamling, analys och 

kodning pågick parallellt. 

Deltagarna upplevde att 

de blev orättvist 

behandlade av 

sjukvårdspersonal. Svårt 

att ha förtroende för 

vården då personal 

upplevdes okunnig. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Sänks då det inte framgår 

vem som gjort intervjuerna 

eller hur intervjuerfarenheten 

ser ut. 
Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade, 

psykisk hjälp under intervju 

vid behov samt att deltagarna 

fick välja plats till intervjun 

samt att det är flera författare 

till studien. Tid till att skapa 

en relation innan intervjun. 

Sänks då det var bortfall. 
Överförbarhet: Stärks då 

tillförlitlighet och 

trovärdighet är god. Sänks 

pga bortfall. 

Liana 

Fraenkel, 

Sarah 

McGraw, 

Suchat 

Wongcharatr

awee, 

Guadalupe 

Garcia-Tsao 

 

 

USA 

 

 

2005 

Patients' 

experiences 

related to anti-

viral treatment 

for hepatitis C 

Syftet med 

denna studie är 

att få en 

fördjupad 

förståelse för 

patienters 

upplevelser av 

antiviral 

behandling 

utifrån 

patienternas 

perspektiv. 

Teoretiskt urval av 40 

(32 mön, 8 kvinnor) 

patienter i 

öppenvården vid Yale 

eller 

Veteranadministration

ens sjukvårdssystem. 

Vissa 

inklusionskriterier 

skulle uppfyllas för att 

få delta i studien. 

-Semistrukturerade 

intervjuer, ca 90 min. 

Inspelade och 

transkriberade av en 

professionell 

transkriberingstjänst. 

8 fokusgrupper blev fullständiga 

mellan Jan 04-Aug 04. Intervjuer 

i de 8 fokusgrupperna  pågick 

tills analysmättnad uppstod. Alla 

deltagare gav informerat 

samtyckte. 

 

 

Konstant komparativ analys från 

Grounded theory – 

datainsamling, analys och 

kodning pågick parallellt. 

De teman som framkom 

mest frekvent under 

fokusgrupperna 

centrerade på 

biverkningar och 

vårdkvalitet. Det 

framkom skillnader i 

patienternas förväntade 

effekter av 

läkemedelsbehandlingen 

kontra deras faktiska 

upplevelser, brister i 

kommunikationen mellan 

läkare och bristen på 

socialt stöd. Detta var 

viktiga brister i vården 

av patienter med HCV. 

Tillförlitlighet: Stärks då det 

framgår att samma PhD med 

lång erfarenhet av kvalitativ 

forskning har gjort alla 

intervjuer mha intervjuguide. 

Sänks då inga 

forskningsetiska 

ställningstaganden är gjorda. 
Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade 

Sänks då genomförande inte 

är fullständigt beskrivet. 

Överförbarheten Stärks då 

tillförlitlighet + trovärdighet 

är god. Sänks då 

tillvägagångssätt inte är 

fullständigt beskrivet. 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Margaret 

Fry, Glen 

Bates 

 

2011 

 

Australien 

The tasks of 

self-managing 

hepatitis C: 

The 

significance of 

disclosure 

Syftet var att 

identifiera de 

egenvårdshandl

ingar som var 

viktiga för 

individens 

anpassning till 

hepatit C samt 

fastställa hur 

avslöjandet av 

att vara smittad 

med hepatit c 

påverkar dessa 

handlingar 

Konsekutivt och 

snöbollsurval, 15 st (5 

män, 15 kvinnor) 

smittade med hepatit 

C, 35-51 år gamla. 

Frånvaro av allvarlig 

samsjuklighet krävdes. 

 

Semistrukturerade 

konsekutiva intervjuer, 

ca 60 min, fortlöpte 

tills saturation nåddes. 

Inspelning och 

transkribering. 

Rekrytering skedde via en 

stödgrupp online och via 

snöbollsurval. Intresserade 

screenades via telefon och 

intervjuades av försteförfattare 

på vald plats (två alternativ). 

 

Tolkande ansats enligt Berg. 

Transkripten kodades och 

delades in i kategorier och 

subkategorier.   

Deltagare har upplevt 

positiva erfarenheter med 

vårdpersonal kring vård, 

mängd avsatt tid och 

information. Men de har 

även stött på 

diskriminering, dåligt 

bemötande, fördomar 

och sämre vård. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd 

samt att alla intervjuer gjorts 

av samma erfarna person 

som var okänd för deltagarna 

Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade, 

deltagarna fick själva välja 

plats för intervjun samt att 

det är flera författare till 

studien. 

Överförbarhet: Stärks då 

tillförlitlighet och 

trovärdighet är god. Sänks då 

resultatet inte är verifierat av 

studiens deltagare. 

