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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus. HCV räknas som 
blodburen smitta. Den största riskgruppen för att få smittan är sprutnarkomaner, 
vårdpersonal och patienter som fick smittan i vårdsammanhang, innan blod som användes 
inom sjukvården testades på viruset.  
Syftet: Att beskriva hur människor med kronisk hepatit C upplever att leva med sin 
sjukdom och hur bemötandet från sjukvården och omgivningen upplevs.  
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Sju vetenskapliga, kvalitativa artiklar 
användes och en manifest innehållsanalys genomfördes.  
Resultat: Informanterna upplevde en förlorad tro på den egna kroppsförmågan och en 
sämre livssituation på grund av de fysiska sjukdomssymtomen. Att leva med hepatit C 
gjorde att framtiden kändes osäker och oförutsägbar. Familjen var ett viktigt stöd. De 
upplevde ofta negativa attityder och bemötande från omgivningen och sjukvården. 
Informanterna valde oftast att inte avslöja sin sjukdom på grund av rädsla för social 
utstötning. Sjukvårdens bemötande upplevdes ofta som fördomsfull och dömande av 
informanterna. 
Slutsats: Sjukdomens fysiska symtom var tidvis så dominanta att hela personens liv 
påverkades. Omgivningens attityder kunde leda till utsatthet och utanförskap. Det 
fördomsfulla bemötandet medförde att många drabbade distanserade sig från sjukvården 
och fattade egna beslut kring sin vård. Bristen på kunskap om sjukdomen hos 
allmänheten och i sjukvården är viktig att uppmärksamma för att minska lidande. 
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INLEDNING 
 
Sjukdomen hepatit C upptäcktes 1989 och är en relativt ny diagnos. Antalet 
diagnostiserade fall av hepatit C ökar både i Sverige och i världen. Sjukdomen är 
förknippad med skam, skuld och rädsla för omgivningens reaktioner (Riksföreningen 
hepatit C, 2008). Under utbildningen har vi läst om hepatit C och träffat patienter med 
sjukdomen. Ett intresse väcktes för att ta reda på mer om hur det är att leva med hepatit 
C. Som blivande sjuksköterskor kan det vara viktigt att studera ämnesområdet då antalet 
personer som är smittade blir fler och kontakten med sjukvården ökar. 
 
 
BAKGRUND 
 
Sjukdomen Hepatit C 
Det finns cirka 170 miljoner människor som bär på hepatit C (HCV) i världen. I Sverige 
är cirka 40 000 individer drabbade (Schering-Plough, 2008). HCV är den vanligaste 
hepatitformen i Sverige. Eftersom sjukdomen sällan ger några allvarligare symtom är det 
inte ovanligt att smittan förblir oupptäckt. Därför finns det ett stort mörkertal 
(Sjukvårdsupplysningen, 2009).  
 
Hepatit är en leverinflammation som orsakas av ett virus. Viruset finns i olika former 
som A, B, C, D eller E. Hepatit C orsakas av ett RNA-virus som tillhör gruppen 
flavivirus. HCV upptäcktes först år 1989 och kunde innan dess överföras genom 
blodtransfusion, behandling med blodprodukter eller vid organtransplantation. Sedan år 
1992 testas allt blod som används inom sjukvården för att förhindra smittspridning (Ibid). 
 
Socialstyrelsen gick år 2007 ut med en rekommendation till alla landsting att aktivt leta 
upp de patientgrupper som fick blod mellan år 1965-1991. Det har nu resulterat i att 
landstingen, via informationskampanjer, uppmanar de aktuella patientgrupperna att söka 
för kostnadsfri hepatit C-testning. Av 45 000 HCV-screeningsprover var 0.5% positiva 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
HCV räknas in under blodburen smitta, vilket betyder att viruset kan överföras via blod, 
blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor (Ericson & Ericson, 2009). Den 
största grupp som riskerar att bli smittade är drogmissbrukare som delar orena sprutor 
med varandra. Vårdpersonal är en annan riskgrupp som kan komma i kontakt med 
smittan genom t.ex. stickskador. Det är möjligt att få smittan genom att virusinfekterat 
blod kommer i kontakt med sår på huden eller med slemhinnor, men det är sällsynt. 
Smitta via samlag eller att en HCV-positiv mamma för över smittan till barnet kan ske 
men är ovanligt (Smittskyddsinstitutet, 2009).  
 
Sjukdomen kan delas in i akut och kronisk hepatit C. Akut hepatit C innebär att den som 
smittas får en infektion. Hos 50 % av dem som drabbas läker sjukdomen ut av sig själv 
inom ett år. Hos resterande övergår sjukdomen till kronisk Hepatit C (Ericson & Ericson, 
2009).  
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Patienter med kronisk HCV kan oftast leva ett vanligt liv men bör tänka på att dels inte 
belasta levern genom alkoholintag, dels gå på kontroller samt tänka på att inte överföra 
smittan till någon annan. Kronisk HCV kan utvecklas till levercirrhos/skrumplever efter 
20-30 år. Har skrumplever börjat utvecklas ökar risken för levercancer 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2009). 
 
I de flesta fall är akut HCV asymtomatisk och personen som bär på viruset känner inte av 
det. Men matleda, illamående, muskelvärk, huvudvärk, spänningskänsla över epigastriet 
och uttalad trötthet kan förekomma (Ericson & Ericson 2009). Symtom på kronisk HVC 
liknar dem vid den akuta formen (Sjukvårdrådgivningen, 2009). Ett blodprov kan visa om 
viruset finns i blodet. Om patienten har kronisk HCV kan provet även visa i vilken grad 
viruset smittar hos denna person och eventuell skada på levern (Ibid). 
 
Det finns behandling för den kroniska formen av sjukdomen. Hälften av dem som 
genomgår behandlingen blir fria från sjukdomen (Ibid). HCV behandlas med interferon-
alfa-injektioner upp till cirka ett år, i kombination med ett antiviralt läkemedel. Forskning 
pågår för att hitta nya alternativ till behandling (Ericson & Ericson, 2009). Det är vanligt 
med biverkningar under behandlingen, som trötthet och nedstämdhet. Medicinerna 
försvagar immunförsvaret och försämrar konditionen. Har patienten tidigare varit 
deprimerad ökar risken för en ny depression (Sjukvårdsupplysningen, 2009). 
 
Smittskyddslagen 
Enligt smittskyddslagen klassas HCV som en allmänfarlig sjukdom, vilket innebär att 
diagnostiserade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till 
smittskyddsinstitutet (SMI). Den smittade är skyldig att uppge hur han eller hon kan 
tänkas ha fått smittan så att sjukdomen kan spåras. Den som är smittad är skyldig att 
förhindra att sjukdomen sprids vidare till andra människor. Smittbäraren skall få 
information om blodsmittsrisken, vikten av att använda kondom vid samlag och vid 
kontakt med sjukvården/tandvården informera om sin sjukdom (Smittskyddsinstitutet, 
2009).  
 
 
Sjuksköterskans roll 
En sjuksköterska ska ha förmåga att undervisa, informera och instruera patienten och 
försäkra sig om att informationen uppfattats vid exempelvis insjuknandet av HCV. 
Vidare ska sjuksköterskan kunna skapa en möjlighet för patienten att vara delaktig i 
vården och behandlingen (Socialstyrelsen, 2005). I Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS, 
2005:12) anges att sjuksköterskan ska visa omtanke och respekt för patienten oavsett 
patientens livssituation och historia.  
 
Enligt Keller, Daley, Hyde, Greif & Church (2005) har sjuksköterskan en viktig roll i  
förebyggandet av hepatit C spridningen. Sjuksköterskan måste ha god kunskap om 
sjukdomen för att kunna informera patienterna och för att förebygga eventuell smittorisk i 
vårdsituationer. Deras studie visade att användning av säkerhetsutrustning, information 
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och rådgivning till patienterna ökade efter att sjuksköterskorna fått mer kunskap om 
hepatit C. Av de sjuksköterskor som fick information och utbildning om HCV uppgav  
49 % att de var mer intresserade av att tala med patienterna om sjukdomen. En 
undersökning ett år tidigare visade att endast 21 % av sjuksköterskorna diskuterade 
sjukdomen med patienterna (Ibid). 
 
