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Abstrakt

Att drabbas av smittsam sjukdom är fysiskt, psykiskt 
krävande och har en stor påverkan på det dagliga livet. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers 
upplevelser av att leva med en smittsam sjukdom. 15 
kvalitativa artiklar låg till grund för litteraturstudien och 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: Att 
vara rädd, inte ha kontroll och känna sig uppgiven; Att bli
invaderad och hindrad av trötthet; Att oroa sig för att smitta 
andra och därmed ha behov av information och stöd; Att 
känna sig utstött, straffad och att inte räcka till; Att 
acceptera sin sjukdom och gå vidare. Hela individen och 
dennes vardag påverkades och det fanns ett behov av stöd 
och information för att kunna hantera situationen på ett 
tillfredställande sätt. Sjukdomen medförde förändrad syn på 
livet och vilja att ta tillvara livet. Resultaten kan öka 
förståelsen för hur det är att leva med smittsam sjukdom och 
därmed bidra till ett bättre bemötande från hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Nyckelord: Upplevelse, sjukdom, smittsam, trötthet, 

information, stöd, kvalitativ innehållsanalys
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I alla tider har människan följts av smittsamma sjukdomar i form av epidemier och 

pandemier vilka gett stora konsekvenser runtom i världen (Lederberg, Shope, & Oaks Jr., 

1992, s. 16). Sjukdomar som pest, kolera, tyfus och gula febern har brutit ut under 

perioder och drabbat världens befolkning. Nya smittsamma sjukdomar uppkommer varje 

år och sprids idag globalt snabbare än tidigare inte minst beroende på människors

resvanor (World Health Organisation, 2007). Ekdahl (2006) beskriver en ny dödlig 

luftburen sjukdom som uppstod år 2002 och kallas Severe Acute Respiratory Syndrome, 

SARS vilken spreds bland sjukvårdspersonal och nära anhöriga till de sjuka. Efter en 

månad hade sjukdomen spridit sig till flera andra länder genom enstaka så kallade ”super 

spreaders” som befunnit sig i gynnsamma miljöer för smittspridning. Efter att sjukdomen 

avtog 2004 hade ett 30-tal länder smittats av sjukdomen och sedan dess har nya enstaka 

fall fortsatt att rapporteras. 

Smittsamma sjukdomar är orsakade av virus och/eller bakterier och smittan är oftast 

luftburen eller kontaktöverförd. HIV/AIDS är den fjärde vanligaste dödsorsaken i 

världen, efter ischemisk hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom och nedre 

luftvägsinfektioner (World Health Organisation, 2004). Infektionssjukdomar är 

fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i världen trots stora framgångar med 

bekämpning av till exempel smittkoppor, tuberkulos och andra dödliga sjukdomar 

(Wahren & Wahren, 2007, s. 7). Sjukdomar som HIV/AIDS utgör ett mycket stort socialt 

och ekonomiskt problem i världen som ständigt fortsätter att växa och HIV pandemin 

utgör det allvarligaste hotet mot världshälsan vad gäller infektionssjukdomar (UNAIDS, 

2007).

HIV-infektion och AIDS orsakas av Humant Immunbrist Virus, som är ett retrovirus 

vilket lagras i kroppens arvsmassa. Därmed kan blod och andra kroppsvätskor vara 

smittsamma under mycket lång tid även om smittsamheten vid exponering inte är särskild 

hög. Smittan kan överföras vid samlag, via blod, och från den gravida modern till barnet i 

samband med förlossning (Iwarson, 1991a, s. 282-284). Hepatit B och hepatit C orsakas 

av ett virus som även det sprids via blod, kroppsvätskor och slemhinnor. Vid hepatit B 

och hepatit C kan den smittade personen läka ut sin infektion totalt eller gå över i en 

kronisk sjukdomsfas. Hepatit B och C är globalt sett mycket utbrett, särskilt i vissa delar 

av Afrika och Asien medan förekomsten i Skandinavien fortfarande är förhållandevis låg 

(Iwarson, 1991b, s. 256-258, 263-264).
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Tuberkulos, tbc är en sjukdom som orsakas av en bakterie som ger en långvarig 

kvardröjande infektion. Tbc är en långdragen sjukdom som kan utvecklas under många 

år. Till en början bildas bakterierna i ett infektionscentrum, oftast i lungan och kan 

därefter sprida sig till nästan alla organ. Den vanligaste och mest smittsamma formen av 

tbc är lungtuberkulos som sprids via luften. De flesta drabbade har en latent infektion 

utan sjukdomstecken vilken senare i livet kan aktiveras om kroppens immunförsvar 

försämras. Tuberkulos sprids nu främst i utvecklingsländer, särskilt där det finns hög 

förekomst av HIV-smittade personer och där det saknas bra behandlingsmöjligheter. 

Detta sker på grund av att HIV-infektionerna bidrar till att många latenta tbc infektioner 

reaktiveras (Wahren & Wahren, 2007, s. 60-64).

Antonovsky (2005, s. 38-41) beskriver att hur en person som lever med sjukdom 

upplever och hanterar sin tillvaro och situation beror till stor del på personens känsla av 

sammanhang, KASAM. En stark känsla av sammanhang åstadkoms genom en hög 

begriplighet, hög hanterbarhet och upplevelse utav mening i olika situationer som 

personen konfronteras med.

Vid vård och behandling av sjuka personer och grupper har stigmatisering sedan länge 

haft en stor betydelse eftersom det skildrar hur personer uppfattas av sin omgivning 

(Duffy, 2005). Enligt Goffman (1973, s. 12, 14) är stigma när en individ besitter någon 

mindre önskvärd egenskap som skiljer denne från den övriga omgivningen. Dessa 

personer placeras av omgivningen i en kategori som reducerar individen till en utstött 

person. Stigma kan grundas på kroppsliga missbildningar, sjukdomar, olika karaktärsdrag 

samt ras, nation och religion. Enligt Van Brakel (2006) är stigmatisering starkt förknippat 

med upplevelsen av att leva med en smittsam sjukdom. Stigmatisering är ett 

världsomfattande fenomen som starkt påverkar individ, närstående och därmed även 

hälso- och sjukvårdens effektivitet.

Vid epidemier med smittsamma sjukdomar kan människor använda sig av förebyggande 

åtgärder för att försöka minska risken att smittas. Detta kan exempelvis vara genom att 

undvika situationer som personer anser kan vara riskfyllda, vilket kan innebära en negativ 

effekt på människors hälsa och samhällets ekonomi (Sadique, Edmunds, Smith, 

Meerding, De Zwart, Brug, & Beutels, 2007).
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Enligt Wahren och Wahren (2007) kan människor minska risken att smittas vid epidemier 

genom att undvika stora folksamlingar inomhus eller genom att använda munskydd. 