 

 

Noureen 

Shehzad 

Jiwani, 

Raisa 

Begum Gul, 

Asho Ali, 

Mohammad 

Salih, 

Mehnaz 

Hanzala 

 

2013 

 

Pakistan 

Experiences 

and 

Perceptions of 

patients Living 

With Hepatitis 

C in Karachi, 

Pakistan 

Syftet var att 

identifiera 

upplevelser och 

förnimmelser 

hos patienter 

med HCV som 

bor i Pakistan 

Ändamålsenligt urval 

och snöbollsurval 

bestående av 10 

personer (3 män, 7 

kvinnor) över 18 år 

diagnostiserade med 

HCV de senaste fem 

åren utan 

samsjuklighet. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som varade 

40-60 min under maj-

juli 2010. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

 

 

Djupintervjuer genomfördes av 

försteförfattare enligt 

intervjuguide på 

överenskommen tid och plats. 

Alla deltagare gav skriftligt 

medgivande. 

 

Innehållsanalys genomfördes där 

data kodades och 

kategoriserades. 

Tre kategorier: 

Föreställningar och 

missuppfattningar, 

Utmaningar och lidande, 

Stöd och brister 

 

Deltagarna upplevde 

diskriminering från 

sjukvårdspersonal men 

de kunde samtidigt vara 

ett stöd och ge vård. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade, 

deltagarna fick välja plats till 

intervjun, psykiskt stöd samt 

att det är flera författare till 

studien. Sänks då 

översättning kan ha påverkat 

innehållet. 

Överförbarhet: Stärks då 

tillförlitlighet och 

trovärdighet är god. Sänks då 

resultatet inte är verifierat av 

studiens deltagare. 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Eva 

Mattsson, 

Caroline  

Ekholm, 

Erik 

Berntorp, 

Ingrid 

Bolmsjö 

 

Sverige 

 

2012 

Erfarenheter 

av hur det är 

att leva med 

mild hemofili 

och hepatit c- 

infektion. En 

intervjustudie 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter med 

mild hemofili 

och HCV-

infektion 

upplever sitt 

liv. 

15 patienter (9 män, 6 

kvinnor) över 18 år 

med HCV och mild 

hemofili som tidigare 

deltagit i studie eller 

hade planerade besök 

på Hematologi-& 

koagulationsklinik på 

SUS under feb-apr 

2011. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, ca 20 min 

långa. 

Gatekeeper kontaktade först pat, 

om intresse fanns informerades 

pat muntligt via telefon av 

förstaförfattaren. Tid och plats 

för intervjuerna bestämdes i 

samråd och genomfördes i pats 

hem, på klinik eller per telefon. 

De spelades in och 

transkriberades. 

 

Innehållsanalys genomfördes 

enligt Graneheim & Lundmans 

modell för att identifiera och 

beskriva likheter och skillnader. 

Meningsbärande enheter lyftes 

ut och kondenserades i 

kategorier och underkategorier 

samt ett övergripande tema. 

 

 

”Det är möjligt att leva 

med HCV och samtidigt 

acceptera livet”. 

 

Deltagarna upplevde 

främst positivt 

bemötande i sjukvården 

men även upplevt 

besvärad, arg och rädd 

personal. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade, 

deltagarna fick välja plats till 

intervjun samt att det är flera 

involverade i analys, 

diskussion och tolkning och 

studien består av flera 

författare. 

Verifierbarhet: Stärks då 

andra studier fått liknande 

resultat. Sänks då resultat ej 

är verifierat av studiens 

deltagare. 

Överförbarhet: Stärks då 

tillförlitlighet, trovärdighet 

och verifierbarhet är goda. 

Carol S. 

North, 

Robert 

Devereaux, 

David E. 

Pollio, Barry 

A. Hong, 

Mamta K. 

Jain. 

 

USA 

2013 

Patient 

perspectives 

on hepatitis C 

and its 

treatment 

Framgår inget 

konkret syfte, 

(Syftet var att 

bättre förstå 

hinder för 

behandling från 

patientens 

perspektiv)   

48 deltagare (31 män, 

17 kvinnor) i 9 

explorativa 

fokusgrupper under 

2008 och 2009. 

 

Rekrytering skedde genom 

remiss från behandlande läkare, 

offentlig vårdgivare eller genom 

att pat själv tog kontakt. 

Utomstående psykiatriker + 

infektionsläkare var facilitorer i 

grupperna. Diskussionerna 

spelades in och transkriberades. 

Skriftligt informerat samtycke 

krävdes. 

Hybrid kvalitativ analys- 

tematisk kodning och 

innehållsanalys. 

Deltagarna upplever 

brister i info kring 

sjukdom och behandling. 