 
Forskning sett ur ett patientperspektiv  
I en studie av Zickman, Ho, Masuda och LaBrecque (2003) med både kvantitativ och 
kvalitativ metodansats framkom att 60 % av de HCV-smittade deltagarna kände sig 
utsatta av sjuksköterskans fördomar men även av annan sjukvårdspersonal. Patienterna 
uttryckte att personalen uppfattade dem som kriminella och missbrukare av intravenösa 
droger. Enligt forskarna i studien medförde de negativa attityderna ett hinder för god 
vård. Rädsla för att bli smittad av en potentiell dödlig sjukdom var också en bidragande 
faktor som förhindrade en god patientkontakt. För att undvika negativ stämpling hände 
det att patienter avstod från att söka vård. Diskriminering och nedvärdering orsakade 
emotionella problem hos patienterna. Ångestproblematik och depression var vanligt 
förekommande. Den negativa responsen från omgivningen bidrog till en pessimistisk syn 
på framtiden och en känsla av att ha förlorat kontrollen över tillvaron. Enligt patienterna 
blev det ännu svårare att handskas och leva med sjukdomen. 
  
Ett liknande resultat kom även fram i Treoloars och Hopwoods (2004) studie där en del 
av deltagarna undvek att avslöja sin smitta för att inte bli dömda och diskriminerade. 
Forskarna drog slutsatsen att det behövdes en förändring av attityder inom sjukvården. 
Denna förändring kunde bland annat ske genom ökat intresse och bättre relation med 
patienterna. Samtidigt utryckte några av deltagarna i studien att det var viktigt att avslöja 
sin sjukdom 
 

”I say ´Exuse me, did you know that I have hepatitis C?` and a few of them 
(healthcare workers) say ´We treat everyone the same`. There`s not many people 
who do that” (Ibid, s. 186).  

 
Enligt deltagarna var det viktigt att känna förtroende för personalen och förhindra att 
dessa blev smittade. Att avslöja sin sjukdom ansågs som en plikt hos deltagarna trots 
risken att mötas av fördomar (Ibid). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Livsvärldsperspektiv 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att fokus läggs på relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten med betoning på patientens upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Genom att utgå från människors vardagsvärld, 
som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given använder vi ett 
livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 1997). Med livsvärlden som utgångspunkt blir ett 
provsvar något mer än endast ett medicinskt värde. Svaret är något som patienten 
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påverkas av både emotionellt och fysiskt (Dahlberg et al., 2003). Deltagarna i studien av 
Keller et al. (2005) ansåg att en del av sjuksköterskorna behandlade dem som ett objekt 
utan hänsyn till patienternas upplevelser och behov. Efter ökad kunskap om sjukdomen 
kunde sjuksköterskor och deltagarna mötas och en bra relation skapas. 
 
Målet för vårdandet är att lindra lidande och öka välbefinnandet vilket ett 
livsvärldsperspektiv kan underlätta. Sjukdomslidande kan bero på kroppslig smärta som 
också kan påverka hela människan. En annan dimension av lidandet kan t.ex. vara 
existentiell ångest, känsla av utsatthet eller social isolering. Känslor som skuld, skam och 
osäkerhet är även de en form av lidande. Eftersom patienten upplever sig själv som en 
helhet, d.v.s. kroppen och själen hänger ihop, kommer patientens tillgång till världen och 
livet förändras vid sjukdom. Patienten får en känsla av att inte längre kunna lita på sin 
kropp och förlorar känslan av att ha kontroll och pendlar mellan hopp och hopplöshet 
(Eriksson, 1994). I studien av Zickman et al. (2003) upplevde patienterna ångest, 
kroppslig smärta, skam och skuld. Hepatit C sjukdomen skapade således 
sjukdomslidande och påverkade dem både psykiskt och fysiskt.  
 
Vårdlidande skapas å andra sidan när patientens värdighet kränks och där ingen möjlighet 
till självbestämmande existerar. Utebliven vård leder också till vårdlidande. En genuin 
vårdrelation formas genom att sjuksköterskan och patienten successivt närmar sig 
varandra och patientens identitet synliggörs som en unik person. Det är först när patienten 
framträder som en unik person som sjuksköterskan kan förstå patienten och dennes 
situation. Det mellanmänskliga mötet erbjuder en plats för patienten som levd och 
subjektiv kropp. Möjlighet till god hälsa och välbefinnande skapas (Eriksson, 1994). I 
Treloars och Hopwoods (2004) studie beskrev deltagarna att de kände sig särbehandlade 
och missförstådda när personalen inte såg dem som unika individer med rätt till 
självbestämmande. Genom livsvärlden kan vi förstå verkligheten, så som den visar sig 
och upplevs av oss människor, som subjekt (Dahlberg, 1997). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hepatit C är en sjukdom som blir allt vanligare i Sverige men även i andra länder. 
Sjukdomen kan variera från individ till individ. Flertalet upplever inga symtom medan 
andra kan känna trötthet, illamående och även utveckla levercirrhos och levercancer. En 
kronisk smittsam sjukdom kan vara påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Patienterna 
behöver stöd och uppmuntran för att klara av sin livssituation. Forskning visar att 
smittade patienter kan bli missförstådda och diskriminerade. För att kunna erbjuda en så 
bra vård som möjligt är det därför viktigt att få en djupare förståelse och kunskap om hur 
det är att leva med kronisk HCV.   
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
  
Hur upplever de som drabbats av hepatit C att leva med sin sjukdom? Vilken inverkan 
har sjukdomen på patientens vardag, relationer och emotionella upplevelser? På vilket 
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sätt kan patienter uppleva välbefinnande trots sin sjukdom? Hur upplever de drabbade 
bemötandet från vården? 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur människor med kronisk hepatit C upplever att leva 
med sin sjukdom och hur bemötandet från sjukvården och omgivningen upplevs. 
 
 
METOD 
 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. I jämförelse med 
kvantitativ forskning så utgår kvalitativ ansats mer från ett helhetsperspektiv. Den ger på 
så sätt en noggrann och subjektiv beskrivning av andras livsvärld och upplevelser (Polit 
& Beck, 2006).  
 
En litteraturöversikt innebär att systematiskt söka och granska befintlig forskning, i detta 
fall kring upplevelsen av att leva med HCV.  Resultatet presenterar en sammanfattning av 
aktuell forskning kring ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
 
Urval 
Artiklarna söktes i databaserna Swemed+, CINAHL och Pubmed och sökningen ägde 
rum på Växjö universitetsbibliotek. Dessa tre olika databaser användes för att få en bredd 
i sökningen. Författarna tog dessutom kontakt med en bibliotekarie på Växjö universitet 
för genomgång av sökprocessen i olika databaser. Cinahls och Pubmeds ämnesordslistor 
(thesaurus) användes för att få olika förslag till sökord inom ämnesområdet. Sökorden var 
adaption, chronic illness, hepatitis C, life experience, psychological, quality of life och 
stigma. En kombination av olika sökord användes tillsammans med den booleska 
operatorn AND vilket gav ett mer avgränsat resultat. Genom att läsa titlarna till artiklarna 
gavs en uppfattning om vad de handlade om. Databaserna valdes för att de innehåller 
vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och medicinsk forskning (Ibid).  
 
Urvalet gjordes mer specifikt genom att välja träffar med tillhörande abstract och dessa 
genomlästes för att bedöma om artikeln var relevant. En av inklusionskriterierna var att 
artiklarna skulle svara på studiens syfte samt att artiklarna var publicerade efter år 2000 
då författarna ville ha så aktuell forskning som möjligt. Enligt Friberg (2006) bör en 
vetenskaplig artikel vara publicerad på engelska och granskad av andra forskare 
(referees). Artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades ur studien. Även 
kvantitativa studier uteslöts eftersom de inte studerar det specifikt mänskliga och baserar 
sig inte direkt på upplevda erfarenheter (Polit & Beck, 2006).  
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Datainsamling 
Sammanlagt 120 abstracts genomlästes och 13 av dem bedömdes relevanta för studiens 
syfte. Flera artiklar återkom i mer än en databas. Artiklarna lästes i sin helhet och en ny 
bedömning genomfördes av artiklarnas relevans för studien. Slutligen exkluderades sex 
artiklar. Två av dem var litteraturstudier och bedömdes som sekundärkällor (Willman, 
Stoltz & Bathsevani, 2006). Databasen Ulrich´s Periodicals användes för att 
kontrollerades tidskrifterna vetenskaplighet. Fyra av de exkluderade artiklarna var 
publicerade i tidsskrifter som inte innehöll granskade artiklar. Sju artiklar valdes slutligen 
ut för litteraturstudien. Bilaga 1 visar en översikt av sökprocessen.  
 