Personer med sjukdomar som har hög smittsamhet bör vårdas i särskilda isoleringsrum 

med luftsluss så att inga smittämnen kan tränga ut. De beskriver vidare att handtvätt är en 

av de viktigaste hygienfaktorerna för att förhindra smittspridning. Det är viktigt att 

vårdpersonal, för att förhindra smittspridning mellan patienter använder sig av i förväg 

fastställda rutiner gällande skyddskläder, material och utrustning, så kallad barriärvård. 

Vid alla sjukvårdsinrättningar ägnas idag stor uppmärksamhet åt att upprätthålla en god 

sjukvårdshygien och därmed minska smittspridningen. Däremot har sjuksköterskor behov 

av ökad kunskap och förståelse kring personers upplevelser av att leva med smittsam 

sjukdom. Genom fördjupad kunskap och förståelse för dessa människors upplevelser kan 

vårdpersonal bidra till att bibehålla och stärka personens upplevelser av hälsa och minska 

onödigt lidande. Därför var syftet med denna litteraturstudie att beskriva personers 

upplevelser av att leva med en smittsam sjukdom.

Metod

Litteratursökning

De bibliografiska databaser som användes var Academic search och Cinahl. De sökord 

som användes var infectious, transmittable, disease, illness, experience, quality of life, 

qualitative, stigma, HIV, AIDS, SARS, hepatitis, samt tuberculosis. För att erhålla 

personers subjektiva upplevelser av att leva med smittsam sjukdom valdes kvalitativa 

artiklar med ett inifrånperspektiv. I de artiklar där rubriken verkade intressant, lästes 

abstraktet för att avgöra om detta svarade mot studiens syfte. Om så var fallet granskades 

artiklarna djupare för att endast innefatta artiklar som svarade mot inklusionskriterierna, 

vilka var vuxna personer med de smittsamma sjukdomarna HIV/AIDS, SARS, tuberkulos 

samt hepatit B och C. Vi valde dessa sjukdomar för att de är globalt utbredda och smittar 

människor emellan. Exklusionskriterier innefattades av tillfälligt smittsamma sjukdomar 

såsom magsjuka, vinterkräksjuka och vattkoppor samt artiklar skrivna på annat språk än 

engelska och svenska och artiklar som var publicerade tidigare än 1998. Samtliga 15 

valda artiklar kvalitetsgranskades i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006, 

s. 156) granskningsprotokoll för kvalitativ metod. Tio artiklar bedömdes inneha hög 
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kvalitet och fem artiklar medel kvalitet. De artiklar som inte ansågs innehålla alla 

kriterier enligt granskningsprotokollet bedömdes som medel kvalitet.

Analys

För att analysera artiklar användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

vilket enligt Downe-Wamboldt (1992) är lämpligt för att systematiskt och objektivt 

hantera muntlig, visuell eller nedskriven data. Manifest ansats innebär att ett fenomen 

beskrivs genom att fokusera på det texten verkligen säger utan att förvränga eller tolka 

datan. Därmed kan mönster eller teman identifieras vilka svarar mot syftet som forskaren 

avser att studera. 

Textenheter från artiklar som svarade mot syftet identifierades, extraherades från texten 

samt kodades. Enligt Downe-Wamboldt (1992) sker kodning för att underlätta vidare 

arbete med att enkelt hitta tillbaks till artikel och ursprungstext. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) kondenserades textenheter, vilket innebar att förkorta 

och förenkla utan att ändra betydelsen i innehållet. Det var viktigt att regelbundet återgå 

till ursprungstexten för att säkerställa att inte textinnehållet eller betydelsen ändrats.

De kondenserade textenheterna (n=258) sammanställdes i kategorier och kombinerades 

därefter samman i sex olika steg till fem slutkategorier. Detta innebär enligt Burnard 

(1991) att textenheter överblickas och sammanförs till kategorier. Dessa kategorier 

sammanfördes slutligen till bredare, rena och från varandra uteslutande kategorier som 

sammanfattar innehållet i textenheterna och som skall svara på syftet med studien. 

Textenheterna jämfördes sedan med slutkategorierna för att säkerställa att allt innehåll 

från grundtexten inkluderats.

Litteratursökningen utfördes i ovan angivna databaser och resulterade i att 15 artiklar 

slutligen valdes (tabell 1). I analysen ingick dessa 15 artiklar som var publicerade mellan 

åren 1998 och 2006 (tabell 2).
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningen

Syftet med sökningen: upplevelsen av att leva med smittsam sjukdom

Söknr. *) Söktermer Antal ref. Valda artiklar
Academic search 2008 01 28
1 FT Infectious and disease 22836 0
2 FT + ST 1 and experience 387 0
3 FT 2 and qualitative 8 1
4 ST + FT Transmittable and disease 13 0
5 ST Hiv and experience 1110 0
6 ST 5 and quality of life 35 1
7 ST 5 and aids 723 0
8 ST + FT 7 and qualitative 123 3
9 ST Hepatitis and experience 162 0
10 ST + FT 9 and qualitative 14 2
11 ST Tuberculosis and experience 107 1
12 ST Sars and experience 146 0
13 ST + FT 12 and qualitative 10 1
Cinahl 2008 01 28
1 FT Infectious and disease 2645 0
2 FT 1 and experience 113 1
3 FT 2 and qualitative 7 0
4 FT Transmittable and disease 6 0
5 FT Hiv and experience 694 1
6 FT + TSH 5 and quality of life 44 0
7 FT 5 and aids 407 0
8 FT 7 and qualitative 104 1
9 TSH + FT Hepatitis and experience 123 1
10 FT 9 and qualitative 17 1
11 TSH + FT Tuberculosis and experience 74 0
12 TSH + FT Sars and experience 70 1
13 FT 12 and qualitative 8 0

*) ST - Subject terms i databasen Academic search, TSH - thesarustermer i databasen 
CINAHL, FT - fritext sökning.
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Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15)

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Årtal Analys   

Cava et al., Kvalitativ 21 personer Semistrukturerade Upplevelser före, under Hög
2005 intervjuer. och efter karantän vid

Innehållsanalys. SARS, var osäkerhet,
isolering och
problemhantering.

