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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: År 2019 anses hepatit vara den näst dödligaste virusinfektionen i världen. Det är 

ett globalt folkhälsoproblem. Hepatit är ett DNA-virus som kan leda till kronisk hepatit och 

levercirros. Både hepatit B och C är blodsmittor vilket innebär att de smittar genom att blod 

kommer i kontakt med skadad hud, slemhinna eller öga.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med hepatit B och C upplever 

bemötandet från omvårdnadspersonal. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt med beskrivande design. Studien har genomförts 

genom granskning av 10 vetenskapliga artiklar. Valda artiklar har hittats genom sökningar på 

PubMed och CINAHL. Skillnader och likheter har noterats för att skapa större förståelse för 

resultatet. 

Resultat: Resultatet består av fyra kategorier som påvisar hur patienter med hepatit B och C 

upplever bemötandet från omvårdnadspersonal. De fyra kategorierna är otillräcklig- och 

felaktig information, undanhållande av diagnosen hepatit och avvisande bemötande från 

omvårdnadspersonalen. Patienterna hade ett stort behov av stöd i form av information och 

förståelse. Det negativa bemötandet från omvårdnadspersonalen kunde ofta härledas till 

okunskap. 

Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att patienter med hepatit B och C upplever negativt 

bemötande från omvårdnadspersonal. Det negativa bemötandet är ofta kopplat till information 

och brist på sådan. Det finns en kunskapslucka hos omvårdnadspersonal när det gäller hepatit 

vilket får konsekvenser för patientens behandling och hälsa. Denna studie kan komma att få 

betydelse för den framtida vården för patienter med hepatit genom att konsekvenser av det 

befintliga bemötandet belyses.  
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ABSTRACT 

Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world 

and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic 

hepatitis and liver cirrhosis. Both hepatitis B and C are blood infections which means that 

they are transmitted through contact with damaged skin, mucus membrane or the eyes.  

Aim: The aim of this study was to describe how patients with hepatitis B and C experience 

the treatment from healthcare professionals. 

Method: The method used in this study was a review of literature research. The study was 

conducted through examination of 10 research articles. The chosen articles were found on the 

databases PubMed and CINAHL. The differences and the similarities were noted to create a 

larger understanding of the results. 

Results: The results consist of four categories which shows how patients with hepatitis B and 

C experience the treatment from healthcare professionals. The four categories are, a lack of 

information, faulty information, withholding of the diagnosis hepatitis and dismissive 

treatment. Patients were in need of support in the form of information and understanding. The 

negative experience received from healthcare professionals could be derived from lack of 

information.  

Conclusion: The conclusion of this study is that patients with hepatitis B and C experience 

negative treatment from healthcare professionals. The negative treatment is often connected 

to information and lack thereof. This study may have significance for future treatment of 

patients with hepatitis by highlighting the existing response.  
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BAKGRUND 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är var tolfte människa i världen drabbad av den kroniska 

infektionen hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV). Det innebär att hepatit är ett globalt 

folkhälsoproblem med en förekomst av 235 miljoner människor som lever med HBV eller 

HCV år 2019. Det högsta förekomsten av hepatitinfektioner ses i Asien och Afrika (Sarin et 

al., 2015). 1.4 miljoner människor dör varje år på grund av hepatit och det är den näst 

dödligaste virusinfektionen efter tuberkulos (World Health Organization [WHO], 2019; 

Manne, Gochanour & Kowdley, 2019). Hepatit går att både förebygga, behandla och i vissa 

fall bota. HBV kan man vaccinera sig mot och det har varit möjligt sedan 1981 (Trépo, Chan 

& Lok, 2014) och i Sverige erbjuds det till alla spädbarn och personer som kan utsättas för 

smittan, exempelvis sjukvårdspersonal eller personer som planerar att åka till länder där 

förekomsten av HBV är hög. HBV går inte att bota när man väl blivit smittad 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). HCV finns det inget vaccin mot men det går att behandla och 

upp emot 95% kan bli av med sin HCV med antivirala läkemedelsbehandlingar (WHO, 

2019). 

HBV och HCV orsakas av ett DNA-virus, vilket är den vanligaste orsaken till kronisk hepatit. 

Kronisk hepatit innebär en inflammation i levern som varar i minst sex månader. Fulminant 

HBV utvecklas hos 1 % av de smittade. En fulminant infektion innebär att sjukdomsförloppet 

sker snabbt och våldsamt. Infektionen kan läka ut spontant, vilket det gör i de flesta av fallen, 

cirka 90 %. Av de som drabbas av kronisk HBV får 10 % en levercirros. HBV är även den 

främsta orsaken till levercancer (Manzoor, Saalim, Imran, Resham & Ashraf, 2015). 

Smittvägarna för HBV är via sexuell kontakt, blodburen smitta och från mor till barn under 

förlossning samt den närmsta tiden efter (Simán & Thorhallsson, 2013). 

HCV är också en blodsmitta och den vanligaste smittorsaken är via kontaminerade kanyler 

som injiceras i samband med intag av narkotika. Cirka 30% av personerna som drabbas av 

HCV läker ut viruset spontant utan någon medicinsk behandling. Resterande 70% av de 

smittade människorna utvecklar en kronisk HCV-infektion och bland dessa människor är 

risken upp till 30% att drabbas av levercirros (WHO, 2019). 
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Patofysiologi 

Hepatitviruset har olika genotyper som innebär olika sjukdomsförlopp och smittsamhet. 

HBsAg är ett ytantigen och om det finns i kroppen innebär det att patienten är smittad och har 

smittsamt blod. I dessa fall räcker det med 0,00001 ml blod eller serum för att HBV ska 

smitta (Khan, Madan & Virmani, 2019). När infektionen är utläkt har också antigenet HBsAg 

försvunnit ur kroppen och HBs-antikroppar har bildats. HBeAg är ett e-antigen som är 

mycket smittsamt. Anledningen till att HBeAg genen är smittsam är för att e-antigenet i 

virusets kärna är starkt kopplat till replikation (virusdelning). HBeAg kan finnas kvar i 

kroppen efter avslutad behandling vilket då tyder på att infektionen är kronisk och anses 

fortfarande som smittsam. Detta innebär att vissa människor kan vara både HBsAg-positiva 

och HBeAg-negativa, då är personen en så kallad bärare vilket innebär att de sprider viruset 

vidare men påvisar själva inga symtom (Simán & Thorhallsson, 2013).  

Okunskap i samhället 

I vissa samhällen i delar av världen finns det inget ord för hepatit. Detta vittnar om vilken 

enorm okunskap som råder gällande en av de största virusinfektionerna i dagens samhälle. 

Pham et al (2019) genomförde en studie som inkluderade 314 människor med HBV. Endast 

39,5 % av dessa visste att HBV kan överföras mellan mor och barn trots att detta var den 

vanligaste infektionsorsaken bland deltagarna i studien. 49,4 % av deltagarna i studien trodde 

att HBV smittade via bestick och porslin. Konsekvenserna av detta är ett samhälle som saknar 

kunskap och genom det bidrar till en diskriminering gentemot en grupp i samhället (Le et al., 

2019). Att fördomar kring HBV och HCV förefaller som ett faktum styrks av Rafique och 

medarbetare (2014) i en studie där patienter med hepatit berättar om sina rädslor kring att 

berätta om sin sjukdom då det kan leda till isolering och utsatthet. 50% av de 140 patienterna 

i studien vittnar om att de har upplevt diskriminering från bland annat vårdpersonal på grund 

av sin hepatitdiagnos. 