Vid kvalitetsbedömning av artiklarna utformades ett granskningsprotokoll för att bedöma 
graden av vetenskaplighet. Ett antal frågor formulerades utifrån exemplen i Friberg 
(2006). Frågorna som ingick i granskningen var: Är problemet tydligt formulerat? Finns 
teoretiska utgångspunkter beskrivna? Är syftet klart formulerat? Finns en noggrann och 
tydlig metodbeskrivning? Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Är dataanalysen tydligt 
beskriven? Svarar resultatet på syftet? Finns det en tydlig metoddiskussion? Återkopplas 
resultatet till det praktiska vårdarbetet? 
 
Under granskningen poängsattes artiklarna med ett poäng för varje uppfyllt kriterium. 
Varje artikel kunde som mest få nio poäng. Gick frågan inte att besvara tilldelades noll  
poäng. Resultatet delades i tre olika grader. Artiklar som erhöll 1-3 poäng fick graden låg 
kvalité, 4-6 poäng medel kvalité och 7-9 poäng hög kvalité (Willman et al., 2006). Se 
bilaga 2 för en översikt av artiklarna och kvalitetsgranskningen. 
 
 
Dataanalys  
Författarna använde sig av en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2008). Vid en manifest innehållsanalys fokuserar man sig på det 
som går att läsa och visar sig i texterna utan att göra någon tolkning. Författarna läste 
artiklarnas resultat flera gånger för att få en bild av helheten. Sedan koncentrerade vi oss 
på delar i texten för att därefter bilda en ny sammanfattade helhet av innehållet. En 
kvalitativ dataanalysmetod var mest passande då syftet var att studera människors 
beskrivningar av upplevelser, erfarenhet och tankar i en text (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008). 
 
Dataanalysen utfördes i flera steg. De valda artiklarnas resultat lästes noggrant flera 
gånger för att få en djupare förståelse av helheten. Materialet delades in i olika 
meningsbärande enheter som bestod av ett ord eller en eller flera meningar.  I nästa steg 
kondenserades texten, enheterna förkortades till mindre sammanfattande ord eller 
meningar. Därefter kodades texten då innehållet förkortades till ett ord eller några ord. 
Koder som hade liknande betydelse placerades under samma namngivna underkategorier 
som sedan samlades under huvudkategorier (Ibid). Se bilaga 3 för exempel av 
analysförfarandet. 
 
Författarna har samarbetat med varandra och delat på ansvaret under hela studiens 
förlopp. De valda artiklarna analyserades först individuellt och sedan diskuterade 
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författarna kring möjliga tolkningar av data för att förhindra att viktig information 
försummas under analysprocessen (Forsberg & Wrengström, 2008). 
 Författarnas kände varandra väl innan studien och arbetat tillsammans utan några 
missförstånd och konflikter  
 
 
Etiska överväganden 
Författarna utgick från de forskningsetiska principerna och granskade forskarnas 
tillvägagångssätt i artiklarna. De i studien ingående artiklarna ska ha granskats av en etisk 
kommitté. En av de grundläggande etiska principerna när en forskningsbaserad studie 
utförs är nämligen att undvika, förebygga och minimera all form av skada eller obehag 
för den som deltar i studien. I den forskningsetiska processen ingår också att avväga 
individskyddet mot forskningskravet för att få fram ny användbar kunskap. Deltagarna 
måste informeras om studiens syfte och att deras uppgifter måste hanteras konfidentiellt. 
Det innebär att deras integritet inte på något sätt ska kränkas och att ingen ska kunna få ta 
del av deras personuppgifter. Deltagandet ska också vara frivillig och kunna avbrytas när 
som helst. Personerna ska även om de önskar kunna ta del av resultatet efter 
färdigskriven rapport.  
 
Enligt de etiska principerna ska forskaren även sträva efter att behålla kärnan i 
forskningsmaterialet och inte ändra eller lägga till felaktig information (Vetenskapsrådet, 
2009). I litteraturstudien undvek därför författarna att ändra det ursprungliga innehållet i 
artiklarna och strävade efter att bevara kärnan i texterna.  
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet grundar sig på sju artiklar och presenteras med hjälp av två huvudkategorier: 
Att leva med hepatit C och Att möta omgivningens och sjukvårdens reaktioner. 
 
 
Att leva med hepatit C 
Kategorin beskriver hur det är att leva med hepatit C och vilken inverkan sjukdomen har 
på vardagen i form av tre underkategorier: Leva med fysiska symtom, Känslomässiga 
reaktioner i samband med sjukdomen och Inverkan på familjelivet och sociala relationer. 
 
Leva med fysiska symtom 
De vanligaste symtomen som informanterna beskrev var fatigue, illamående, kräkningar, 
svettningar och huvudvärk (Glacken, Coates, Kernohan & Hegarty, 2002; Glacken, 
Coates & Kernohan 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne & 
Macdonald, 2006). Enligt informanterna begränsade smärta och onormal trötthet den 
fysiska förmågan. En informant beskrev symtomen som: ”I lost all my physical 
attributes, my strength, my energy” (Sutton & Treloar 2007 s. 334). Symtomen 
påverkade prestationsförmågan på arbetet och sportaktiviteter blev omöjliga att utföra 
under vissa perioder (Ibid). Förutom de ovan nämnda symtomen uppgav många även 
anorexi, ledvärk/muskelvärk och smärta belägen på övre, högra sidan av buken. 
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Symtomen medförde enligt informanterna en förlorad tro på den egna kroppsförmågan 
(Glacken et al., 2001). 
 
De fysiska symtomen kunde variera i intensitet och förekomst (Glacken et al., 2002; 
Glacken, et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006).  En deltagare beskrev 
symtomen som ”hepatit C attacker” där det inte gick att förutse debuten eller slutet på det 
fysiska lidandet. Vissa dagar var det svårt att komma igång på morgonen. Informanten 
kände sig helt utslagen och det tog en evighet att få kraften tillbaka (Conrad et al., 2006). 
 
Informanterna uppgav vidare hur deras upplevelse av sjukdomen förändrades beroende 
på hur symtomen yttrade sig. När sjukdomen var aktiv tog den stor plats i vardag. Vid 
brist på symtom tänkte de inte ens på att de var smittade (Glacken et al., 2002; Glacken, 
et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007). Ett fåtal fick sin diagnos som barn och lärde sig 
med tiden att leva med hepatit C. De hade fortfarande inga fysiska symtom och såg 
smittan som en del av sig själva. I en del fall var smittan vanlig i bekantskapskretsen och 
diagnosen kom inte som en överraskning. Dessa var intravenösa drogmissbrukare och såg 
hepatit C som en vanlig smitta som lätt kunde överföras genom att dela orena sprutor 
med varandra (Sutton & Treolar, 2007).  
 
Fatigue beskrevs i flera studier som det dominerande symtomet på hepatit C (Glacken et 
al., 2002; Glacken et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007). Symtomet skiljde sig från 
normal trötthet genom att den var ihållande, återkommande och oövervinnlig. Tröttheten 
penetrerade hela kroppen. En normal trötthet kunde besegras med några koppar kaffe 
men inte den sjukliga tröttheten. En drabbad beskrev att kroppen upplevdes som en 
gammal maskin som skulle startas och komma igång på morgonen. Vilket kunde ta upp 
till 2-3 timmar (Glacken et al., 2002). Fatigue beskrevs även som en tyngdkänsla och 
upplevdes som att kroppen var på väg att kollapsa. Tröttheten var så svår att de var 
tvungna att lägga sig ner för att vila. Under vissa dagar hjälpte inte ens vila för att bli fri 
från tröttheten. En informant liknade tröttheten som att någon hällde betong på honom:  
 

It is like on one hand if  someone is pouring concrete into you and it  is weighing 
you down but on the other hand it is like feeling almost like you are coming out of 
an anaesthetic. (Ibid s. 247).   

 
Vissa aktiviteter som gjordes tidigare var periodvis omöjliga att utföra (Glacken et al., 
2002; Glacken et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006).  En informant 
som spelade gitarr och banjo berättade att under vissa dagar hade han inte ens energi att 
plocka upp instrumenten för att spela. De drabbade upplevde sig som paralyserade och 
beskrev även en svårlokaliserad smärta som kunde förstärkas av tröttheten. Smärtan fanns 
i hela kroppen och de kunde inte avgöra om det var en skelett- eller muskelsmärta. En 
drabbad beskrev smärtan som en ”leversmärta” (Glacken et al., 2002). 
 