Conrad et al., Kvalitativ 21 personer Semistrukturerade Osäkerhet vid hepatit C, Hög 
2006 intervjuer. kring sjukdomsförlopp,

Grounded smittorisk, rädsla och
theory. oro över stigma och

       diskriminering.

Crocket & Kvalitativ 25 personer Djupgående Brist på kunskap och Medel 
Gifford, 2004 intervjuer. medvetenhet hos

Tematisk vårdpersonal bidrog 
innehållsanalys. till deltagares ovillighet att

söka vård, vid hepatit C.

Flowers et al., Kvalitativ 30 personer Semistrukturerade Överraskning, upprördhet Hög 
2006 intervjuer. samt depression vid

Fenomenologisk mottagande av HIV-diagnos.
metod. Social isolering, stigma

och fördomar påverkar 
det dagliga livet.

Glacken et al., Kvalitativ 28 personer Djupgående Upplevelsen av trötthet Hög
2003 intervjuer. var både akut och

Konstant kronisk vid hepatit C.
jämförande
analys.

Glacken et al., Kvalitativ 9 personer Djupgående Diagnosen hepatit C Hög 
2001 intervjuer. innebar en förändring i

Innehållsanalys. deltagares liv. Delar i
livet kunde hindra och
påskynda förändringen.

Grundy & Kvalitativ 8 personer Semistrukturerade Svårigheter att acceptera Hög  
Beeching, 2004 intervjuer. diagnosen hepatit C.

Innehållsanalys Oro över stigma och 
Colaizzi’s metod. smittspridning påverkade

förhållanden till partner,
familj och barn.

                                                                                                                                                      
Jenkin et al., Kvalitativ 15 personer Intervjuer, Tröttheten hos HIV-positiva Hög
2006 deltagande var osynlig för familj, 

observationer. vänner, arbetsgivare och
Innehållsanalys. vårdpersonal. De utvecklade

metoder för att hantera 
tröttheten.
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Tabell 2. (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
Årtal           

Kelly, Kvalitativ 28 personer Semistrukturerade De med tuberkulos Hög 
1999 intervjuer. upplevde sig som

Innehållsanalys. smittspridare och familj 
och vänner undvek och
stängde ute dem.

Nixon & Kvalitativ 13 personer Semistrukturerade Att finna mening och Medel
Renwick, 2003 intervjuer. återvända till arbetet trots 

Innehållsanalys HIV/AIDS. De kämpar
Charmaz metod. med samhällets syn att

de ska arbeta och att de
inte bör återvända till
arbetet.

Paterson et al., Kvalitativ 33 personer Intervjuer. Personer med hepatit C Medel
2006 Konstant såg sin sjukdom som

jämförande kronisk, de saknade
analys. tillräckligt med stöd

och förståelse från
vårdpersonal.

Plattner & Kvalitativ 10 personer Semistrukturerade Accepterandet av sin Medel
Meiring, 2006 intervjuer. HIV-infektion samt att

Innehållsanalys känna sig ansvariga för att
med cirkulär ha smittats. Religion blev
nedbrytnings- viktigt.
metod.

Rose et al., Kvalitativ 25 personer Djupgående Trötthet som ett tecken på Hög
1998 intervjuer. AIDS. Sinnet, kroppen och

Benner’s den sociala upplevelsen av 
tolkande tröttheten. Att välja sätt 
fenomenologi. att leva med tröttheten.

Surlis & Kvalitativ 10 personer Djupgående Upplevelsen av stigma Medel
Hyde, 2001 intervjuer. hos HIV-positiva personer

Innehållsanalys. från vårdpersonal under 
sjukhusvistelse. Graden 
av upplevd stigma
varierade med hur de hade 
fått sin sjukdom.

Tiwari et al., Kvalitativ 12 personer Semistrukturerade Upplevelser vid SARS. Hög
2003 intervjuer. Oro, rädsla och

Innehållsanalys. frustration samt ändrat 
synsätt. Syn på
sjuksköterskans roll som
vårdare.
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Resultat

Den kvalitativa innehållsanalysen med manifest ansats resulterade i fem kategorier (tabell 

3). Resultatet redovisas i löpande text med referenser och exemplifieras med citat från de 

artiklar som ingått i analysen.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5)

Kategorier

Att vara rädd, inte ha kontroll och känna sig uppgiven

Att bli invaderad och hindrad av trötthet

Att oroa sig för att smitta andra och därmed ha behov av information och stöd

Att känna sig utstött, straffad och att inte räcka till

Att acceptera sin sjukdom och gå vidare

Att vara rädd, inte ha kontroll och känna sig uppgiven

I flera studier (Cava, Fay, Beanlands, McCay & Wignall, 2005; Crocket & Gifford, 2004; 

Flowers, Davis, Hart, Rosengarten, Frankis & Imrie, 2006; Glacken, Kernohan & Coates, 

2001) framkom att osäkerhet kring sjukdom, dess konsekvenser och framtiden ingav 

rädsla hos deltagare. Flertalet studier (Cava et al., 2005; Flowers et al., 2006; Glacken et 

al., 2001) beskrev att beskedet om att få sin diagnos väckte känslor som chock, oro och 

rädsla. I  flera studier (Flowers et al., 2006; Glacken et al., 2001; Nixon & Renwick, 

2003; Plattner & Meiring, 2006; Tiwari et al., 2003) trodde deltagare till en början att de 

skulle dö till följd av sin sjukdom. Glacken et al. (2001) och Tiwari et al. (2003) beskrev 

att personer med smittsam sjukdom kände rädsla för att få återfall av sin sjukdom. I 

Glacken, Coates, Kernohan och Hegarty (2003) och Tiwari, Chan, Wong, Tai, Cheng och 

Tsang (2003) framkom att känslan av rädsla kunde uppstå då de inte visste om det var 

viruset som reaktiverades eller om det var influensan som fick dem att plötsligt må 

sämre.