Brister i förhållandet 

mellan patient och 

vårdpersonal var en 

barriär för vård. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Sänks då inte konkret syfte 

står utskrivet. 

Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade 

samt att det är flera författare 

till studien och facilitorerna 

till fokusgrupperna var 

utomstående och erfarna. 

Överförbarhet: Sänks då 

det inte finns ett konkret 

syfte. Stärks då 

trovärdigheten är god 

 

. 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Barbara L 

Paterson, 

Gail Butt, 

Liza 

McGuinness

, Barbara 

Moffat 

 

2006 

 

Kanada 

The 

Construction 

of Hepatitis C 

as a Chronic 

Illness 

Syftet var att 

presentera hur 

människor 

upplever hur 

det är att leva 

med ohälsa i 

form av en 

kronisk 

sjukdom. 

33 personer (18 män, 

15 kvinnor) över 18 år 

bosatta i British 

Columbia med kronisk 

HCV, både 

nydiagnostiserade och 

de som haft diagnosen 

länge. 

Inledande formella  

intervjuer av 

deltagarna, som följdes 

av en vecka då 

deltagarna talade in 

tankar om dagliga 

beslut, med 

telefonintervju dag 4 

& 7. Inspelning och 

transkribering 

Rekrytering skedde vid tre olika 

sjukhus samt genom olika 

organisationer/nätverk/grupper. 

Intressenter ombads kontakta 

forskarteamet via telefon.  Alla 

deltagare gav informerat 

samtycke. 

Datainsamling och –analys 

genomfördes konstant 

komparativt. Preliminära 

tolkande beskrivande analyser 

genererade nya forskningsfrågor 

till kommande intervjuer och 

visade karaktäristiska tema. 

Deltagare ansåg sig fått 

kompetent 

sjukdomsfokuserad vård 

men fanns skillnader i 

uppfattning kring att ha 

sjukdomen mellan 

patient och personal. 

Personal ser inte till hela 

människan, medicin och 

behandling viktigast. 

Deltagare får då råd som 

ej passar personen och 

känner sig 

avfärdad/ovärdig vård då 

behandling nekas eller ej 

fungerar. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Sänks då man ej angett vem 

som genomfört intervjuerna. 

Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade 

samt att det är flera författare 

till studien. Sänks då det 

fanns deltagare utan HCV i 

studien. 

Verifierbarhet: Stärks då 

andra studier fått liknande 

resultat. 

Överförbarhet: Stärks då 

den är etiskt godkänd samt 

flera författare och inspelade 

intervjuer. Sänks då urval är 

bristfälligt beskrivet.  

 

Myra 

Sgorbini, 

Louise 

O‟Brien, 

Debra 

Jackson 

 

Australien 

 

2008 

Living with 

hepatitis C and 

treatment: the 

personal 

experiences of 

patients 

Att undersöka 

problemen 

kring kronisk 

hepatit C, 

kombinationsbe

handling och 

dess påverkan 

på personliga 

relationer för att 

förstärka 

förståelsen av 

upplevelsen för 

patienter som 

lever med 

hepatit C. 

 

 

Ändamålsenligt urval 

av fem patienter 

(2män, 3 kvinnor) över 

18 år med kronisk 

hepatit C som 

genomgick 

kombinationsbehandli

ng och var sambos. 

2004-2006 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 30-90min 

långa. 

Rekrytering skedde på 

leverklinik och genom 

tidningsannons. 

Intervjuerna genomfördes av 

förstaförfattaren på leverklinik, 

kontor el pats hem och spelades 

in, transkriberades av en 

professionell och kontrollerades 

av förstaförfattaren mot 

inspelningen. Alla deltagare gav 

informerat samtycke. 

 

Fenomenologisk analys enligt 

Heidegger. 

Deltagarna upplevde 

fördomar, dömande och 

bristande kunskap om 

HCV i sjukvården. 

Deltagarna upplevde 

även att de fick sämre 

vård. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 

Sänks då urvalet är litet. 

Trovärdighet: Stärks då 

transkribering skett av 

professionell och kontroll 

gjordes av förstaförfattaren. 

Verifierbarhet: Stärks då 

andra studier fått liknande 

resultat. 

Överförbarhet: Stärks då 

trovärdigheten är god samt 

då intervjufrågor som 

använts finns med som 

bilaga. Sänks då urvalet är 

litet. 



 

 

Författare. 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Benjamin J. 

Stewart, 

Antonina A. 