Känslomässiga reaktioner i samband med sjukdomen 
De fysiska symtomen tvingade fram en förändring av de dagliga rutinerna och skapade en 
känslomässig obalans (Glacken et al., 2002; Glacken, et al., 2001; Sutton & Treolar, 
2007; Conrad et al., 2006). Informanterna upplevde brist på kontroll och kände sig 
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utlämnade. För att hantera sin situation krävdes en anpassning till sjukdomen. En drabbad 
liknade upplevelsen som: ”Like a dog that likes to go into the bush and just chills out 
until he`s better” (Conrad et al., 2006 s. 124). Acceptans och anpassning ansågs också 
som en viktig del i sjukdomen i studien av Sutton och Treolar (2007). En drabbad 
berättade hur han utgick från hur han mådde och försökte göra det bästa av situationen 
för att ta hand om sig själv. När symtomen blev värre kunde det ibland vara svårt att 
hantera dem. Det fanns inte någon effektiv bot mot sjukdomen och detta faktum gjorde 
ont i själen och de kände sig sårbara (Ibid).  
 
Den onormala tröttheten hade en negativ känslomässig inverkan och kunde bland annat 
leda till isolering (Glacken et al., 2002; Glacken, et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; 
Conrad et al., 2006). En enorm stress skapades som var svår att hantera. Känslor som 
ilska, ångest och frustration tog stor plats i vardagen. En kvinna berättade att hon 
upplevde kraftiga humörsvängningar och kunde säga saker som hon själv blev chockad 
över (Glacken et al., 2002). Depressiva symtom framkom i olika grader som en 
konsekvens av de fysiska symtomen. Depressionen enligt en informant utgick från 
känslan av att inte kunna påverka sin situation. Att bara stå ut och inte kunna göra något 
åt symtomen gav psykisk lidande (Conrad et al., 2006).  
 
De som genomgick flera medicinska behandlingar utan någon botande framgång uppgav 
dessutom att de hade en pessimistisk syn på framtiden. De beskrev en oro och 
uppfattning att deras lever skulle helt förlora sin funktion och leda till livets slutstadie 
(Sgorbini, O´Brien, & Jackson, 2009). Vissa såg hepatit C som en dödlig sjukdom, 
snarare än en sjukdom med varierande förlopp och hade därför en mer dyster syn på 
framtiden (Conrad et al., 2006). 
 
Att bära på en hemlighet och inte kunna berätta om sin sjukdom upplevdes som 
påfrestande. De drabbade tvingades att leva ett ”dubbel liv” där det var svårt att visa sina 
känslor och riktiga identitet. Situationen ledde till en emotionell börda och utanförskap 
(Glacken et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006; Sgorbini, et al., 2009). 
 
När symtomen var ihållande och intensiva upplevde de drabbade sig besegrade (Glacken 
et al., 2002; Glacken, et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006). En 
beskrev det som att livet var okontrollerbart och måste läggas åt sidan för ett tag. Brist på 
koncentration och dåligt minne var också förekommande. Det upplevdes som irriterande 
att inte kunna lära sig något nytt enligt informanterna. En annan drabbad beskrev en 
känsla av förlust av en del av den intellektuella förmågan (Glacken et al., 2002).  
 
Oro för att smitta andra i omgivningen skapade emotionell stress (Glacken et al., 2002; 
Glacken et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006). En man beskrev att 
något i kroppen var onormalt och var orsaken till att andra personer runtomkring inte 
ville ha kontakt med honom. Hepatit C upplevdes som ett hinder och ledde till en 
oförmåga att klara ett normalt liv. En kvinna uttryckte oro för möjligheten att ha smittat 
sitt nyförlösta barn under förlossningen. Hon var medveten om att hon någon gång måste 
testa barnet och om svaret blev positivt skulle hon att bryta ihop. En annan slutade bada i 
badkar med sitt barn för rädslan att överföra smittan (Conrad et al., 2006). De uppfattade 
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sig som ”infekterade”, kände sig smutsiga och jämförde sjukdomen med spetälska 
(Glacken et al. 2001). 
 
Att leva med hepatit C gjorde att framtiden kändes osäker och oförutsägbar (Glacken et 
al., 2002; Glacken, et al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006). Sjukdomen 
skapade hopplöshet och rädsla hos deltagarna. Sorg och oro över förlorad och försämrad 
hälsa beskrevs av några. En kvinna var så orolig över sin situation att hon brukade ställa 
sig framför spegeln varje morgon för att upptäcka några kroppsliga förändringar. 
Sjukdomens oförutsägbarhet medförde att känsla för tid och tro på framtiden minskade. 
En annan beskrev en upplevelse av att stå på en klippavsats och inte veta hur nära hon var 
att falla över kanten. Det blev normalt att leva en dag i taget enligt vissa informanter 
(Glacken et al., 2001). I vissa fall kunde dock sjukdomen hjälpa informanterna att få en 
positivare syn på livet.  
 

”That`s one of the paradoxical gifts… if only I`d ever learnt to appreciate the gift 
of life (before hepatitis C) in the way I have now” (Conrad et al., 2006 s. 127). 

 
Vissa informanter beskrev betydelsen av att fokusera på det värdefulla i livet. Att grubbla 
på sin situation var slöseri med mental energi. Informanterna upplevde hur hepatit C 
diagnosen hjälpte dem att mogna och uppskatta livet mer. Livet var perfekt och 
sjukdomen var bara en liten del av livet. Relationer mellan make/maka förbättrades och 
informanterna spenderade mer tid med familjen (Glacken et al., 2001). 
 
Inverkan på familjelivet och sociala relationer 
Flera beskrev att de upplevde orkeslöshet och brist på energi (Glacken et al., 2002; 
Glacken et al., 2001; Conrad et al., 2006; Sutton & Treolar, 2007; Butt, Peterson & 
McGuinness, 2008). Symtomen inverkade på deras sociala liv genom att de inte kunde 
umgås med vänner och familj som tidigare. De brukade bjuda vänner på middag men nu 
var detta omöjligt (Sutton & Treolar, 2007).  
 
Familjen hade en viktig roll i de drabbades liv och vardag. Familjen fungerade som stöd 
och underlättade livet. Mindre krav och ansvar ställdes på den sjuke och familjerollerna 
förändrades (Glacken et al., 2002). Vissa informanter upplevde förändringen av rutiner 
och roller i familjen som något negativt. Det ledde till att de upplevde att de förlorade sin 
personliga identitet. Det skapade frustration och ilska att de nu blev behandlade som 
invalider som var i behov av familjens hjälp (Glacken et al., 2001).  
 
En minskad förmåga att vara en bra förälder var en av konsekvenserna av hepatit C enligt 
vissa drabbade. De olika symtomen förhindrade dem från att vara delaktiga i olika 
aktiviteter med sina barn ”My daughters are able to pinpoint when I stopped being able 
to do all the normal mother things and this saddens me greatly” (Ibid., s. 111). 
 
En del informanter uttryckte en oro för familjens ekonomiska framtid. En drabbad 
beskrev hur han hade varit familjens försörjare i tjugo år och sjukdomen kunde leda till 
att detta blev omöjligt. Hepatit C påverkade arbetsförmågan och ledde till lägre inkomst. 
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Att inte kunna arbeta beskrevs som en förlorad del av identiteten och den egna personen 
(Glacken et al., 2001; Sgorbini et al., 2009). 
 
Vissa beskrev hur de upplevde en rädsla och oro för att inte kunna hitta en partner om de 
var ensamstående. Hepatit C ändrade deras planer och mål i livet. De ville inte leva i 
ensamhet hela sitt liv. Andra informanter uppgav att de blev tvungna att avstå från att 
skaffa barn och detta skapade en osäkerhet om framtiden. Att inte kunna få barn kunde i 
några fall leda till att deras partner gjorde slut på deras relation (Sutton & Treolar, 2007). 
Men det svåraste för en del informanter var att avslöja sin smitta för sin partner. Stor 
ångest och osäkerhet skapades hos informanterna. Flera avstod från intima relationer för 
att slippa avslöja sanningen och undvika att bli avvisade och sårade (Conrad et al., 2006). 
 