Myers och DeWall (2018) menar att när kunskapen är bristfällig, minskar också förståelsen. 

Detta är ett känt fenomen som har funnits i alla tider och ses ofta i samband med att nya 

sjukdomar bryter ut. Det människan inte vet blir farligt och fördomar föds av rädsla för de 

okända. Vetenskap och forskning kan få svårt att få fäste och denna rädsla genomsyrar alla 

samhällets skikt. Patienter får felaktig information om sin sjukdom från omvårdnadspersonal 

och de preventiva åtgärderna som är viktiga för samhällets hälsa ignoreras. De fördomar som 
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existerar skapar en osynlig mur som hindrar allt ifrån preventivt arbete med folkhälsa på 

makronivå till den enskilde individens välmående, fysiska och psykiska hälsa på mikronivå 

(Myers & DeWall, 2018). 

Diskriminering 

Diskriminering kan förekomma mot alla individer. Diskriminering innebär att en individ 

behandlas eller bemöts sämre än en liknande individ skulle behandlats i samma situation. 

Detta om bemötandet eller behandlingen varit annorlunda på grund av att individen tillhör 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna (SFS 2008:567). Det finns dock grupper i 

samhället som har högre risk att råka ut för diskriminering, även inom vården. Människor 

som kommer från en lägre samhällsklass löper större risk att leva med stress relaterat till 

dåliga sociala och ekonomiska förhållanden. Den långvariga stressen kan i sin tur påverka 

hälsan och genom det skapa utanförskap och sämre förutsättningar att klara av en vardag 

(Ringsberg, 2014).  

Patienter med hepatit lider inte enbart av de fysiska besvär som orsakas av sjukdomen utan 

också av de psykologiska påfrestningarna som det innebär att vara diagnostiserad med en 

blodsmitta (Adjei, Naab & Donkor, 2017). Den diskriminering och stigmatisering som dessa 

patienter tvingas utstå är enligt Moore och medarbetare (2007) precis lika aggressiv, smittsam 

och smärtsam som sjukdomen i sig. 

Författningar 

I smittskyddslagen (SFS 2004:168) skildras de sjukdomar som är anmälningspliktiga. Det 

innebär att den läkare som diagnostiserat den smittade patienten har en skyldighet att anmäla 

upptäckten till Folkhälsomyndigheten samt smittskyddsläkaren i regionen 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). HBV och HCV faller båda under smittskyddslagen och 

räknas dessutom som allmänfarliga. En allmänfarlig sjukdom innebär en långvarig sjukdom 

med stort lidande som medför allvarliga konsekvenser som kan vara livshotande (SFS 

2004:168). 

Hälso- och sjukvårdslagen är en av grundpelarna inom sjukvården och den dikterar vad 

patienten har rätt till. Där står det att patienter ska bemötas med respekt och värdighet. Det 

kan göras genom att sjuksköterskan har ett öppet synsätt och inte tillåter egna fördomar att 

påverka bemötandet av patienten (SFS 2017:30).  
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Stigma 

Stigma som begrepp beskrivs som ett subjektivt komplext fenomen som upplevs som en 

negativt betingad socialstämpel. Det är starkt förenat med skam och skuldkänslor för den som 

upplever stigma. I en studie av Moore, Hawley & Bradley (2007) framkom det att en 

majoritet av patienterna mellan åldrarna 35 – 72 år upplevde ett stigmatiserande bemötande 

från omvårdnadspersonal. Av de patienterna som granskades i studien upplevde 38,5 % att det 

stigmatiserande bemötandet kommit från antingen en läkare eller sjuksköterska. Inom vården 

ställs omvårdnadspersonal ofta inför etiska dilemman. Det kan finnas situationer där lagar och 

riktlinjer inte alltid räcker till för att ge lösning på uppkomna situationer. Det kan också finnas 

situationer där patienter far illa av bemötande eller där bemötande direkt skadar patienterna. I 

dessa situationer kan de etiska principerna vara till hjälp genom att de ligger till grund för hur 

besluten som fattas ska motiveras. Det finns fyra etiska principer och var och en verkar för att 

skydda individen på olika sätt. Rättviseprincipen är en av de fyra principerna och enligt den 

ska alla människor agera på ett moraliskt korrekt sätt mot alla människor. Det ska inte göras 

skillnad på individer. Enligt denna princip har alla människor samma rättigheter. Inom vården 

ska eventuella skillnader i behandling eller bemötande motiveras medicinskt och etiskt 

(Sandman & Kjellström, 2013). Med utgång från denna princip kan Travelbees 

interaktionsteori komma att komplettera principen genom att belysa vikten av varje individs 

värde och rätt till rättvis vård (Travelbee, 1997). 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee var en specialistsjuksköterska och omvårdnadsteoretiker fram till 1973. 

Travelbees interaktionsteori baseras på ett synsätt där den enskilde människan är oersättlig 

och unik och ska behandlas därefter. Travelbee menar att relationen mellan patient och 

sjuksköterska skulle vara personlig och se bortom diagnoser och symtom (i Kirkevold, 2000). 

Stigman och fördomar baseras ofta på ett synsätt där man placerar människor i olika fack: 

smittsam, smutsig, destruktiv, oansvarig och så vidare. Enligt interaktionsteorin ska inte 

allmänna slutsatser dras utan varje unik individ ska ses i samband med dess livssituation och 

hur de har påverkat dem. Att visa förståelse för individen och ha möjlighet att se över vissa 

sjukdomar och diagnoser är något som förespråkas, enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskan har en betydande roll i att påverka patienten och dennes tillstånd, detta genom 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Travelbee menar också att en av de viktigaste 
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uppgifter en sjuksköterska har gentemot patienten är att bortse från sin egna åsikt eller 

bedömning om patientens sjukdom eller tillstånd och istället ta del av patientens egen 

uppfattning kring sjukdomen och dess påverkan på individen. Alla människor upplever olika 

känslor kring sin sjukdom och det är sjuksköterskans uppgift att sätta sig in i den enskilda 

patientens uppfattning om sjukdomen (i Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskan har ett stort ansvarsområde som sträcker sig mellan allt från bemötandet av 

den enskilde individen till att arbeta förebyggande och säkert. Detta är särskilt viktigt vid 

behandling av patienter med smitta. Basala hygienrutiner ska som regel alltid tillämpas av all 

vårdpersonal, detta för att minimera risken för att personal ska bli smittad samt för att 

överföra smitta mellan patienter (Socialstyrelsen, 2019). 

Problemformulering 

Patienter med HBV och HCV tillhör en sårbar grupp i samhället. Som ett resultat av 

sjukdomens smittvägar och hur diagnosen presenteras för patienten kan diagnosen vara 

förenad med fördomar och skuld. Det är av största vikt att dessa patienter fångas upp av alla 

samhällets skikt, vårdinrättningar, arbete och familj (Le et al., 2019). Omvårdnadspersonalens 

bemötande kan vara avgörande för patientens egen uppfattning om sig själv och sin sjukdom. 

Det finns en kunskapslucka i hanteringen och bemötandet gentemot patienter med hepatit som 

behöver fyllas för att kunna erbjuda en individanpassad och fördomsfri vård utan att patienten 

ska känna skuld och skam (Adjei, Naab & Donkor, 2017).  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med HBV och HCV upplever 

bemötandet från omvårdnadspersonal. 
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METOD 

Design 

En litteraturöversikt med beskrivande design valdes för att besvara syftet med denna studie. 