Människor med smittsamma sjukdomar beskrev att upplevelsen av god hälsa var bortom 

deras kontroll eftersom de ena stunden kunde må bra för att sedan helt plötsligt må dåligt

(Conrad, Garret, Cooksley, Dunne & Macdonald, 2006; Glacken et al., 2003). Personer 
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med smittsamma sjukdomar kände sig deprimerade över avsaknaden av kontroll och att 

inte kunna göra någonting åt sin sjukdom (Conrad et al., 2006; Flowers et al., 2006). Det 

framkom även känslor av att inget längre spelade någon roll eller längre var viktigt 

(Conrad et al., 2006; Flowers et al., 2006; Rose, Pugh, Lears & Gordon, 1998). I några 

studier (Flowers et al., 2006; Plattner & Meiring, 2006) framkom även att de kände att 

livet inte längre var värt att leva och att de inte brydde sig om att leva vidare. Deltagare i 

flera studier (Glacken et al., 2001; Jenkin, Koch & Kralik, 2006; Nixon & Renwick, 

2003) beskrev att de hade funderat på att ta sitt eget liv efter att ha fått reda på sin 

diagnos. Sjukdomen hade format dem och deras synsätt så att de kände sig som om de 

blivit fråntagna en del av sig själva. I studier av Glacken et al. (2001) och Tiwari et al. 

(2003) beskrevs att människor med smittsamma sjukdomar upplevde osäkerhet kring 

framtiden och om de någonsin skulle bli normala igen.

I would be grand and then all of a sudden I'd be down-crying 
for nothing, things that didn't bother me on a Monday would be 
a major thing on a Wednesday. (Glacken et al., 2001, pp. 109)

The depression I think comes from just not being able to do 
anything about it…yeah, just having to ride it out until it’s 
done...gets me down. (Conrad et al., 2006, pp. 125)

Att bli invaderad och hindrad av trötthet

Människor med smittsamma sjukdomar upplevde en ovanlig trötthet som var invaderande 

och som fanns där även om de hade vilat och som varken gick att besegra eller kämpa 

emot (Glacken et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998). I flera studier (Crocket 

& Gifford, 2004; Glacken et al., 2003; Glacken et al., 2001; Jenkin et al., 2006; Rose et 

al., 1998) beskrevs en trötthet som påverkade människor både fysiskt och psykiskt. 

Tröttheten upplevdes som oförutsägbar och kunde infinna sig eller försvinna utan 

förvarning, vilket ingav en känsla av osäkerhet hos deltagare och hindrade dem i deras 

sociala liv och aktiviteter. I flera studier (Glacken et al., 2003; Jenkin et al., 2006; Rose et 

al., 1998) medförde tröttheten problem att finna motivation för att genomföra eller 

slutföra saker. Glacken et al. (2003) och Tiwari et al. (2003) beskrev att människor med 

smittsamma sjukdomar blev lätt trötta och hade problem med minnet.
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Tröttheten gjorde sig ständigt påmind och påverkade deras hälsa. Detta medförde en 

känsla av att inte kunna styra sitt liv och depressionskänslor som i sin tur förstärkte 

bristen på motivation och ytterligare hindrade dem i sina försök att ta sig ur tröttheten 

(Glacken et al., 2003; Rose et al., 1998).

Tröttheten tömde hela deras kropp på energi vilket medförde att de inte kunde engagera 

sig och göra de saker de ville eller att de var tvungna att avbryta saker som de påbörjat 

(Glacken et al., 2003; Glacken et al., 2001; Jenkin et al., 2006; Rose et al., 1998). I 

Glacken et al., (2003) och Jenkin et al. (2006) framkom att deltagare kände irritation och 

frustration till följd av att inte kunna göra saker som andra gjorde eller som tidigare var 

lätta att genomföra för dem själva. I flera studier (Glacken et al., 2003; Jenkin et al., 

2006; Rose et al., 1998) beskrevs att tröttheten var hanterbar när de kunde delta i 

aktiviteter eller när den inte krävde all uppmärksamhet från deras dagliga liv.

It is a weird feeling. You just feel that your whole body just 
breaks down. It is not your own. Your head is there but your 
body is not your own. You just want to do things but you 
cannot. (Glacken et al., 2003, pp. 247)

It’s like being stuck in a dark, cold, clammy room where you 
can’t get out. You can’t go nowhere, you’re not really locked in 
a room, you just can’t get enough motivation to get out of it. 
It’s just there. (Rose et al., 1998, pp. 299)

Att oroa sig för att smitta andra och därmed ha behov av information och stöd

I flera studier (Conrad et al., 2006; Crocket & Gifford, 2004; Grundy & Beeching, 2004) 

beskrevs att personer kände stor oro över risken att smitta sina barn med sjukdomen de 

bar på antingen vid födseln eller i det dagliga livet. Flertalet studier (Cava et al., 2005; 

Conrad et al., 2006; Kelly, 1999; Tiwari et al., 2003) beskrev att de oroade sig över att 

smitta sina familjemedlemmar eller andra människor de kom i kontakt med eftersom de 

inte fått tillräcklig information om på vilka sätt deras sjukdom var smittsam. Kelly (1999) 

beskrev att människor med smittsamma sjukdomar kände sig som ett hot mot sin 

omgivning och valde att isolera sig och sin familj från omgivningen eftersom de kände ett 

ansvar för att inte smitta andra. I en studie (Grundy & Beeching, 2004) uttryckte 

deltagare oro över att smitta sin partner med sin sjukdom och hur den påverkade deras 
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sexualliv negativt. De kände oro för smittoöverföring och sjukdomen gjorde att de kände 

sig smutsiga.

Det var av stor vikt att få tydlig och tillräcklig information om sjukdomen och dess 

konsekvenser för att inte känna osäkerhet och därmed begränsas i det dagliga livet (Cava 

et al., 2005; Conrad et al., 2006; Glacken et al., 2001). Brist på information kring 

sjukdomen och dess konsekvenser gjorde att människor med smittsamma sjukdomar 

kände sig missnöjda. De kände även att de inte hade fått tillräckligt med hjälp och stöd 

efter mottagande av diagnosen (Conrad et al., 2006; Crocket & Gifford, 2004; Glacken et 

al., 2001). I en studie av Tiwari et al. (2003) framkom vikten av att känna stöd och att det 

var av stor betydelse för de drabbade och deras familjer att sjuksköterskor fanns där för 

dem.