Möten med andra hepatit C bärare i stödgrupper fungerade som en ventil och gav en 
trygghet i tillvaron enligt informanterna. De upplevde att det finns andra människor i 
samma situation och att de förstod hur hepatit C påverkade deras liv. En man beskrev hur 
möten hjälpte honom att inse att det fanns andra som hade svårare symtom än han själv 
och att det var möjligt att leva ett normalt liv trots sjukdomen (Glacken et al., 2001). En 
del uppgav att kontakten med andra smittade lärde dem att acceptera sin sjukdom och inte 
skämmas för den (Butt, Peterson & McGuinness, 2008).  
 
 
Att möta omgivningens och sjukvårdens reaktioner 
Denna kategori beskriver hur de hepatit C drabbade upplever att de bemöts från 
omgivningen och sjukvården och hur detta inverkar på deras vardag. Två underkategorier 
används för att beskriva resultatet: Omgivningens bemötande och attityder och 
Bemötandet i vården. 
 
Omgivningens bemötande och attityder  
Många informanter höll diagnosen hemlig för många i sin omgivning. Rädslan för social 
utstötning och isolering beskrevs som orsak till att inte avslöja sin sjukdom (Glacken et 
al., 2001; Sutton & Treolar, 2007; Conrad et al., 2006; Butt et al., 2008; Sgorbini et al., 
2009). För att slippa bli värderad och dömd som intravenös drogmissbrukare valde flera 
drabbade att hålla sin sjukdom hemlig. Valet gjordes för att behålla en normalitet och 
delaktighet i sociala sammanhang. Omgivningen upplevdes ha brist på kunskap och 
visade inget förståelse (Sgorbini et al., 2008). En drabbad berättade hur hennes granne 
inte tillät sina barn att leka med hennes barn för att inte riskera att barnen blev smittade. 
En annan beskrev hur hennes bästa vän inte lät sina barn äta mat hemma hos henne (Butt 
et al., 2008). 
 
Några undvek även att avslöja sin sjukdom för att skydda sin familj från negativ 
stämpling (Butt et al., 2008; Glacken et al., 2001). Enligt informanterna var media den 
största bidragande faktorn till skapandet av negativa attityder i omgivningen. Hepatit C 
framställdes av media som något negativt som överfördes genom användning av 
intravenösa droger (Glacken et al., 2001). Många upplevde att det var nödvändigt med en 
positivare framställning av hepatit C i olika media och en bättre information om hur 
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smittan överfördes. Enligt de drabbade var alla inte missbrukare, vissa fick smittan på 
grund av sjukvårdens bristfälliga vård (Butt et al., 2008).  
 
När de med medicinskt förvärvad hepatit C valde att berätta om sin sjukdom var de noga 
med att nämna hur de fick smittan för att undvika förutfattade meningar om att de hade 
levt ett dåligt liv eller använt droger. Andra som varit missbrukare tidigare beskrev hur de 
valde att konstruera egna berättelser om hur de smittats. En kvinna berättade att hon alltid 
sa att hon genomgått en njurtransplantation på 80-talet. Hon skyllde på sjukvården för att 
undvika frågor om sitt missbruk. Det skulle inte vara möjligt för henne att bo kvar i 
samhället om hon avslöjade sanningen (Conrad et al., 2006).   
 
Informanterna beskrev hur de var väl medvetna om sjukdomens smittorisk. Det var 
viktigt att berätta om sin sjukdom i syfte att skydda omgivningen. Ingen av dem hade 
erfarenhet av någon positiv respons från omgivningen efter avslöjandet (Ibid). 
Upplevelse av missförstånd och utanförskap beskrevs av informanterna. De hade 
erfarenhet av att anhöriga, grannar och arbetskamrater begränsade deras tillgång till olika 
sociala sammanhang och platser. En informant beskrev hur hon blev diskriminerad av sin 
farmor: “Well, you could come and visit, but where are you going to go to the 
washroom?” (Butt et al., 2008 s. 211). 
 
Bemötandet i vården 
Enligt informanterna saknade sjukvårdspersonal kunskap om hepatit C (Glacken et al., 
2001; Conrad et al., 2006; Butt et al., 2008; Sgorbini et al., 2009; Paterson, Butt, 
McGuinness & Moffat 2006; Sutton & Treolar, 2007). En orsak kunde vara att viruset var 
relativt nyupptäckt enligt informanterna. Den personalen som sällan hade kontakt med de 
smittade informanterna upplevdes inte kunna förse dem med relevant information om 
sjukdomen. Personalen ansåg, enligt de drabbade, att de hepatit C sjuka visste mer om 
sjukdomen än de själva. Den bristfälliga vården ledde till osäkerhet om deras framtid. 
Flera började tro att sjukdomen alltid slutade med döden (Glacken et al., 2001). 
Informanterna i Sutton och Treolar (2007) beskrev hur de likställde hepatit C med HIV 
och de uppfattade smittan som dödlig.  
 
I studien av Paterson et al. (2006) beskrevs hur sjukvårdspersonalen uppförde sig 
auktoritärt mot de drabbade. Personalen undervärderade deras levda erfarenhet av hepatit 
C. Ingen tog hänsyn till deras behov och värderingar i livet. De drabbade ansåg att de 
besatt den bästa kunskapen om sjukdomen. De visste bäst vilka egenvårdåtgärder de 
skulle välja i sin vardag men ingen frågade om deras åsikter (Ibid.). Enligt de 
informanterna fanns det sålunda inga fungerande rutiner och regler inom sjukvården för 
hur hepatit C patienter skulle bemötas. Informanterna fick ingen möjlighet att beskriva 
sina känslor. Personalen visade inget intresse och detta ledde till att de kände sig 
missförstådda och isolerade (Glacken et al., 2001). Enligt en del av de smittade med 
HCV i Butt et al., (2008) skapade det bristfälliga bemötandet psykiskt lidande. De 
upplevde ilska, rädsla, sorg, dåligt självförtroende, självanklagelse och depression. De 
drabbade i studien av Paterson et al., (2006) beskrev hur de blev misstrodda av 
personalen. En man upplevde symtom som trötthet trots att han hade friskförklarats efter 
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att ha behandlats med antivirala läkemedel. Personalen ansåg att det var omöjligt att 
uppleva dessa symtom efter en friskförklaring. 
 
Inom vården mötte informanterna stereotypa antaganden om att personer med hepatit C 
var missbrukare och det påverkade i sin tur sättet som de drabbade blev bemötta 
(Sgorbini et al., 2009;  Butt et al., 2008; Paterson et al., 2006; Conrad et al., 2006). En 
man uttryckte att han ofta behandlades som ett nummer och kände sig som boskap. En 
annan drabbad arbetade själv inom vården och berättade att hennes kollegor hade en 
bestämd uppfattning om att personer med hepatit C inte förtjänade den dyra behandlingen 
som betalades av staten. Pengarna borde istället användas till viktigare saker. Flertalet 
upplevde även att stödet till hepatit C sjuka var lägre än stödet till andra kroniskt sjuka på 
grund av de förutfattade meningarna som fanns kring sjukdomen (Sgorbini et al., 2008). 
En drabbad som låg på akuten med en fraktur beskrev hur patienter utan hepatit C fick 
större uppmärksamhet, bättre smärtstillande och stöd från personalen (Butt et al., 2008). 
 
De som var missbrukare av intravenösa droger uppfattade diagnosen hepatit C som 
ytterligare en orsak till särbehandling. De upplevde att vårdpersonalen uppfattade dem 
inte enbart som missbrukare utan även någon som inte brydde sig om andra eftersom de 
delade infekterade nålar. En informant beskrev att personalen automatiskt tog ett steg 
bakåt när de fick kännedom om diagnosen. Andra hade varit med om att de vägrats vård 
och blivit ombedda att lämna rummet. En annan berättade hur han märkte skillnad på 
akupunktörens sätt att behandla och röra vid honom innan och efter att han fick veta om 
diagnosen (Ibid.). De drabbade upplevde att personalen ansåg att de inte var värda att få 
sjukvård. De sjuka som inte blev hjälpta av den medicinska behandlingen ansågs inte 
vara i behov av fortsatt kontakt med sjukvården. Informanterna berättade även hur 
personalen inte visade någon respekt för deras självbestämmande. De som vägrade att 
sluta med sitt missbruk bedömdes inte vara värda att få vård (Paterson et al., 2006). En 
man hade erfarenhet av att vårdpersonal inte tog smittorisken på allvar. Han berättade hur 
det upprörde honom att personalen inte använde handskar i vårdsituationen trots att de 
var medvetna om smittorisken (Conrad et al., 2006).  
 