Målet med studien var att undersöka patienters upplevelser och berättelser, detta gjordes med 

hjälp av kvalitativa studier. Genom att samla in underlag kring det valda ämnet och presentera 

hur denna process har gått till med hjälp av en specificerad sökstrategi skapas möjligheten till 

granskning av arbetets trovärdighet och ger möjlighet till reproducerbarhet (Polit & Beck, 

2017). 

Enligt Polit och Beck (2017) används en kvalitativ ansats för att kasta ljus på studiernas 

skillnader, likheter och sambanden mellan dessa. Detta gör det enklare att tolka resultatet och 

skapar en större förståelse i de resultat som presenterats.  

Sökstrategi 

Till litteraturöversikten har databaserna PubMed och CINAHL använts för att hitta artiklar 

som ämnar att besvara studiens syfte. De sökord som användes på samtliga databaser var, 

hepatitis, chronic hepatitis, chronic hepatitis B, chronic hepatitis C hepatitis B, hepatitis C, 

guilt, nursing, stigma, patient, knowledge och experience. Se tabell 1 för 

sökordskombinationer. Ett så kallat chain sampling urval har också skett genom att 

databaserna givit förslag baserat på tidigare sökningar, samt referenslistan från valda artiklar 

(Polit & Beck, 2017). 

Inledningsvis valdes studierna ut genom att rubrikerna granskades på utfallet efter varje 

sökkombination. De 19 mest passande och relevanta studierna valdes sedan ut för ytterligare 

granskning genom att respektive artikels abstrakt lästes. Efter att samtliga 19 abstrakt var 

lästa valdes 10 artiklar ut för att kvalitetsgranskas. Dessa 10 artiklar valdes ut för att de ansågs 

bäst besvara syftet. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats som inte var 

publicerade innan år 2009, patienterna som deltog i studierna skulle vara över 18 år och 

diagnostiserade med HBV eller HCV. Omvårdpersonalen skulle innefatta legitimerade 
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sjuksköterskor och artiklarna skulle vara skrivna på engelska. En annan inklusionskriterie var 

att artiklarna skulle innefatta information om patienters upplevelse av bemötandet från 

omvårdnadspersonal. Studierna skulle också vara godkända av en etisk kommitté.   

Anledningen till att vetenskapliga originalartiklar har använts som inklusionskriterie är för att 

de ökar studiens validitet. Genom att använda ovannämnda inklusionskriterier har arbetets 

kvalitet stärkts och resultatet har blivit mer tillförlitligt (Henricson, 2017). 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var patienter som inte blivit diagnostiserade med HBV eller HCV. 

Artiklar som var skrivna på andra språk än engelska samt innefattade patienter under 18 år.  

 

Tabell 1. Sökresultat 

Databas: Sökord: Utfall: Utvalda: 

PubMed hepatitis C AND nursing 
AND patient AND 
experience 

40 2 

PubMed hepatitis B AND nursing 
AND patient AND 
experience 

65 1 

PubMed Chronic AND hepatitis 
AND patient AND stigma 

59 2 

PubMed Hepatitis AND patient 
AND stigma AND 
experience 

25 3 

CINAHL chronic hepatitis B AND 
experience AND patients 

67 1 
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CINAHL chronic hepatitis C AND 
experience AND patient 

160 1 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

De valda artiklarna har analyserats och kvalitetsgranskas med hjälp av granskningsmallen för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Tabell 2 presenterar 

översiktlig information om samtliga studier. Av de artiklar som inkluderades i studien var 

ingen av låg eller hög kvalité och 10 var av medelhög kvalité. För att veta vilken kvalitét som 

artiklarna hade har de kvalitetsgranskats med hjälp av ett eget konstruerat poängsystem där 0 

- 7 poäng innebär låg kvalitet, 8 - 16 poäng innebar medelhög kvalitet och 17 - 21 innebar hög 

kvalitet. Av de artiklar som inkluderades i studien var ingen av hög kvalité och 10 var av 

medelhög kvalité.  Detta system utformades för att på ett objektivt sätt skatta de valda 

artiklarna. Skattningssystemet gjorde inte skillnad på innehållet i artiklarna utan värderade 

samtliga svar: ja, nej, oklart respektive ej tillämpbar med samma poäng oavsett vad de 

ämnade att svara på. Det som skiljer artiklarnas kvalitet är den övergripande helheten. Ingen 

kategori skattas högre än någon annan. Frågorna som ingick i granskningsmallen var 

uppdelade i fem olika kategorier: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Detta ledde 

till att en fråga om datamättnad under datainsamlingskategorin värderades lika högt som om 

resultatet var tydligt beskrivet under resultatkategorin.  

Resultatanalys 

Studierna delades upp i grupper baserat på resultat, sedan bearbetades de av båda författarna. 

Bearbetningen skedde genom att samtliga studier lästes igenom och sammanfattades kort. 

Efter att sammanfattningen var gjord sammanställdes artiklarnas resultat och jämfördes mot 

varandra för att se likheter och skillnader. Detta gav en övergripande bild av de gemensamma 

resultaten från artiklarna (Henricson, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att de artiklar som granskats har utförts med patienternas och vårdpersonalens 

autonomi och integritet i åtanke samt att artiklarna är tillförlitliga. Samtliga artiklar ska också 

vara godkända av en etisk kommitté för att vara säkra på att människorna som deltagit blivit 

bemötta med respekt och värdighet. De mänskliga rättigheterna måste tas i beaktning och 

skall alltid sättas i första hand (CODEX, 2018). Artiklarnas resultat har sammanfattats utan 

influerade av egna eller tidigare erfarenheter inom ämnet (Lundman & Graneheim, 2017). 

 

RESULTAT 

Studiens resultat är baserat på 10 vetenskapliga artiklar och resultatet delades upp i fyra 

kategorier om hur patienterna upplevde bemötandet från omvårdnadspersonal: Otillräcklig 

information från omvårdnadspersonal, felaktig information från omvårdnadspersonal, 

undanhållande av diagnosen hepatit och avvisande bemötande från omvårdnadspersonal. 

Dessa kategorier är sammanlänkade med varandra genom att de härstammar från och 

resulterar i liknande konsekvenser (se figur 1).  

 

Figur 1. Resultatets fyra kategorier som påvisar hur patienter med hepatit B och C upplever 

bemötandet från omvårdnadspersonal 

 

Otillräcklig 
information

Felaktig 
information 

Undanhållande 
av diagnosen 

hepatit
Avvisande 
bemötande
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Otillräcklig information från omvårdnadspersonal  

Det visade sig att en stor del av patienterna upplevde att den information som de fick i 

samband med sin diagnos var bristfällig och inkonsekvent. Det ledde till att patienterna inte 

var införstådda i sjukdomens smittvägar, symptom och vilka behandlingsmöjligheter som 

fanns (Stewart, Mikocka-Walus, Harley & Andrews, 2012). På liknande sätt påvisar Ng och 

medarbetare (2013) att patienterna inte kände sig införstådda i deras sjukdom efter att de 

diagnostiserats. Denna brist på information verkade i sin tur för att patienterna saknade tillit 

till omvårdnadspersonalen och tenderade att söka egen information för att få svar på sina 

frågor om hepatit. En del patienter fick majoriteten av sin kunskap om hepatit från 

laboratoriepersonal och apotekspersonal (Ng et al., 2013). 