That is my biggest worry really…giving it to someone that…I 
mean it’s only people you care about, that you’re close to, you 
can transmit it to them. (Conrad et al., 2006, pp. 127)

I hadn’t slept for a few days and when I tried to get up, I 
fainted. This nurse came over and supported me. She was not 
frightened…She was so great. The nurses here are selfless. 
They really care. (Tiwari et al., 2003, pp. 217)

Att känna sig utstött, straffad och att inte räcka till

I flertalet studier (Crocket & Gifford, 2004; Flowers et al., 2006; Grundy & Beeching, 

2004; Jenkin et al., 2006; Kelly, 1999; Paterson, Butt, McGuinness & Moffat, 2006; 

Plattner & Meiring, 2006; Surlis & Hyde, 2001) framkom att deltagare kände sig utstötta 

och stigmatiserade av omgivningen till följd av sin sjukdom. I flera studier (Cava et al., 

2005; Flowers et al., 2006; Nixon & Renwick, 2003; Surlis & Hyde, 2001) kände 

personer oro över att andra skulle behandla dem annorlunda om de kände till deras 

diagnos. Till följd av detta beskrevs i flertalet studier (Crocket & Gifford, 2004; Flowers 

et al., 2006; Glacken et al., 2001; Jenkin et al., 2006; Kelly, 1999; Nixon & Renwick, 

2003; Surlis & Hyde, 2001) att de försökte hemlighålla sin diagnos för omgivningen. 

Genom att inte berätta om sin diagnos för andra människor och att inte låta symtomen 

visa sig offentligt undvek de att bli utfrågade och behövde inte berätta om sin sjukdom. 

Deltagare i studier av Conrad et al. (2006) och Crocket och Gifford (2004) upplevde det 
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som svårt att berätta för sin partner om sin sjukdom eftersom de kände oro för att bli 

avfärdade.

De uttryckte en känsla av att vara smittsamma och smutsiga till följd av sin sjukdom och 

situationen den medförde och att de kände sig som en spetälsk person (Conrad et al., 

2006; Crocket & Gifford, 2004; Glacken et al., 2001; Grundy & Beeching, 2004). 

Människor med smittsam sjukdom kände sig stämplade av andra människor som visste 

om deras sjukdom redan innan de träffat dem (Flowers et al., 2006; Grundy & Beeching, 

2004; Surlis & Hyde, 2001). Rädsla för att bli stigmatiserad uttrycktes av deltagare vilket 

medförde att de inte vågade söka hjälp från samhället eller från hälso- och sjukvården. 

(Crocket & Gifford, 2004; Flowers et al., 2006). Personer upplevde att de blev isolerade 

från omgivningen till följd av att andra människor inte ville vara i deras närhet (Crocket 

& Gifford, 2004; Flowers et al., 2006; Grundy & Beeching, 2004; Kelly, 1999).

Det framkom att deltagare upplevde att sjukdomen som de smittats med var ett straff mot 

dem som person (Plattner & Meiring, 2006; Tiwari et al., 2003). Andra upplevde sin 

sjukdom som självförvållad eftersom de ansåg sig ha varit oansvariga vid smittotillfället 

och därmed förtjänat sjukdomen (Plattner & Meiring, 2006; Surlis & Hyde, 2001). I en 

studie av Nixon och Renwick (2003) beskrev personer att det hade varit svårt att 

återvända till jobbet på grund av oro för att bli sjuk igen eller för att de inte kände sig 

fysiskt redo. Detta ingav känslor av skuld och frustration eftersom de upplevde arbetet 

som en del av sin identitet och att de nu inte kunde uppfylla sin roll genom att bidra till 

samhället. Att inte kunna arbeta gjorde att deltagare kände sig utstötta och trakasserade 

av sin familj och sina arbetskollegor.

Konsekvenserna av deras sjukdom påverkade förmågan att hantera det dagliga livet 

(Conrad et al., 2006; Crocket & Gifford, 2004; Nixon & Renwick, 2003). Genom att 

personer med smittsam sjukdom inte kunde göra saker de tidigare gjort upplevde de att de 

inte räckte till i sin roll inom familjen (Crocket & Gifford, 2004; Glacken et al., 2001). 

I feel like I’ve been stamped and stigmatised and categorised 
before he’s even said hello. (Grundy & Beeching, 2004, pp. 38)

I’ve got something that’s not okay, I’ve got something...That 
might repulse people...I’ve got something that...people might 



15

potentially...decide they want to not be friends with me. I’ve got 
something that’s ahh - a diseased state, a disability. (Conrad et 
al., 2006, pp. 127)

Att acceptera sin sjukdom och gå vidare

Deltagare beskrev att de kommit till ett stadium i sina liv där de accepterade det faktum 

att de var smittade (Conrad et al., 2006; Glacken et al., 2001; Plattner & Meiring, 2006). 

När de mottog sin diagnos var detta en lättnad eftersom att de kände bekräftelse från 

samhället, att de verkligen hade en sjukdom (Glacken et al., 2001). Människor som levde 

med smittsam sjukdom beskrev att diagnosen hade fått dem att se annorlunda på livet och 

att livet kunde ha förstörts men istället blivit till det bättre (Flowers et al., 2006; Nixon & 

Renwick, 2003). Relationer till partners och familj hade förbättrats efter diagnosen 

eftersom de värderade livet och relationerna mer och såg till att spendera mer tid 

tillsammans med sina närmaste (Glacken et al., 2001; Tiwari et al., 2003). I en studie 

(Plattner & Meiring, 2006) beskrevs att sjukdomen fört personerna närmare Gud och att 

de därmed blivit stärkta som människor. De menade att detta inte hade skett om de inte 

smittats med sjukdomen. I några studier (Glacken et al., 2001; Nixon & Renwick, 2003) 

framkom att läkemedelsbehandling som en del personer genomgick ändrade och 

förbättrade deras liv och gjorde att de kände sig friskare.

För att minska stress och kontrollera sin sjukdom på bästa sätt ändrade personer sin 

livsstil och försökte leva mer hälsosamt (Paterson et al., 2006). Personer som kände 

kontroll över sin hälsa var mer optimistiska om framtiden och kunde bättre hantera sin 

sjukdom (Conrad et al., 2006). I ett flertal studier (Cava et al., 2005; Nixon & Renwick, 

2003; Tiwari et al., 2003) beskrevs att synen på livet påtagligt förändrats till följd av 

sjukdomen, så att de nu ville ta vara på livet och gå vidare på ett bättre sätt än tidigare.

If I can’t live tomorrow I don’t really care...and I don’t mean 
that I’m suicidal in any way. Don’t get me wrong, I just really 
have accepted everything in my life and this is how good it gets 
and I’m really happy about that. (Conrad et al., 2006, pp. 127)

My relationship with my husband has improved...we make 
more time for each other now, do more things together. Value 
each other and life more really. (Glacken et al., 2001, pp. 114)
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med en 

smittsam sjukdom. Litteraturstudien baserades på 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar 

vilka analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Analysen 

resulterade i fem kategorier: Att vara rädd, inte ha kontroll och känna sig uppgiven; Att 

bli invaderad och hindrad av tröttheten; Att oroa sig för att smitta andra och ha behov av 

information och stöd; Att känna sig utstött, straffad och att inte räcka till; Att acceptera 

sin sjukdom och gå vidare.