Vården upplevdes vara fokuserad på olika medicinska behandlingar och förebyggande av 
biverkningar (Paterson et al., 2006; Butt et al., 2008; Sutton & Treloar, 2007). En 
drabbad beskrev den bristfälliga vården som: ”There isn`t a network //, what I feel like 
sometimes is that (health care practitioners) are building or putting together a puzzle 
without the picture” (Paterson et al., 2006 s. 217). En informant beskrev hur han 
avslöjade för personalen att han mådde psykiskt dåligt och alltid var på dåligt humör. 
Responsen han fick var en undran om han ville ha antidepressiva läkemedel. Personalen 
byte samtalsämnet direkt och började prata om leverns funktion och sjukdomsförlopp 
istället. Enligt informanten visade personalen alltså ingen empati (Ibid.).  
 
Den bristfälliga vården medförde att vissa informanter var tvungna att själva ta kontroll 
över sitt liv. Flera utgick från sina egna behov, mål och prioriteringar i livet och försökte 
att besöka sjukvården endast vid akuta situationer. De lyssnade på sin kropps signaler och 
bestämde sina egenvårdåtgärder. Informanterna började leva hälsosamt, började 
motionera och äta nyttig kost för att fördröja sjukdomsförloppet. Alkoholintaget 
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minskades och de försökte förebygga vardagsstressen. Enligt vissa hjälpte meditation och 
akupunktur att uppnå avslappning och kunna hantera och acceptera sin hepatit C sjukdom 
(Glacken et al., 2001; Sutton & Treloar, 2007; Paterson et al., 2006). Ett par av 
informanterna var dock tacksamma för att ha fått hjälp av vårdpersonal. Enligt dem besatt 
personalen den bästa kunskapen om hepatit C. Några drabbade beskrev hur de både följde 
sina men även personalens råd om hur sjukdomen skulle hanteras (Paterson et al., 2006).  
 
 
DISKUSSION  
 
Syftet med studien var att beskriva hur människor med kronisk hepatit C upplever att leva 
med sin sjukdom och hur bemötandet från omgivningen och sjukvården upplevs.  
 
Resultatet visar att fysiska symtom som fatigue, illamående, kräkningar, svettningar och 
smärta är vanligt förekommande. På grund av de fysiska symtomen kan informanterna 
uppleva en förlorad tro på den egna kroppsförmågan och en sämre livssituation. Att leva 
med hepatit C gör att framtiden känns osäker och oförutsägbar. Sjukdomen skapar 
hopplöshet och rädsla hos deltagarna. Sorg och oro över förlorad och försämrad hälsa 
beskrevs av informanterna. 
 
Familjen är ett viktigt stöd för informanterna även om en del av dem beskriver att de 
upplever förlust av en del av deras identitet då de får rollen som den sjuke i familjen. De 
upplever negativa attityder och bemötande från omgivningen, men även från sjukvården. 
Omgivningen har brist på kunskap. Informanterna väljer oftast att inte avslöja sin 
sjukdom på grund av rädsla för social utstötning och isolering. Sjukvårdens bemötande 
upplevs ofta som fördomsfull och dömande av informanterna och det påverkar deras 
förmåga att tillgodogöra sig vården.  
 
Resultatet beskriver väl hur informanterna upplever att leva med sin sjukdom och de 
reaktioner de möter i omgivningen och sjukvården. Därmed har litteraturstudiens syfte 
uppnåtts.   
 
 
Metoddiskussion  
Valet att genomföra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats är ett relevant val då 
resultatet gav kunskap om människors egna upplevelser om hur det är att leva med 
hepatit C. Alternativet till en litteraturstudie skulle vara att göra en intervjustudie. Det 
skulle kunna ge en djupare förståelse, bland annat genom möjligheten att ställa 
följdfrågor och att de mer specifika svenska förhållandena hade belysts. Brist på 
erfarenhet av att göra intervjuer gjorde att vi valde litteraturstudie, samt att det ger en 
bredd då antalet informanter ökar i och med att flera studiers informanter inkluderades.  
 
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) handlar giltigheten i en studie om hur 
trovärdigt ett resultat är. Genom att ingående beskriva urvalet och analysarbetet i denna 
studie ges läsaren en möjlighet till att bedöma graden av trovärdighet i tolkningar 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Tre databaser Swemed+, CINAHL och Pubmed användes då de innehåller vetenskapliga 
artiklar inom omvårdnadsforskning, vilket var relevant för studien. Då vi fann lämpliga 
artiklar i databaserna bedömdes det att ytterligare sökning inte behövdes göras. 
Författarna fick många träffar i databaserna. En anledning var att en och samma artikel 
ofta var publicerad i alla de tre databaserna.  
 
De sökord som användes i datasökningen fick även träffar på artiklar som handlade om 
hepatit C sjukas erfarenhet av vården. Hade sökordet ”nursing” tillförts är det möjligt att 
fler aktuella artiklar hittats och detta hade därmed påverkat resulatet. Ingen manuell 
sökning heller gjordes av författarna vilket kan ha gjort att relevanta artiklar missats. 
Författarna valde de senaste publicerade artiklarna för att få den senaste forskningen 
kring upplevelsen av HCV. Alla inkluderade artiklar i studien är vetenskapligt granskade 
och detta ökar studiens trovärdighet. Vid kvalitetsgranskningen användes frågor från 
Friberg (2006). Frågorna modifierades av författarna och det kan ha gjort att fakta som 
påverkar artikelns kvalité missats på grund av författarnas bedömning av materialet.  
 
Forskarna Butt och Glacken var delaktiga i mer än en artikel i studien. Det kan ha 
minskat variationen i materialet. Vi anser att variationen inte påverkas eftersom syftet i 
studierna är olika. Det kan till och med öka artiklarnas trovärdighet eftersom forskarna är 
kompetent och insatta i hepatit C sjukdomen. Det slutliga antalet artiklar som ingår i 
studien är sju vilket författarna uppfattar som rimligt med tanke på antalet kvalitativa 
artiklar som finns tillgängliga i ämnet. 
 
Lundmans och Hällgren-Graneheim (2008) innehållsanalys användes för att den är 
noggrann och beskriver enkelt hur olika underkategorier och kategorier ska bildas så 
kärnan i texten inte går förlorad (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Genom att 
noggrant redogöra för tillvägagångssättet vid datainsamlingen och analysförfarandet har 
författarna försökt att förstärka resultatets trovärdighet.  
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Då författarna inte behärskar språket till fullo 
kan det förkomma feltolkningar trots att författarna varit noggranna med översättningen. 
Citat användes på originalspråket för att stärka resultatets trovärdighet.  
 
Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet gäller för andra personer eller situationer än 
de som förekommer i studien (Patel & Davidsson, 2003). De vetenskapliga artiklarna 
som användes i studien var gjorda i Australien, Irland, Kanada och Nordirland. 
Överförbarheten av resultatet till svenska förhållanden kan vara svår att avgöra då 
litteraturstudien inte innehåller några svenska studier och förhållandena i Sverige kan se 
annorlunda ut. Det som kom fram i resultatet om hur det är att leva med hepatit C anser 
författarna kunna vara överförbart till svenska förhållanden, då sjukdomens symtom och 
förlopp i stort sett är lika oavsett i vilket land den drabbade bor i. Huruvida bemötandet 
av personer med hepatit C är överförbart till Sverige anser vi är svårare att avgöra.       
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Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att de vanligaste symtomen på sjukdomen är fatigue, illamående, 
kräkningar, svettningar och smärta. Fatigue är det mest dominanta symtomet på hepatit 
C. Den onormala tröttheten tömmer de drabbade på energi och kan förstärka smärta i 
kroppen. Dahlberg et al. (2003) beskriver hur smärta, illamående och trötthet skapar 
sjukdomslidande och kan leda till ensamhet, isolering och hopplöshet. Med tanke på det 
sjukdomslidande som skapas bör patienter bemötas med empati och att sjuksköterskan 
försöker förstå hur sjukdomen påverkar den sjukes vardag. För att kunna hantera 
symtomen skulle sjuksköterskan kunna ge förslag på alternativa behandlingsmetoder som 
meditation och akupunktur.  
 