En av de största osäkerheterna patienterna upplevde var hur deras sjukdom smittade. 

Bristande information från omvårdnadspersonal ledde till en osäkerhet och okunskap hos 

patienterna. De visste inte hur sjukdomen smittade vilket ledde till att många vidtagit 

försiktighetsåtgärder som inte stod i realitet med sjukdomens smittvägar. Separat porslin, eget 

badrum och ingen fysisk kontakt var några av de konsekvenser patienter anpassade sig till av 

rädsla för att smitta exempelvis familjemedlemmar. Informationen som patienterna fick från 

omvårdnadspersonalen var inte tillräcklig för att de skulle känna sig trygga i att leva ett 

obehindrat liv och inte uppleva rädsla för hur deras relationer skulle påverkas. Patienterna 

vittnade om att de kände sig rädda för sig själva och hade svårt att se en långsiktig framtid för 

sig själva (HassanpourDehkordi, Mohammadi & NikbakhatNasrabadi, 2015). 

Bristfällig information hos patienterna visade sig enligt Ng och medarbetare (2013) leda till 

att patienterna inte sökte vård och fullföljde behandlingar så som de skulle. Det blev tydligt 

att bristen på kunskap om hepatit ledde till en större nonchalans bland patienterna. Detta blev 

tydligt när de jämfördes med patienter som var väl införstådda i sin hepatitdiagnos som aktivt 

fullföljde behandlingar och ställde krav på vården (Ng et al., 2013).  

“When I delivered my first child, I already knew I had hepatitis B. But I just act as if I didn’t have 

and… I was giving birth like one a year. The doctor scolded me and said that I could pass the 

illness to my children. I didn’t know that hepatitis B could become chronic. (26-year old woman)”. 

(Ng et al., 2013, s 35). 
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Felaktig information från omvårdnadspersonal 

“Do you know that hepatitis B can cause cancer?” He didn’t say that to motivate me; he said it in 

a way as if I could infect others . . . like I am going to die now. (26-year-old woman)” (Ng et al., 

2013, s 36). 

En stor anledning till att informationen som patienterna tilldelades var missvisande och ibland 

felaktig var för att omvårdnadspersonalen saknade kompetens. De visste inte tillräckligt om 

hepatit för att kunna lära ut till patienterna. Den bristen på kunskap ledde också till rädsla för 

att själva bli smittade och genom denna rädsla upplevde patienterna att de blev bemötta på ett 

kallt och diskriminerande sätt (Jiwani, Gul, Ali, Salih & Hanzala, 2013). 

En annan orsak som ledde till missförstånd var när omvårdnadspersonal försökte lindra 

patienternas ångest. Detta skedde genom att de försäkrade patienterna om att sjukdomen var 

godartad och att de av den anledningen inte behövde oroa sig. Detta skapade en falsk trygghet 

där patienterna hade svårt att veta hur den faktiska prognosen såg ut. Det beskrevs leda till en 

tröst i stunden men övergick sedan till en känsla av ovisshet och misstro (Ng et al., 2013). 

En del patienter klandrade sig själva för att de inte hade sökt tillräckligt med information på 

egen hand men de upplevde samtidigt att informationen som de hade fått ledde till stora 

missförstånd (Cho & Park, 2016). 

“To be honest, I was responsible for not doing my own research, but the physicians who treated me 

did not explain properly. If they explained the process and development of my disease, I could 

know how serious my disease was. They just showed me the chart in English, and when I asked 

something, they only said it would be OK. I thought I was OK because the physicians told me that I 

would be OK.” [Participant 9] (Cho & Park, 2016, s 397). 

Undanhållande av diagnosen hepatit 

Många patienter undanhöll sin hepatitdiagnos. Detta genom att ljuga om sin hepatitdiagnos 

eller aktivt undanhålla den. De beskrev att oviljan att vara öppen om diagnosen ofta uppstod 

efter att patienterna hade haft en negativ erfarenhet av hur omvårdnadspersonal hade reagerat 

när de fått veta att patienten var diagnostiserad med hepatit (Northrop, 2017). 
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“After the blood donation, they said your blood test is suspicious, get a blood test. I didn’t go for 

the test. I was anxious, mostly feared if I got AIDS or stuff like that.” (Participant #5)” (Valizadeh 

et al., 2017, s 147). 

Det var inte enbart i sjukhusmiljö som patienter med hepatit kände sig utsatta, det var i hela 

samhället och media som fördomar kring hepatit existerade (Valizadeh, Zamanzadeh, Bayani & 

Zabihi, 2017). 

Faktumet att patienterna upplevde att de inte kunde vara ärliga om sin sjukdom någonstans 

skapade ofta en känsla av utanförskap, många av patienterna vittnade om att de inte kände sig 

välkomna i samhället. Det fanns patienter som blivit nekade vård efter att de berättat om sin 

hepatitdiagnos vilket inte bara var en allvarlig kränkning utan också ledde till direkt fara för 

individens hälsa då dessa patienter inte fick den vård de behövde (Valizadeh et al., 2017).  

Avvisande bemötande från omvårdnadspersonal 

Bemötandet från omvårdnadspersonalen upplevdes påverkade patienters beslutsfattning 

gällande medicinsk behandling för hepatit. Trots att många patienter skulle svara bra på en 

antiviral behandling sökte de sig till alternativ medicin på grund av att de upplevde 

bemötandet från omvårdnadspersonalen som diskriminerande (Jiwani et al., 2013).  

Ezbarami och medarbetare (2017) beskrev också att det mentala stödet som patienter var i 

behov av inte tillfredsställs från omvårdnadspersonal. Patienterna behövde inte enbart 

information om patofysiologin kring hepatit utan hur de skulle fortsätta leva sina liv (Jiwani 

et al., 2013). 

Patienterna upplevde bemötandet som rutinmässigt och oengagerat vid diagnostillfället. Det 

visade sig att patienterna upplevde hög stress och ångest när information tilldelades på ett 

okänsligt och oengagerat vis. Sammantaget blev hela situationen mycket negativt påfrestande 

och patienterna upplevde inget stöd eller medlidande. Majoriteten av det avvisande 

bemötanden upplevdes vid diagnostiseringen av hepatit (Hill, Pfeil, Moore & Richardson, 

2014). 

Efter att patienterna berättat att de hade HCV upplevde de diskriminering som kunde ta sig 

uttryck i omvårdnadspersonalens uppträdande. De fick en hårdare ton i rösten, förändrad 

attityd, undvek ögonkontakt med patienterna och pratade till patienterna på ett dömande sätt. 



13 
 

 

Detta beskrevs som en passiv diskriminering. Bemötandet ledde till att patienterna inte kände 

sig trygga med omvårdnadspersonalen och hade ingen tillit till att de skulle handla enligt 

sekretess. En del patienter menade att det var den personalen som hade minst kunskap om 

hepatit som agerade på detta vis medan andra patienter inte såg det sambandet (Northrop, 

2017). 

Enligt Kinder (2009) beskrev patienterna hur viktigt det var med stöd från 

omvårdnadspersonal. Det gjorde att det blev mer påtagligt när de stödet inte gavs. Många av 

patienterna var i en utsatt situation och upplevde bristen på stöd som avvisande. Vissa 

patienter upplevde att bristen på stöd från omvårdnadspersonal var den dominerande 

upplevelsen som de lämnades med efter sitt möte med omvårdnadspersonal (Hill et al., 2014). 