Mikocka-

Walus, 

Hugh 

Harley, Jane 

M. Andrews 

 

Australien 

 

2011 

 

Help-seeking 

and coping 

with the 

psychosocial 

burden of 

chronic 

hepatitis C: A 

qualitative 

study of 

patient, 

hepatologist, 

and counsellor 

perspectives 

Att kvalitativt 

utforska den 

biopsykosociala 

bördan av 

kronisk hepatit 

C, patienters 

påföljande 

coping och 

hjälpsökande, 

och 

förhållandet 

mellan patient 

och 

vårdpersonal 

utifrån 

patienter, 

hepatologer och 

kuratorer.   

Ändamålsenligt urval. 

13 patienter (8 män, 5 

kvinnor) med HCV, 5 

hepatologer, 2 

kuratorer från ett 

offentligt sjukhus i 

södra Australien. 

Rekrytering 

genomfördes till 

datasaturation nåddes. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

genomfördes enskilt 

av första författaren 

under maj-juli 2010. 

De spelades in och 

transkriberades sedan 

inom 48 h. 

Hepatolog eller SSK på avd 

kontaktade pat om studien. 

Intresserade patienter fick både 

skriftlig och muntlig info om 

studien och deras rättigheter som 

undersökningsdeltagare. Alla 

deltagare gav undertecknat 

informerat samtycke. 

 

Braun & Clarkes modell 

användes. Transkripten lästes 

flera ggr och granskades av två 

andra författare som också 

dubbelkontrollerade analysen. 

Svaren kodades sekventiellt och 

systematiskt. Ordnades in i 

kategorier. 

Att leva med sjd gav 

biologisk, social och 

psykosocial påverkan på 

patientens liv. 

Negativa faktorer: 
Påverkan av diagnos, 

stigmatisering, obefogad 

oro kring smittspridning 

och sjukdomsförlopp. 

Positiva faktorer: 
Tillgång till information. 

Stor vikt lades vid en god 

relation mellan patient 

och personal men 

tidsbrist, diskriminering 

och olämpligt bemötande 

påverkade negativt. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd 

samt då samma för patienten 

okända person genomfört 

samtliga intervjuer. 

Trovärdighet: Stärks då 

ingen drog sig ur studien 

samt att transkribering 

skedde snabbt för att öka 

förtrogenheten med data och 

lästes sedan flera ggr. 

Verifierbarhet: Stärks då 

andra studier fått liknande 

resultat. 

Överförbarhet: Stärks då 

tillförlitlighet, trovärdighet 

och verifierbarhet är goda. 

 

Carla 

Treloar 

Jamee 

Newland 

Magdalena 

Harris 

Rachel 

Deacon 

Lisa Maher 

 

Australien 

 

2010 

 

 

 

 

A diagnosis of 

hepatitis C 

Denna studie 

syftade till att 

undersöka 

upplevelserna 

av diagnosen 

från 24 

personer 

diagnostiserade 

med HCV 

under de två 

föregående 

åren. 

24 personer (14 män, 9 

kvinnor, 1 transperson) 

diagnostiserade med 

HCV under de 

föregående två åren. 

  

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer – 2 via 

telefon och övriga 

genom möte. 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

ordagrant. 

Deltagarna rekryterades från 

reklam i en samhällstidning 

producerad av en 

droganvändarorgaisation i New 

South Wales. Deltagare som 

uppfyllde inkl.kriterierna 

ombads kontakta forskarna och 

försågs med rekryteringsblad. 

Screeningintervju genomfördes 

med intressenter för att hitta 

bevis för HCV inom de två 

senaste åren. Alla deltagare 

lämnade informerat samtycke. 

-Insamlad information bedömdes 

genom identifiering, kodning 

och analysering av deltagarnas 

svar genom mallen National 

Hepatitis C Testing Policy. 

Totalt sett var 

deltagarnas upplevelser 

och erfarenheter av 

diagnosen HCV dåliga. 

HCV-diagnosen 

präglades av förvirring 

och det fanns en brist på 

information, stöd och 

remisser till deltagarna. 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien är etiskt godkänd. 
Sänks då det inte framgår 

vem som gjort intervjuerna 
Trovärdighet: Stärks då 

intervjuerna är inspelade, 

transkripten kontrollerade 

flera ggr + flera författare till 

studien. Sänks då urval inte 

är välbeskrivet. 
Verifierbarhet: Stärks då 

andra studier fått liknande 

resultat. 

Överförbarheten Stärks då 

tillförlitlighet + trovärdighet 

är god. Sänks då urval är 

bristfälligt beskrivet. 



 

 

Bilaga 3 
Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 

Beskrivning av studien     metodval _ 

Finns det ett tydligt syfte?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristika    Antal _ 

Ålder      _ 

Man/kvinna      _ 

Är kontexten presenterad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval 

– Relevant?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Strategiskt?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– analys tydligt beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Råder analysmättnad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Genereras teori?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   □ Hög □ Medel □ Låg 

Kommentar  

Granskare (sign) 

 