I vårt resultat framkommer att personalen misstror de sjuka när de klagar på att de känner 
sig trötta. Vid brist på patientorienterad vård blir hepatit C sjukdomen svårare att hantera 
för patienten. Genom att personalen sätter patienternas behov och upplevelser i centrum 
kan kanske vårdlidande undvikas. Enligt Eriksson (1994) skapas vårdlidande när 
patientens värdighet kränks och när patienten inte får en möjlighet till självbestämmande. 
 
Informanterna beskriver hur de får anpassa sina rutiner i livet efter sjukdomen. Ibland får 
livet läggas åt sidan för att symtomen är så dominanta och paralyserande. Wiklund (2003) 
beskriver kroppen som säte för våra känslor och vår kontakt med världen. Ericsson 
(1994) menar att kropp och själ hänger ihop. Människan är en helhet, när kroppen 
förändras påverkas även identiteten negativt och det skapar ångest och förlust av kontroll 
över livet. Därför kan det vara viktigt att vården till patienten inte bara innefattar att 
lindra de fysiska symtomen, utan att sjuksköterskan även låter mötet bli ett tillfälle för 
patienten att sätta ord på sina känslor och låta oro, ångest och rädsla komma fram. På 
detta sätt kan en förståelse och acceptans av sjukdomen växa fram hos patienten och ge 
en positiv hälsospiral. 
 
I resultatet framkommer att många olika känslor som ilska, livsångest och frustration kan 
uppkomma när man lever med kronisk hepatit C. Även depression kan uppstå som en 
följd av sjukdomens oförutsägbara förlopp. Rädsla för att förlora sin plats och funktion i 
tillvaron är dominant hos informanterna. Kan det vara så att en kronisk sjukdom som 
hepatit C, som oftast inte syns utanpå personen, medför emotionell stress av känslan och 
insikten att något i kroppen inte fungerar. I Dahlberg et al. (2003) beskrivs hur ett 
existentiellt hot skapas vid förlust av tron på den egna förmågan. Informanterna i 
Zickman et al. (2003) beskriver också hur brist på kontroll leder till förlorad känsla av 
samhörighet och en pessimistisk syn på framtiden. Sjuksköterskan bör därför kanske visa 
intresse och ge den tid som patienterna behöver för att berätta om sin situation. Då utgår 
sjuksköterskan från patientens livsvärld och ser patienten som ett subjekt med speciella 
behov och erfarenheter.  Patienterna kan även uppmuntras till att ta kontakt med olika 
patientföreningar där de kan möta andra drabbade och känna gemenskap. Psykolog och 
kurator samtal kan också rekommenderas där den drabbade öppet kan berätta om hur 
sjukdomen upplevs. Kontakten kan kanske leda till att den sjuke hittar passande 
copingstrategier för att hantera sin situation.  
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Ett viktigt fynd som framkommer i resultatet är den ständigt närvarande oron hos 
informanterna över risken att smitta andra i omgivningen. Den bristande 
kommunikationen mellan informanterna och vårdpersonalen bidrar till att informanterna 
ofta har dålig kunskap om hur smittan överförs. Frågan är om vårdpersonalen brister i sitt 
ansvar när patienterna inte får adekvat information om hepatit C. Ligger hela ansvaret på 
patienten? Sjuksköterskeyrket innebär en livslång kunskapsutveckling och ett egenansvar 
för att söka och ta till sig ny kunskap. Även arbetsgivaren har då en viktig uppgift att göra 
det möjligt för personalen att öka sina kunskaper kring omvårdnaden av hepatit C 
smittade patienter. Enligt Keller et al. (2005) ökade användning av säkerhetsutrustning, 
information och rådgivning till patienterna efter att sjuksköterskan fått bättre kunskap om 
hepatit C. Studien är inte gjord i Sverige och det är osäkert om samma resultat hade visat 
sig inom svensk sjukvård. 
 
Hepatit C som diagnos bär med sig ett socialt klassmärke som påverkar inställningen till 
dem som bär på viruset. Det som skiljer hepatit C från andra sjukdomar är att den ofta 
förknippas men intravenöst missbruk. Det kan skapa en attityd att de drabbade får skylla 
sig själva för att ha blivit smittade. I Treloar och Rhodes (2009) var stigmatisering av 
patienter vanligt förekommande och hepatit C förknippades oftast med fel livsstil och 
HIV/AIDS. Informanterna upplevde att de levde ett dubbelliv eftersom de inte kunde 
berätta öppet om sin sjukdom. Deras känslor och riktiga identitet fick inte plats i samspel 
med andra. Vad kan samhället göra för att öka medvetenheten och kunskapen om 
sjukdomen? Kan media ha en viktig roll i skapandet av en positivare bild av hepatit C?  
Ett exempel skulle kunna vara att genom dokumentärer och reportage redogöra för 
sjukdomens spridningsvägar för att minska rädslan och fördomarna i samhället. En viktig 
del att förmedla kan vara kunskapen om att alla smittade inte är drogmissbrukare utan att 
det finns personer som smittades innan sjukdomen upptäcktes och blod började testas.  
 
Studiens resultat kan överföras till andra sammanhang och grupper. Ett exempel kan just 
vara människor som är smittade med HIV. I studien av KJha och Madison (2009) 
beskrivs hur dessa drabbade kände sig särbehandlade och missförstådda av 
vårdpersonalen och omgivningen. Dessa hade brist på kunskap och ville inte ha nära 
kontakt med de drabbade. HIV ansågs vara ett allvarligt virus och väckte rädsla hos 
människorna. Bemötandet skapade känslor av värdelöshet, ensamhet och en negativ syn 
på framtiden hos de drabbade, vilket är i linje med resultatet av denna litteraturstudie. 
 
 
Slutsats 
Studien visar att hepatit C drabbade kan uppleva svåra fysiska symtom, emotionell stress 
och att familjen och sociala relationer påverkas. Sjukdomens fysiska symtom är tidvis så 
dominanta att hela personens liv påverkas. För att leva ett någorlunda normalt liv krävs 
anpassning och acceptans av sjukdomen. Resultatet antyder att de drabbade lever i en 
rädsla för att smitta andra i sin omgivning samtidigt som de möter negativa attityder och 
okunskap från omgivningen. Detta kan leda till utsatthet och utanförskap. De hepatit C 
drabbade upplever sig även diskriminerade i vården. Det fördomsfulla bemötandet 
medför ofta att de sjuka distanserar sig från sjukvården och fattar egna beslut kring sin 
vård. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå dessa patienters livssituation. Ett 
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förslag kan vara att sjuksköterskan visar intresse och respekt för den sjukes unikhet. 
Resultatet visar även att det finns brister på kunskap om sjukdomen hos allmänheten och 
i sjukvården och det är viktig att bristen uppmärksammas för att minska de drabbades 
lidande. En mer positiv mediabild av hepatit C och utbildning till sjuksköterskor kan vara 
en väg för att öka medvetenheten om sjukdomen. 
  
Det behövs mer forskning för att öka kunskapen om hur de sjuka vill bli bemötta inom 
sjukvården och vilka copingstrategier som fungerar bäst i den sjukes vardag. Författarna 
har inte kunnat hitta svenska kvalitativa studier som handlar om hur det är att leva med 
hepatit C. Vår litteraturstudie är baserad på utländsk forskning och det skulle vara 
intressant att se om studier gjorda i Sverige skulle visa ett liknande resultat. 
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          Bilaga 1 
Resultatet av sökning i databaser. 
 
DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR ANVÄNDA 

ARTIKLAR 
PubMed Hepatitis C  

AND psychological  
AND quality of life 
 
Hepatitis C 
AND chronic illness 
AND adaptation 
 
 

31775 
146 
45 
 
31775 
8078 
29 
 
 

 
1  
2  
 
 
 
1  

CHINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Hepatitis C 
AND psychological 
 
Hepatitis C 
AND quality of life 
 
Hepatitis C 
AND stigma 
 
Hepatitis C 
AND life 
experiences 

2171 
60 
 
2171 
87 
 
2171 
33 
 
2171 
 
14 

 
1  
 
 
0 
 
 
1  
 
 
 
1  

SweMed + Hepatitis C 
AND $ life 
experiences 
 
Hepatitis C 
AND $ stigma 

151 
 
0 
 
151 
0 

 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               Bilaga 2 s. 1(4) 
 
Översikt av artikel och kvalitetsgranskning. 