DISKUSSION 

Denna studies syfte var att besvara hur patienter med HCV och HBV upplevde bemötandet 

från omvårdnadspersonal. Detta gjordes genom en litteraturöversikt med beskrivande design. 

Resultatet delades upp i fyra huvudkategorier: Otillräcklig information från 

omvårdnadspersonal, felaktig information från omvårdnadspersonal, undanhållande av 

diagnosen hepatit och avvisande bemötande från omvårdnadspersonal. I majoriteten av de 

studerade artiklarna blev det tydligt att patienter med hepatit upplevde negativa känslor 

kopplade till bemötandet från omvårdnadspersonal. Okunskap var en återkommande faktor i 

samtliga artiklar som beskrevs ligga till grund för omvårdnadspersonalens bemötande. 

Konsekvenserna av det upplevda bemötandet togs sig olika uttryck men genomgående ledde 

det till negativa påfrestningar på patientens fysiska och psykiska hälsa. Upplevelserna som 

patienterna hade var starkt kopplade till varandra och det var mer vanligt att samtliga 

patienter upplevde fler än två av ovannämnda kategorier. En kunskapslucka i hepatitvården 

kunde identifieras och vikten av en förändring inom vårdandet av hepatitpatienter blev tydligt. 

Diskriminering och stigma har varit återkommande begrepp som har präglat patienternas 

upplevelser av hur det är att leva med hepatit samt hur det har bemötts inom vården. Enligt 

diskrimineringslagen blir en individ diskriminerad om han eller hon bemöts på ett annorlunda 

sätt än vad en annan individ i samma situation hade blivit. Detta låg till grund för många 

patienter med hepatits upplevelser av omvårdnadspersonalens bemötande (SFS 2008:567). 

Det framkom att för vissa patienter är diskrimineringen som de upplever lika smärtsam som 

diagnosen i sig (Moore et al., 2007). De fördomar som existerar kring hepatit är ofta sprungna 
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av okunskap och av en samhällsbild som anser att det är mindre socialt accepterade 

(Ringsberg, 2014). Detta leder ofta till negativa känslor som skuld och skam för patienter som 

utsätts för denna samhällssyn (Moore et al., 2007). 

Resultatdiskussion 

 
Otillräcklig information från omvårdnadspersonal 

Det mest framträdande resultatet var otillräcklig information. Detta kom upp i samtliga 

artiklar och var i många av dem det slutgiltiga resultatet. Även fast alla kategorier är kopplade 

till varandra och nämns ofta i alla artiklar så var otillräcklig information den huvudsakliga 

faktorn till att de andra kategorierna uppkom. Den bristande informationen ledde till att 

patienterna blev osäkra på vilka smittvägar som hepatit har. Andra konsekvenser var att 

patienterna inte tog sjukdomen på allvar och de var inte tillräckligt införstådda i sjukdomen 

för att ta behandlingen på allvar. Den bristande informationen ledde till en misstro från 

patienterna till vården. Det ledde i sin tur till att patienterna sökte information på egen hand 

vilket kan medföra allvarliga konsekvenser då information från icke-sakkunniga människor 

inte är allmängiltiga fakta som ger patienterna den hjälp som de behöver. Det kan också skapa 

en tro till alternativ medicin och behandlingar som kan hindra patienten från att genomgå 

behandling från legitimerad vårdpersonal i en kontrollerad och säker miljö.  

 

Felaktig information från omvårdnadspersonal 

Den felaktiga informationen var starkt kopplat till okunskap från omvårdnadspersonalens 

sida. De var rädda för att bli smittade och saknade grundläggande kunskap om sjukdomen 

hepatit. Okunskap hos personalen leder, enligt Myers och DeWall (2018), både till fördomar 

och till att preventivt folkhälsoarbete hindras på både mikro- och makronivå. Resultatet är 

baserat på artiklar som presenterar forskning genomförd i länder där sjukvården är skild från 

Sveriges och västvärldens. En möjlig förklaring till resultatet är att sjukvården inte är lika 

utvecklad som den är i Sverige. Okunskap kring hepatit existerar mer eller mindre överallt i 

världen men ju större okunskap som råder desto sämre bemötande upplever hepatitsmittade 

patienter. Trots att hepatit anses vara ett globalt folkhälsoproblem (WHO, 2019) finns det 

länder där det fortfarande inte finns ett ord för hepatit (Mokaya et al., 2018). Att en smittsam 

virussjukdom som är den näst dödligaste infektionen idag inte har en standardiserad vårdplan 

med riktlinjer för preventiv behandling, behandling och bemötande runt om i världen innebär 
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ett enormt lidande för tusentals människor. Ett lidande som enligt denna studie skulle lindras 

om omvårdnadspersonal runt om i världen fick ytterligare utbildning om hepatit. 

 

Undanhållande av diagnosen hepatit 

Många patienter undanhöll sin hepatitdiagnos efter att ha blivit negativt bemötta av 

omvårdnadspersonal och av andra i samhället. Resultatet överensstämmer med vad Rafique 

och medarbetare (2014) beskriver, att diskriminering är vanligt förekommande och att alla 

patienterna som undanhöll sin hepatitdiagnos i den studien hade upplevt tidigare 

diskriminerande bemötande från omvårdnadspersonal. Det negativa bemötandet ledde till en 

ovilja att söka ny vårdkontakt. Detta strider emot de etiska principerna, framförallt 

rättviseprincipen som går ut på att alla människor ska agera rättvist genom att moraliskt 

behandla alla människor lika. Patienter har rätt till vård och de ska bemötas med respekt och 

värdighet, oavsett yttre faktorer (Sandman & Kjellström, 2013; SFS 2017:30). 

Stigmatiseringen som existerar kring hepatit anses vara en bidragande faktor till upplevelsen 

av diskriminering hos patienterna (Moore et al., 2007).  En intressant aspekt är om det på 

samma sätt skulle gå att eliminera flera av ovannämnda kategorier genom att fokusera på en 

av kategorierna. Undanhållandet av diagnosen var en konsekvens av ett tidigt negativt 

bemötande, alltså som avvisande bemötandet kunde leda till. Detta var intressant då det 

innebär att en förbättring i bemötandet kan eliminera orsaken till att patienter undanhåller sin 

hepatitdiagnos. 

 

Att patienter väljer att inte berätta om sin hepatitdiagnos är skadligt, inte enbart för den 

enskilde individen utan för alla som vårdar och kommer i kontakt med patienten. Av den 

anledningen faller hepatit under smittskyddslagen men trotts det väljer patienter att inte vara 

ärliga om sin diagnos (SFS 2004:168). Detta visar på hur stark rädslan för ett negativt 

bemötande är hos människan. 

 

Avvisande bemötande från omvårdnadspersonal 

Patienterna upplevde ett avvisande bemötande, beskrivet med ord som diskriminerande, 

okänsligt, oengagerat och dömande. För att bibehålla den relationen som Travelbees 

förespråkar är det viktigt att patienten och sjuksköterskan har en bra kommunikation. Att 

patienten känner sig respekterad som individ och behandlas som en person och inte som sin 
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diagnos (Travelbee, 1997). Trots detta upplever många patienter just det, att de blir 

förminskade till en diagnos som genomsyrar allt bemötande (Moore et al., 2007). Vare sig det 

handlar om felaktig information eller avvisande bemötande. Resultaten som har uppkommit i 

denna studie har visats sig gå emot de mest väsentliga som Travelbee förespråkar. Den 

omvårdnadspersonal som bidragit till patienternas upplevelse av bemötandet har tappat en 

viktig aspekt i sitt yrke som omvårdnadspersonal. Om omvårdnadspersonal blev 

uppmärksammad på det som Travelbee anser vara det korrekta sättet att bemöta patienter 

skulle det kunna leda till en hjälp i hur bemötandet med patienter skulle ske (Travelbee, 

1997). Genom att informera omvårdnadspersonalen om vilka skillnader ett personligt och 

fördomsfritt bemötande kan ha för en patient kan omvårdnadspersonal inspireras till att 

implementera detta bemötande i sitt arbetssätt.  