I kategorin att vara rädd, inte ha kontroll och känna sig uppgiven framkom att osäkerhet 

kring sjukdomen, dess konsekvenser och framtiden skapar rädsla hos personer med

smittsamma sjukdomar. Liknande beskrevs i en studie av Jackson, Daly, Davidson, 

Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin och Salamonson (2000) där personer som drabbats 

av hjärtinfarkt förväntade sig att behöva ändra sin livsstil och de uttryckte rädsla för att

inte kunna arbeta som tidigare och bli tvungna att begränsa sina liv och sitt deltagande i 

olika aktiviteter. Toombs (1993, s. 69) beskrev att vid nedbrytande sjukdom kan personer 

uppleva osäkerhet vilket medför att de tror att sjukdomens konsekvenser kommer 

omedelbart och börjar leva som om de redan blivit hindrade av dem. Det är inte enbart en 

förlust av framtid eller framtida mål utan sjukdomen medför istället en förlust av nutiden. 

Det faktiska nuet ges upp och överförs till en inbillad framtid.

I vår studie framkom att mottagandet av sin diagnos väcker känslor som oro och rädsla 

och att de till en början tror att de ska dö till följd av sin sjukdom. Saegrov och Halding 

(2004) beskrev att personer med cancer ständigt var medvetna om risken för att försämras 

vilket gjorde dem uppmärksamma på kroppens signaler och att inget längre kunde tas för 

givet. I en studie (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003) beskrev personer som levde 

med kronisk sjukdom att vetskapen om att det inte fanns något botemedel och att andra 

personer dog av samma tillstånd medförde känslor av att deras liv stod på spel och 

rädslan för att dö. I Jackson et al. (2000) beskrevs att dessa känslor upplevdes som 

starkast under den närmaste tiden efter diagnosen och minskade gradvis ju längre tiden 

gick.
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I kategorin att bli invaderad och hindrad av trötthet framkom att personer med smittsam 

sjukdom påverkas både fysiskt och psykiskt av tröttheten som tömmer dem på energi 

vilket gör att de inte kan genomföra eller slutföra saker. Tröttheten är oförutsägbar och 

kan infinna sig eller försvinna utan förvarning vilket skapar osäkerhet och stör dem i 

deras sociala liv och aktiviteter. I en studie (Jorgensen, 2006) beskrev personer med 

leversjukdom en trötthet som påverkade hela kroppen och upplevdes som oförutsägbar då 

behovet av att vila kunde tvinga dem att avbryta pågående aktiviteter. Oförutsägbarheten 

och brist på kontroll av tröttheten resulterade i försämrat självförtroende.

I resultatet från vår studie framkom att tröttheten inte går att besegra eller kämpa emot 

och att tröttheten invaderar hela tillvaron. I en studie av (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2005) framkom att personer med Multipel Skleros upplevde tröttheten som konstant och 

att den inte försvann trots vila eller sömn. De blev därmed tvungna att anpassa sig själva 

till situationen de befann sig i. Deltagare i en studie av Kralik, Telford, Price och Koch 

(2005) upplevde personer med kronisk sjukdom en trötthet som var annorlunda jämfört 

med vanlig trötthet. Vanlig trötthet var en behaglig känsla eftersom den oftast visade på 

att deltagare utfört eller åstadkommit något och kunde vilas bort, medan den andra typen 

av trötthet hela tiden fanns kvar. 

I vår studie framkom att personer med smittsam sjukdom känner att tröttheten är

hanterbar när de kan delta i aktiviteter eller när tröttheten inte kräver all uppmärksamhet 

från dem. I flera studier (Jorgensen, 2006; Olsson et al., 2005; Paulson, Danielson & 

Söderberg, 2002) beskrev deltagare att de ofta försökte vila och planerade sina aktiviteter

under dagen för att kunna hantera och känna någon slags kontroll över tröttheten. 

I kategorin att oroa sig för att smitta andra och därmed ha behov av information och stöd 

framkom att personer med smittsamma sjukdomar känner en stor oro över risken att de 

kan smitta sina barn och övriga familjemedlemmar eller andra människor de kom i 

kontakt med. I en studie (Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2006) 

beskrev personer med cancer att de funderade över ärftligheten eftersom deras föräldrar 

avlidit till följd av sjukdomen och nu var oroliga över att deras barn skulle ärva den från 

dem. I en studie av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005)

beskrev även anhöriga till personer med cancer att de var oroliga över att barnen skulle 

ärva sjukdomen. I vår studie framkom att sexuallivet hos personer som lever med 
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smittsam sjukdom påverkats negativt eftersom de var rädda för att smitta sin sexpartner 

och dessutom kände sig smutsiga. Liknande beskrevs i en studie (Manderson, 2005) där 

personer med stomi upplevde minskat självförtroende och oro för att inleda nya sexuella 

relationer till följd av att de kände sig smutsiga.  

I resultatet framkom att deltagare känner sig missnöjda och osäkra över sin situation till 

följd av brist på information om sjukdomen och dess konsekvenser. I en studie av 

Jackson et al. (2000) beskrev personer som nyligen drabbats av hjärtinfarkt att de hade 

behov av information om sin sjukdom och vad den medförde men att det var svårt att få 

denna information från vårdpersonal. De skrev i förväg ned sina frågor som därefter 

ställdes men upplevde trots detta att de inte fick tillfredställande svar. De uttryckte senare 

missnöje över bristande information från vårdpersonal men insåg även att det kunde ha 

berott på att de inte kom ihåg eller förstod vad som sagts. 

Resultaten visade att personer med smittsamma sjukdomar upplever att de inte får 

tillräckligt med hjälp och stöd efter sitt mottagande av diagnosen. Deltagare i en studie av 

Jackson et al. (2000) beskrev att de hade ett stort behov av trovärdig information efter sin 

diagnos och att de kände behov av stöd från omgivningen. Detta var främst känslomässigt 

stöd, hjälp med hushållsarbete och andra dagliga göromål. Det var i första hand från 

familjen som dessa behov tillgodosågs men även vänner och grannar var till stor hjälp 

och betydde mycket för dem. I en studie av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) 

beskrev personer som nyligen drabbats av hjärtinfarkt att när de upplevde stöd från 

omgivningen fick de styrka att testa sina begränsningar, att prioritera sig själva och att 

lita på sina egna krafter och kapacitet. Lugton (1997) beskrev att sociala nätverk var 

viktigt för personer med sjukdom för att de skulle kunna återfå sin identitet och att känna 

sig normal.