 
 
 
 
 
 

Författare/År/La
nd 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Glacken, M., 
Coates, V., 
Kernohan, G. & 
Hegarty, J. (2002) 
 
Irland 

The experience 
of fatigue for 
people living 
with hepatitis C 

Fastställa 
trötthetens natur 
vid hepatit C  

n=28  
(8 män 
och 20 
kvinnor)  

Kvalitativ 
Grounded theory 
metod 
Djupintervjuer 

Trötthetens dimensioner 
påverkade deltagarna fysiskt, 
kognitivt och känslomässigt. 
Deltagarna utvecklade olika 
strategier för att klara av sin 
vardag. Förlusten av kontroll 
var det svåraste som kunde 
inträffade. 

Hög 
kvalitet 

Sgorbini, M., 
O´Brien, L. & 
Jackson, D. (2009) 
 
Australien  
 

Living wiith 
hepatitis C and 
treatment: The 
personal 
experiences of 
patients   

Undersöka frågor 
omkring kronisk 
hepatit C, 
kombinations 
behandling och 
dess inverkan på 
personliga 
relationer. Erhålla 
förståelse av hur 
det är att leva 
med HCV. 

n=5 Kvalitativ 
Semistrukturerad 
intervjustudie 
Fenomenologisk 
metod 

Att leva med hepatit C skapade 
rädsla, ilska, förnekelse och 
sorg. Flertalet undvek att 
avslöja sin sjukdom för att 
avstå från samhällets 
granskning och diskriminering. 
Behandlingen ställde höga 
krav på det privata livet och 
påverkade livskvaliteten 
negativt. 

Hög 
kvalitet 



 

 

               Bilaga 2 s. 2(4) 
         
Översikt av artikel och kvalitetsgranskning. 

 

Conrad, S., 
Garrett, L. E., 
Cooksley, W. G. 
E., Dunne, M.P. & 
Macdonald, G. A. 
(2006) 
 
Australien 

Living with 
chronic 
hepatitis C 
means ´you just 
haven’t 
got a normal 
life any more` 

Utforska de 
psykosociala 
faktorerna som 
påverkar 
livskvaliteten hos 
människor med 
kronisk hepatit C. 

n=70 
(25 
kvinnor 
och 45 
män) 

Kvalitativ 
Grounded theory 
metod. 
Semi-strukturerad 
intervjustudie. 

Symtom som illamående, 
extrem trötthet, svettning och 
huvudvärk var vanliga symtom 
som förhindrade deltagarna 
från att leva ett vanligt liv. 
Rädslan att bli diskriminerad 
och nedvärderad var alltid 
närvarande. Deltagarna oroade 
sig för att smitta andra och 
upplevde det som påfrestande 
att leva i en ovisshet. Leva i 
nuet och acceptera sin situation 
var det bästa enligt deltagarna. 

Hög 
kvalitet 

Butt, G., Paterson., 
B. L. & 
McGuinness, L. K. 
(2008) 
 
Kanada 

Living with the 
stigma of 
hepatitis C 

Att studera 
erfarenhet av 
diskriminering 
hos personer med 
hepatit C, samt att 
identifiera och 
beskriva hur 
människor med 
hepatit C lever 
och vilka 
egenvårdsåtgärder 
de väljer. 
 

n=26 
(13 
kvinnor 
och 13 
män) 

Kvalitativ metod. 
Intervju-studie 
med öppna frågor 
och ett kort 
demografisk 
frågeformulär. 
MTA-teknik där 
deltagarna kunde 
spela in sina 
upplevelser och 
tankar.  

Deltagarna ansåg att 
människor i omgivningen 
uppfattade dem som 
missbrukare av droger och 
därmed mindre värda. 
Diskriminering skapade hinder 
för tillgång till vård och 
undergrävde det sociala stöd 
som deltagarna behövde för att 
hantera sin sjukdom. Enligt 
deltagarna var det viktigt att 
ändra omgivningens syn på de 
Hepatit C drabbade.  

Hög 
kvalitet 



 

 

 
               Bilaga 2 s. 3(4) 
                  
Översikt av artikel och kvalitetsgranskning.  

 
 
 
 

Sutton, R. & 
Treolar, C. (2007) 
 
Australien 

Chronic illness 
experiences, 
clinical markers 
and living with 
hepatitis C 

Undersöka 
människornas 
erfarenhet av att 
leva med HCV 
och studera hur 
olika kliniska 
tester som ALT 
halten i blodet 
påverkar 
deltagarnas hälsa. 

n=36 Kvalitativ 
metod Semi-
strukturerad 
intervjustudie 
 

Vissa av deltagarna levde ett 
normalt liv, utan några symtom 
som kunde påverka 
livskvaliteten. För andra var 
sjukdomen en stor börda som 
inverkade på det dagliga livet. 
Många blev deprimerade, 
isolerade sig och förlorade 
hoppet om framtiden. De som 
accepterade sin sjukdom 
utryckte större glädje och 
positivare inställning till 
sjukdomen. Inga direkta bevis 
kunde påvisas om ALT halten i 
blodet inverkade på 
deltagarnas hälsa. 

Hög 
kvalitet 

Glacken M., 
Kernohan G. & 
Coates V. (2001) 
 
Nordirland 

Diagnosed with 
Hepatitis C: 
descriptive 
exploratory 
study 

Att få en 
förståelse för vad 
det innebär för 
den enskilde att få 
diagnosen Hepatit 
C. 

n=9  
(sju kvinnor 
och två 
män) 

Kvalitativ 
Intervjustudie 
 
 
 

Att få diagnosen hepatit C var 
en chock för flertalet av 
deltagarna och innebar för dem 
ett nytt sätt att förhålla sig till 
omgivningen och sig själv.  

Hög 
kvalitet  
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Översikt av artikel och kvalitetsgranskning.     

 
 
 

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

The 
construction of 
Hepatitis C as a 
chronic illness 

Att beskriva 
erfarenheten av 
att leva med HCV 
samt undersöka 
hur deltagarnas 
dagliga 
omvårdnad ser ut. 
Undersöka om 
deltagarnas levda 
erfarenhet av 
HCV skiljer sig 
från 
vårdpersonalens 
uppfattning. 

n=33 (18 
män och 15 
kvinnor) 

Kvalitativ  
Intervju studie 
MTA-teknik där 
deltagarna 
kunde spela in 
sina upplevelser 
och tankar. 
  

Flera av deltagarna beskrev 
missförhållanden mellan den 
erbjudna vården och deras 
behov och begär. De kände sig 
avvisade av vårdpersonal för 
att HCV förknippas med drog 
missbruk. Vårdpersonalen 
visade ingen empati och de 
smittade upplevde sig utsatta. 
Deltagarnas och 
vårdpersonalens åsikter och 
upplevelser av Hepatit C 
skiljde sig i flera punkter. 
 

Hög 
kvalitet 
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Exempel på analysförfarandet.      

 

Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori Kategori 
Perception of the 
nature of the 
fatigue was that 
it was a 
pernicious 
experience in its 
onset, nature, 
dimension and 
severity. 
 

Fatigue som 
ondskefull 
gällande debut, 
dimension och 
skärpa  
 
 

 

Ondskefull i 
olika former 

Leva med 
fysiska 
symptom 

Att leva med 
Hepatit C 

“It is annoying 
(fatigue). I have 
no concentration,  
I cannot learn 
during that 
time”. 

Brist på 
koncentration 
och 
inlärningssvårigh
eter 

Emotionell 
stress 

Känslomässiga 
reaktioner i 
samband med 
sjukdomen 
 

Att leva med 
Hepatit C 

“I cannot tell my 
own family. My 
daughter would 
immediately 
break with me”. 

Inte kunna 
avslöja av rädsla 
för att bli 
övergiven 

Rädsla för att 
bli övergiven 

Inverkan på 
familjelivet 
och sociala 
relationer 
 
 

Att leva med 
Hepatit C 

“Well, you could 
come and visit, 
but where are 
you going to go 
to the 
washroom?”. 

Besök oss gärna, 
men var ska du 
gå på toaletten 

Rädsla för att 
bli smittad och 
okunskap om 
sjukdomen 

Omgivningens 
bemötande 
och attityder 

Att möta 
omgivningens 
och sjukvårdens 
reaktioner 
 

“I hate the 
judgemental 
nature of medical 
system about the 
assumed use of 
intravenous 
drugs”. 

Sjukvården 
dömde dem som 
intravenösa 
drogmissbrukare 

Missbedömning 
och kränkande 
åsikter 

Bemötandet i 
vården 
 

Att möta 
omgivningens 
och sjukvårdens 
reaktioner 
 
 