Förbättringsarbete 

Eftersom HBV och HCV kategoriseras som blodsmittor skulle ett mer utförligt preventivt 

arbete vara nödvändigt. HCV går idag att bota men på grund av bristande information och 

kunskap är det många patienter som inte tar del av denna behandling och riskerar att utveckla 

levercirros (Simán & Thorhallsson, 2013). HBV går till skillnad från HCV inte att bota men 

det går att förebygga genom vaccin (Folkhälsomyndigheten, 2018). I de delar av världen som 

är mest utsatta skulle ett omfattande vaccinationsprogram för HBV vara det första steget i ett 

nödvändigt preventivt arbete. I artikeln av Adjei, Naab & Donkor (2017) beskrivs det hur 

vården kan implementera riktlinjer för hur samtal bör föras efter att patienter har 

diagnostiserats med hepatit då detta saknas på många sjukvårdsinrättningar i världen. Genom 

att tillämpa samma strategier som används vid samtal om HIV kan man förbättra vården för 

många patienter (Adjei et al., 2017). 

 

Genom att identifiera orsaken till problemet är man en god bit på vägen. Bristen på kunskap 

kan åtgärdas från olika fronter, hälso- och sjukvården kan satsa mer på information kring 

hepatit och genom specialiserade utbildningsprogram kan kunskapen lättare föras vidare på 

arbetsplatsen. I utbildningssyfte bör ett säkert arbetssätt implementeras där all 

omvårdnadspersonal ska känna sig trygg i att hantera patienter med blodsmittor. Riktlinjer 

och rutiner kring bemötande bör formuleras och införas på alla vårdinrättningar. Detta för att 

patienter ska uppleva ett positivt bemötande från omvårdnadspersonal när de har kontakt med 

vården. 
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Kliniska implikationer 

Den kliniska relevansen detta resultat har för individen och samhället väger tungt. Genom att 

undersöka patienters upplevelser av omvårdnad och bemötande kan vi lära oss. Att både 

reflektera över vilken typ av bemötande som efterfrågades från patienter samt vilka delar av 

bemötandet som brast från omvårdnadspersonalens sida är bland de viktigaste punkterna för 

bättre vård. Detta resultat erbjuder en inblick i hur det känns att vara diagnostiserad med 

hepatit och vårdas av omvårdnadspersonal. Utvecklingen är beroende av mottagare och 

avsändare, utan att ta del av båda sidors upplevelser kan kunskapen inte ses som komplett. 

Genom resultaten som har presenterats i detta arbete kan vårdpersonalen skapa sig ytterligare 

förståelse för patientens behov. Samhällets ansvar väger också tung i arbetet mot en bättre och 

mer jämställd vård. För att underlätta detta bedöms makthavare och andra inflytelserika 

människor agera utefter beprövad kunskap. Då många människor i samhället har en stor tillit 

till vården är det viktigt att satsa på utbildning för omvårdnadspersonal så att den kunskapen 

de besitter förs vidare på ett adekvat sätt till gemene man.  

Diagnosen hepatit är för många mycket omskakande. En del patienter ska leva med detta ett 

helt liv och andra kommer inte leva ett helt liv på grund av det. Av den anledning finns det 

ingen ursäkt för att patienter inte ska uppleva en god vård som erbjuder stöd och information 

som underlättar livet för den drabbade. 

Att uppmärksamma sjukdomen och dess smittvägar samt patofysiologi, tror vi kommer öka 

kunskapen och förståelsen kring HBV och HCV. Att förstå vikten av bemötande och 

behandling kan skapa en mer korrekt bild av sjukdomen som kan komma att gynna patienter 

som lever med den. Att lyfta vikten av ett värdigt bemötande i samband med patienters egna 

upplevelser kan bidra till motivation att se patienten utanför egna fördomar eller åsikter och 

möta individen bakom hepatit-diagnosen. 

Metoddiskussion 

För denna studie valdes en litteraturöversikt med beskrivande design för att besvara syftet. 

Under sökstrategin användes databaserna PubMed och CINAHL då dessa är etablerade 

tillförlitliga databaser inom omvårdnadsvetenskap (Polit & Beck, 2017). Alla valda 

vetenskapliga artiklar sammanställdes och resultatet presenterades, se tabell 2.  
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Av de två använd databaserna var det PubMed som bidrog till flest relevanta artiklar. 

Sökfunktionen MeSH testades i hopp om att ge ett mer specifikt sökresultat och generera fler 

relevanta artiklar men detta gav inte användbara resultat. Från PubMed skedde även det 

största chain sampling urvalet. Kombinationen av sökorden var inte optimal, detta på grund av 

att utbudet av artiklar var bristfälligt vilket ledde till att flera sökord som inte var relevanta 

användes. Efter att ha insett detta inleddes en mer systematisk sökning där författarna 

tillsammans sökte och noterade varje sökordskombination. Genom denna process blev 

sökandet mer effektivt och genererade ett större utfall användbara artiklar. Från början var det 

tänkt att endast patienter med hepatit B skulle undersökas men det gav inte tillräckligt med 

resultat vilket ledde till att patienter med hepatit C fick inkluderas i studien. Under 

sökprocessen upptäcktes det att olika kombinationer av hepatitis, hepatitis B och hepatitis C 

var vägen till ett lyckat sökresultat. Artiklarna lästes av två författare vilket är en styrka då det 

gav en mer utförlig genomarbetning och stärkte reliabiliteten (Henricson, 2017). 

 

Innan inklusions- och exklusionskriterierna bestämdes gjordes en snabb provsökning för att 

fastställa vilka kriterier som skulle behövas för att på bästa sätt besvara studiens syfte.  

Under den sökningsprocessen konstaterades det att utfallet var för lågt och det saknas relevant 

forskning för att besvara det valda syftet. Inklusion- och exklusionskriterierna fick justeras, 

detta kom att påverka studiens trovärdighet då kriterierna inte var lika skärpta som önskats.  

Majoriteten av artiklar var från Asien och Mellanöstern, väldigt få från västvärlden och 

Europa. Detta ses som en svaghet, den ekonomiska standarden som utvecklingsländer har är 

inte densamma som i västvärlden. Prioriteringsnivåerna och den vedertagna kunskapen som 

utvecklingsländerna har gällande hepatit kan också påverka, det preventiva arbetet är 

exempelvis inte lika prioriterat (Lemoine, Nayagam & Thursz, 2013). Detta påverkar studiens 

överförbarhet då det inte är lika relevant att överföra dessa forskningsresultat till västvärlden 

och Skandinavien. Studiens överförbarhet är grundad på en rad faktorer, innebördsrikedom, 

variation och djup. För att uppnå dessa har ett fokus på kvalité och djup valts före kvantitet 

och mängd, studiens resultat blir mer överförbart om resultatet presenteras utförligt och 

nyanserat (Rosberg, 2017). 