I resultatet från vår studie beskrevs att stödet från sjuksköterskor är viktigt för deltagare 

och deras familjer. I en studie av Andreassen et al. (2006) beskrev personer att de riktade 

sina frågor om sjukdomen och dess behandling till sjuksköterskor eftersom de upplevde 

att det var svårt att få kontinuitet med läkare och att de inte ville störa dem. De kände en 

nära relation till sjuksköterskor eftersom de kunde svara på deras frågor samt att de gav 

det praktiska och känslomässiga stödet som de behövde.
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I kategorin att känna sig utstött, straffad och att inte räcka till framkom att deltagare 

känner oro och rädsla för hur omgivningen skall behandla dem om de känner till deras 

diagnos. Detta medför att deltagare försöker hemlighålla sin diagnos i ett försök att 

undvika att bli stigmatiserade. I en studie om stigma relaterat till osynliga och synliga 

sjukdomar beskrev Joachim och Acorn (2000) att valet om att berätta för andra om sin 

diagnos kan vara svårt eftersom att de båda valen innebär risker. Om valet blir att berätta 

så kan det vara svårt att avgöra hur mycket eller till vem avslöjandet skall ske. 

Avslöjandet kan frambringa information som kan vara nedvärderande för personen vilket 

kan leda till känslor av skuld och skam och/eller stigmatisering från omgivningen. Även 

ett hemlighållande av sin diagnos kan likaså ge följder då ett eventuellt avslöjande kan ge 

känslor hos andra om att de blivit lurade och att de därför tar avstånd från personen. 

Andra faktorer som bidrar till att inte vilja avslöja sin sjukdom kan vara åsikten att 

sjukdomen är en privat angelägenhet samt att personen inte vill befinna sig i centrum för 

uppmärksamhet.

Resultatet i vår studie visar att deltagare inte vill låta symtomen från sjukdomen visa sig 

offentligt och att de på det sättet kan undvika att avslöja sin sjukdom. Joachim och Acorn 

(2000) beskrev även att människor med synliga sjukdomar har färre val och möjligheter 

kring ett eventuellt avslöjande om sin sjukdom jämfört med personer som har en sjukdom 

som inte syns eller som bara delvis syns utanpå personen. Vidare menas att en person 

med en osynlig sjukdom som väljer att avslöja den kan göra detta på två sätt, genom 

spontant eller ett medvetet avslöjande. Det spontana avslöjandet är ofta ett avslöjande 

som sker då personen är känslomässigt upprörd, till exempel efter att precis fått reda på 

sin diagnos. Detta kan leda till att personen avslöjar sin diagnos till individer han eller 

hon träffar just vid det tillfället och som de inte vill ge informationen till egentligen och 

därefter eventuellt ångrar detta. Målsättningen med ett medvetet avslöjande är att 

kontrollera hur andra får reda på sin sjukdom, vad exakt som avslöjas samt till vilka 

personer avslöjandet sker. 

Avslöjande utav sjukdom beskrevs även i en studie av Corrigan och Matthews (2003) där 

homosexuella personer och personer med mental sjukdom ingick. Ett avslöjande om sin 

situation till medvetet utvalda individer som personen känner förtroende för kan bidra till 

att öka stödet från omgivningen. Ett hemlighållande för andra individer kan ge personen 

känslor av skuld och som vid ett eventuellt senare avslöjande kan känna sig lurade. 
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Joachim och Acorn (2000) beskrev att det medvetna avslöjandet är planerat och syftet 

kan till exempel vara att skydda sig själv och sin närmaste omgivning genom att välja 

vem som får reda på detta. Resultatet från ett avslöjande av sin sjukdom kan leda till ökat 

stöd från sympatiska personer i ens omgivning men även leda till stigma som att 

exempelvis bli misskrediterad, avvisad eller isolerad från omgivningen.

I en studie (Rogge, Greenwald & Golden, 2004) beskrev personer med övervikt att de var 

avvikande från den sociala normen sett ur omgivningens perspektiv och att detta ledde till 

stigmatisering. Deltagare beskrev vidare att deras egen negativa självbild bidragit 

ytterligare till att förstärka synen på att vara avvikande och därmed mindre värdefull. Den 

negativa självbilden gjorde även att de valde att isolera sig för att undvika stigmatisering 

från omgivningen. Vidare beskrevs att den sociala status som en person innehar kan 

påverka graden av stigmatisering som individen utsätts för. För en person med hög social 

status är risken mindre för att bli stigmatiserad i jämförelse med en person som har en 

lägre social status i samhället.  

I vår studie framkom att deltagare upplever sig bli isolerade från omgivningen till följd av 

att andra människor inte vill vara i deras närhet. I en studie av Ahlström (2007) beskrevs 

att personer som levde med kronisk sjukdom upplevde en successiv minskning av det 

sociala livet. Detta skedde till följd av att de inte längre kunde delta i vissa aktiviteter 

men även på grund av vänners rädsla och osäkerhet kring deras sjukdom.

Arbetet upplevs som en del av deltagares identitet och ger känslan av att de inte kan 

uppfylla sin roll i samhället när de inte kan arbeta. Detta medför även att de känner sig 

trakasserade och utstötta av familj och arbetskollegor. I en studie av Ahlström (2007) 

framkom deltagares upplevelser av att produktivitet och att känna sig välbehövd var i hög 

grad sammankopplat med att lyckas i dagens samhälle. Att inte kunna arbeta ingav 

känslor av att vara en börda för samhället och de kände sig ofta behandlade som objekt 

för omsorg och välfärd samt att deras livsvärde hade ifrågasatts. 

I resultatet från vår studie framkom att människor upplevde sig själva som skyldiga till att 

ha smittats med sjukdomen eftersom de ansåg sig ha varit oansvariga vid smittotillfället 

och därmed förtjänat sjukdomen. Detta kan liknas med deltagares upplevelser i en studie 

av Andreassen et al. (2006) där deltagare letade efter orsaker i sin livsstil som kunde ha 
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bidragit till uppkomsten av sjukdomen och att de kände skuld över att inte ha tagit hand 

om sig själva på ett tillräckligt bra sätt.