 

Gällande inklusionskriteriet att artiklarna ska vara publicerade efter år 2009 och 10 år framåt 

skapar en brist i relevansen då detta tidsspann är brett och innefattar på så vis information 

som kan vara daterad och genom det, inte relevant för studiens resultat. En smalare tidsram 
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hade varit mer gynnsam för studiens resultat men under provsökningarna visade det sig att 

forskning kring det valda ämnet var begränsat, det ledde till en mer bred tidsperiod, detta ses 

som en svaghet. Genom att sätta en åldersgräns på 18 år bidrog det också till att svaren som 

gavs var utförliga och från en vuxen människas perspektiv, detta ses som en styrka i studien. 

Denna studie ämnar till att besvara syftet ur ett vuxet perspektiv. Anledningen till att 

patienterna i artiklarna skulle vara över 18 år var delvis för att i de länder som artiklarna 

härstammade från var myndighetsgränsen 18 år vilket är av största vikt när det kommer till 

självbestämmanderätt och integritet. Det var viktigt att patienterna som deltagit i studierna 

skulle ha valt det själva (Öresland & Lützen, 2014).  

 

En annan inklusionskriterie var att samtliga artiklar skulle vara godkända av en etisk 

kommitté. Detta gjorde sökresultatet begränsat och en artikel som inte var godkänd av en 

etisk kommitté inkluderades. En avvägning gjordes där resultatet av artikeln ansågs vara så 

pass betydande för studiens resultat att den inkluderades trots att den inte uppfyllde denna 

inklusionskriterie. Detta leder till en bristande etisk tillförlitlighet och svaghet för studiens 

helhet.  

 

För kvalitetsgranskningen användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 

2014). Av 10 artiklar ansågs alla vara av medelhög kvalitet enligt det satta poängsystemet.  

Många av artiklarnas resultat bedömdes passa väl med syftet men var i övrigt svåra att 

bedöma, bland annat var genomförande och metod inte utförligt beskrivet.  

Litteraturöversiktens tillförlitlighet anses vara hög då de granskade artiklarna har passat väl 

in med att besvara denna studies syfte. Men det hade varit att föredra om flera av artiklarna 

var av hög kvalitet. En objektiv bedömning har kunnat genomföras utifrån omständigheterna. 

Då det inte fanns ett vedertaget poängsystem att använda för att poängsätta artiklarna 

användes ett eget system och utifrån det bedömdes artiklarna. Detta ses som en svaghet i 

metoden.  

 

Majoriteten av de valda artiklarna har använt sig av intervju som datainsamlingsmetod. Detta 

skapar en större tillförlitlighet då missförstånd och feltolkningar undviks då svaren är 

ordagranna från den intervjuade. Detta ses som en styrka. Samtliga av de valda studierna har 

visat liknande resultat. De fyra kategorier som beskrev upplevelsen av omvårdnaden 

nämndes i alla de valda artiklarna vilket leder till ett starkt resultat som går att analyseras ur 
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olika perspektiv och utifrån olika synvinklar. Detta anses stärka resultatet då liknande 

upplevelser har beskrivits från samtliga av de studerade patienterna trots att de flesta artiklar 

bedrivit forskning i olika länder. Att mäta upplevelser påverkas starkt av yttre faktorer såsom 

vårdinrättning, ekonomiska och kulturella förekomster. Trots detta finns ett starkt samband 

hos individen som varelse när det gäller känsla av positivt eller negativt bemötande 

(Ringsberg, 2014).  

Slutsats 

Slutsatsen av denna studie var att patienter med HBV och HCV upplevde att de inte fick 

tillräckligt med information, bristfällig information, inte vågade berätta om sin diagnos och 

bemöttes av ett avvisande beteende. Dessa bemötanden var ofta konsekvenser av varandra och 

mycket bottnade i en okunskap hos omvårdnadspersonalen. Denna studie belyser bristen på 

kunskap kring hepatit B och C samt vilka konsekvenser denna okunskap fick för patienten. 

Genom att belysa dessa konsekvenser bidrar denna studie till att öka medvetenheten kring 

vikten av ett gott bemötande från omvårdnadspersonal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

REFERENSLISTA 

 

Adjei, A.C., Naab, F. & Donkor, S.E. (2017). Beyond the diagnosis: a qualitative exploration 

of the experiences of persons with hepatitis B in the Accra Metropolis, Ghana. BMJ Open  

doi:10.1136/ bmjopen-2017-017665. 
 

Codex. (2018). Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Codex. Hämtad 9 

september, 2019, från http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 

Cho, H.J. & Park, E. (2016). Illness experience of patients with chronic hepatitis C 

participating in clinical trials. Osang Public Health Research Perspectives, 7(6), 394–399.  

doi: 0.1016/j.phrp.2016.11.001. 

 

Ezbarami, T.Z., Hassani, P., Tafreshi, Z.M. & Majd, A.H. (2017). A qualitative study on 

individual experiences of chronic hepatitis B patients. Nursing Open, 4(4), 310–318.  

doi: 10.1002/nop2.100. 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Hepatit B. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 30 maj, 2019, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/juli/en-av-tolv-i-

varlden-lever-med-hepatit-b-eller-c/ 

Folkhälsomyndigheten. (2013). Sjukdomsinformation om Hepatit C. Folkhälsomyndigheten. 

Hämtad 6 september, 2019, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/9 

HassanpourDehkordi, A., Mohammadi, N. & NikbakhatNasrabadi, A. (2015). Hepatitis-

related stigma in chronic patients: A qualitative study. Applied Nursing Research, 29, 206–

210. doi: 0.1016/j.apnr.2015.04.010. 

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom 

omvårdnad. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Hill, R., Pfeil, M., Moore, J. & Richardson, B. (2014). Living with hepatitis C: a 

phenomenological study. Journal of Clinical Nursing, 24, 428–438. doi: 10.1111/jocn.12620. 

 



22 
 

 

Ng, C.J., Yun Low, W., Ping Wong, L., Sudin, M.R. & Mohamed, R. (2013). Uncovering the 

Experiences and Needs of Patients With Chronic Hepatitis B Infection at Diagnosis: A 

Qualitative Study. Asia-Pacific Journal of Public Health, 25(1), 32–40.  

doi: 10.1177/1010539511413258. 

 

Jiwani, N.S., Gul, B.R., Ali, A., Salih, M. & Hanzala, M. (2013). Experiences and 

Perceptions of Patients Living With Hepatitis C in Karachi, Pakistan. Journal of 

Transcultural Nursing, 24(3), 297–304. doi: 10.1177/1043659613481674.  

 

Khan, S., Madan, M. & Virmani, K.S. (2019). Prevalence of Hepatitis B Virus, Genotypes, 

and Mutants in HBsAg-Positive Patients in Meerut, India. Iranian Biomedical Journal, 23(5), 

354–361. doi: 10.29252/.23.5.354.  

 

Kinder, M. (2009). The Lived Experience of Treatment for Hepatitis C. Gastroenterology 

Nursing, 32(6), 401–408.  

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering (2 uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Le, V.T., Minh Vu, T.T., Mai, T.H., Nguyen, H.L., Truong, T.N., Hoang, L.C,… Ho, C.M.R. 

(2019). Social Determinants of Stigma and Discrimination in Vietnamese Patients with 

Chronic Hepatitis B. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

2019(16), 1–9. doi:10.3390/ijerph16030398. 