I kategorin att acceptera sin sjukdom och gå vidare framkom att deltagare kommit till ett 

läge i livet då de accepterade sin situation att de var smittade. Diagnosen fick dem att se 

annorlunda på livet som ibland även förbättrats. Eftersom att de värderade livet och 

relationerna högre och såg till att spendera mer tid tillsammans med sin partner och familj 

förbättrades även relationerna mellan dem. Liknande beskrevs i en studie av Andreassen 

et al. (2006) att deltagare försökte ta kontroll över sina liv efter att ha erhållit sin 

cancerdiagnos. De anpassade sig till den nya livssituationen, satte upp nya mål för livet 

och prioriterade saker annorlunda samt uppskattade tiden mer än innan sjukdomen. Det 

framkom i en studie (Lugton, 1997) att personer med kronisk sjukdom konfronterade sig 

själva med sina känslor kring sjukdomen och döden. Detta hjälpte dem att handskas med 

sina tankar kring en osäker framtid och därmed acceptera situationen och leva i nuet. 

I vår studie framkom att deltagare upptäckt gud och funnit styrka därigenom medan andra 

ändrade deras livsstil för att leva mer hälsosamt, och därmed kontrollera sin sjukdom. 

Detta visar att personer med sjukdom kan finna energi, hopp och styrka i olika saker och 

på varierande sätt. Vad som är stärkande för personen är i högsta grad individuellt. I 

motsats till acceptans av sin situation återfanns i en studie av Ahlström (2007) 

beskrivningar att personer med kronisk sjukdom som varit sjuk under en lång tid och 

spenderat en stor del av tiden på sjukhus upplevt att de hade förlorat flera år av sina liv. 

Det tog lång tid att anpassa sig till det liv som de nu levde och de beskrev att de blev 

ledsna över att tänka på tiden från när de var friska och att livet nu var annorlunda till 

följd av att de förlorat sina resurser och saker i livet som tidigare togs för givet. De 

beskrev vidare att det inte längre fanns hopp om att uppnå sina mål eller att försöka göra 

någonting av sitt liv. I en studie (Öhman et al., 2003) försökte personer att acceptera de 

förändringar som sjukdomen medfört. De längtade efter att leva som de tidigare gjort och 

att klara av att leva på egen hand. De upplevde lycka, välmående och hälsa när de kunde 

arbeta och göra saker de gjort före sjukdomen samt när de kunde vara hemma, eftersom 

att de då upplevde vad de ansåg vara normalt i livet.



22

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Denna metod används enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 3) för att 

beskriva subjektiva upplevelser hos personer i olika situationer som forskaren väljer att 

undersöka.

Eftersom att textenheter har översatts från engelska till svenska finns en viss risk för 

feltolkning och att delar i texten har förbisetts. Det finns även enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 252) alltid en risk för att forskarnas egna åsikter och tolkningar 

påverkar analysen. För att minimera detta har extra noggrannhet iakttagits vid 

översättningen av texten och den efterföljande kondenseringen samt vid analysen för att 

bevara textens ursprungliga mening. För att undvika tolkningar har analyserna av 

artiklarna skett först enskilt och sedan tillsammans av författarna. I enlighet med Burnard 

(1991) har en regelbunden återblick till den ursprungliga texten genomförts vilket ökar 

trovärdigheten då risken för att förlora textens innehåll minskas. Kategoriseringen har 

skett i många steg vilket ytterligare stärker trovärdigheten. Enligt Holloway och Wheeler 

(2002, s. 259-260) ökar trovärdigheten i resultatet då någon utomstående som har 

kunskap om analysprocessen granskar den genomförda analysen. Under arbetets gång har 

det funnits tillgång till handledning samt deltagande i tre seminarier där utomstående har 

granskat arbetet. Överförbarheten i studien kan stärkas genom att författarna tydligt har 

beskrivit datainsamlingen, urvalsförfarandet samt analysprocessen. 

Artiklarna har kvalitetsgranskats och bedömts i enlighet med Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, (2006, s. 156) granskningsprotokoll för kvalitativ metod. Vi har utgått från 

de olika kriterierna som kännetecknar hög, medel och låg kvalitet på en studie. Tio 

artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och fem stycken bedömdes vara av medel kvalitet. 

Det kan anses vara en svaghet att fem artiklar endast bedömdes inneha medel kvaliteten, 

men detta kan bero på vår bristande erfarenhet av kvalitetsgranskning varför vi anser att 

det ej påverkade tillförlitligheten av resultatet.

Vi valde att koncentrera arbetet till de smittsamma sjukdomarna HIV/AIDS, SARS, 

tuberkulos samt hepatit B och C eftersom att de är globalt utbredda, smittar människor 

emellan och har hög dödlighet. Antalet artiklar vi valt domineras av sjukdomarna 

HIV/AIDS och hepatit B och C eftersom det fanns mer skrivet om dessa, vilket kan anses 
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påverka resultatet i våran litteraturstudie. En medvetenhet om detta har funnits och anses 

inte påverka resultatet i vår studie eftersom att upplevelserna som framkom i artiklarna 

var gemensamt i alla sjukdomstillstånden, vilket framgår i resultatet eftersom samtliga 

artiklar har använts genomgående.

Slutsats

Det är troligt att resultaten i denna studie kan bidra till en ökad förståelse hos 

vårdpersonal för personer som lever med smittsam sjukdom. Detta genom att ge 

kunskaper om upplevelser hos personer med smittsam sjukdom och hur det påverkar 

individen både fysiskt och psykiskt, dennes närstående och det dagliga livet samt 

framtiden. Smittsamma sjukdomar kan inge känslor av rädsla och avsaknad av kontroll. 

Det kan även skapa rädsla för att smitta andra personer och är starkt förknippat med 

stigmatisering. Därför behövs det en djupare förståelse för hur stigmatisering påverkar 

individen samt betydelsen av information och stöd vid smittsam sjukdom. För att minska 

känslor av osäkerhet kan stödgrupper ordnas där personer med liknande sjukdomar 

träffas och kan ställa frågor samt utbyta erfarenheter. Sjuksköterskor innehar en viktig 

roll för att hjälpa sjuka personer att skapa eller finna och stärka deras hopp. Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan tar sig tid att verkligen lyssna och låta personerna berätta om sina 

upplevelser. Genom att sjuksköterskor ger dem möjligheten att berätta, bekräftas 

individen och detta kan hjälpa dem att finna en slags förståelse och mening i sina 

sjukdomsupplevelser samt minska känslor av skuld och skam. Kunskapen från denna 

studie kommer att spridas vidare genom att presenteras på olika sjukhus och 

vårdinrättningar.
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