Lemoine, M., Nayagam, S. & Thursz, M. (2013) Viral hepatitis in resource-limited countries 

and access to antiviral therapies: current and future challenges. Europe PMC Funders Group, 

8(4). doi:10.2217/fvl.13.11.  

Lundman, B. & Graneheim Hällgren, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 

Nielsen & M. Granskär (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. 

uppl., s. 219–233). Lund: Studentlitteratur.  

 



23 
 

 

Manne, V., Gochanour, E. & Kowdley, V.K. (2019). Current perspectives into the evaluation 

and management of hepatitis B: a review. HepatoBiliary Surgery and Nutrition, 8(4), 361–

369. doi: 10.21037/hbsn.2019.02.09. 

 

Manzoor, S., Saalim, M., Imran, M., Resham, S. & Ashraf. (2015). Hepatitis B virus therapy: 

What´s the future holding for us? World Journal of Gastroenterology, 21(44), 12558–12575. 

doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12558 

Mokaya, J., McNaughton, A.L., Burbridge, L., Maponga, T., O´Hara, G., Andersson, M,… 

Matthews, G.C. (2018). A blind Spot? Confronting the stigma of hepatitis B virus (HBV) 

infection – A systematic review. Wellcome Open Research 3(29).  

doi: 10.12688/wellcomeopenres.14273.2 

Moore, A.G., Hawley, A.D. & Bradley, P. (2007). Hepatitis C: Studying Stigma. 

Gastroenterology Nursing 31(5), 346 – 352. doi: 10.1097/01.SGA.0000338279.40412.96 

 

Myers, D.G. & DeWall, N.C. (2018) Psychology. (12 uppl.) Worth Publishers. 

Northrop, M.J. (2017). A dirty little secret: stigma, shame and hepatitis C in the health 

setting. Medical Humanities, 43(4), 218–224. doi:10.1136/medhum-2016-011099. 

 

Pham, T.T.H., Le, X.T., Nguyen, T.D., Luu, M.C., Truong, D.B., Tran, D.P,... So, S. (2019). 

Knowledge, attitudes and medical practice regarding hepatitis B prevention and management 

among healthcare workers in Northern Vietnam. Plos One, 1–14. 

doi:10.1371/journal.pone.0223733. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

Rafique, I., Saqib, M.A.N., Siddiqui, S., Munir, M.A., Qureshi, H., Javed, N,... Tirmazi, I.Z. 

(2014). Experiences of stigma among hepatitis B and C patients in Rawalpindi and 

Islamabad, Pakistan. Eastern Mediterranean Health Journal, 20(12), 796–803. 

Ringsberg, C.K. (2014). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén. (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2.uppl., s.387- 416). Lund: Studentlitteratur.  

 



24 
 

 

Rosberg, S. (2017). Fenomenologi. I B. Höglund Nielsen & M. Granskär (Red.) Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl., s. 127–150). Lund: Studentlitteratur.  

 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. (6.uppl., s. 367 - 

372). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sarin, K.S., Kumar, M., Lau, K.G., Abbas, Z., Chan, Y.L.H., Chen, J.C,… Kao, H.J. (2016). 

Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. 

Hepatol International, 10, 1–98. doi: 10.1007/s12072-015-9675-4. 

 

SBU (2014). Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ och forskningsmetodik – 

patientupplevelser. Stockholm. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Socialdepartementet. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Arbetsmarknadsdepartementet. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Simán, H. & Thorhallsson, E. (2013). Mag-tarmkanalens sjukdomar - gastroenterologi. I N. 

Grefberg (Red.).  Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5. uppl., s. 424–

456) Stockholm: Liber 

Socialstyrelsen (2019). Basala hygienrutiner. Socialstyrelsen. Hämtad 13 september, 2019, 

från https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vardhygien/basala-hygienrutiner/ 

 

Stewart, J.B., Mikocka-Walus, A.A., Harley, H. & Andrews, M.J. (2012). Help-seeking and 

coping with the psychosocial burden of chronic hepatitis C: A qualitative study if patient, 



25 
 

 

hepatologist, and counsellor perspectives. International Journal of Nursing Studies, 49(5), 

560–569. doi: doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.11.004. 

 

Travelbee, J. (1997). Interpersonal Aspects of Nursing. (2nd ed.). Oslo: Kopinor Pensum. 

 

Trépo, C., Chan, L.Y.H. & Lok, A. (2014). Hepatitis B virus infection. The Lancet, 

384(9959), 2053–2063. doi:10.1016/S0140-6736(14)60220-8. 

 

Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Bayani, M. & Zabihi, A. (2017). The Social Stigma 

Experience in Patients With Hepatitis B Infection. Society of Gastroenterology Nurses and 

Associates, 40(2), 143–150. doi: 10.1097/SGA.0000000000000223. 

World Health Organization. (2019). Test. Treat. Hepatitis. World Health Organization. 

Hämtad 9 september, 2019, från https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2018 

World Health Organization. (2019). World Hepatitis Day 2019 - investing in eliminating 

hepatitis. World Health Organization. Hämtad 9 september, 2019, från 

https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2019 

World Health Organization. (2019). Hepatitis C. World Health Organization. Hämtad 9 

september, 2019, från https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c 

Öresland, S. & Lützen, K. (2014) Etiska stigar och moraliska vandringar. I F. Friberg & J.  

Öhlén (Red.) Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl., s. 419–434). 

Lund: Studentlitteratur.  



26 
 

 

Tabell 2. Artikelmatris 

Författare, 
Land, År 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Valizadeh, L., 
Zamanzadeh, V., 
Bayani, M., Zabihi, 
A. Iran, 2017 

The Social Stigma 
Experience in 
Patients With 
Hepatitis B 
Infection. 

Denna studies syfte 
var att påvisa den 
sociala stigman som 
patienter i Iran 
upplever.  

Kvalitativ studie med 
innehållsanalysmetod 
med primära samt 
sekundära källor som 
referenser. Godkänd av 
en etisk kommitté. 

15 ostrukturerade 
och fördjupade 
intervjuer gjorda 
år 2014. 

Det visade sig att sociala 
stigma kommer från att 
patienter och samhället inte 
har tillräcklig kunskap om 
diagnosen. Stigman hos 
patienter med hepatit B 
leder till att patienter bl.a. 
döljer sin sjukdom. 
Resultaten från denna studie 
visar att detta är vanligt 
bland hepatitsmittade 
patienter. 

15p, medelhög kvalité. 

HassanpourDehkordi, 
A., Mohammadi, N., 
NikbakhatNasrabadi, 
A. Iran, 2015 

Hepatitis-related 
stigma in chronic 
patients: A 
qualitative study. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka stigma 
relaterat till hepatit 
och diskriminering 
hos patienter med 
kronisk hepatit i det 
iranska samhället.  

En beskrivande kvalitativ 
forskningsstudie. Studien 
använder en 
innehållsanalysmetod. 
Genom 
semistrukturerade 
intervjuer samlades data 
in. 
Godkänd av en etisk 
kommitté. 

18 deltagare med 
kronisk hepatit 
mellan 18–61 år, 
de ska levt med 
kronisk hepatit B 
eller C i minst 
sex månader. 

Stigma var huvudsakligen 
temat för denna studie. 
Patienterna var oroliga att 
de skulle förlora sitt sociala 
stöd då omvårdnadspersonal 
betedde sig negativt. De 
upplevde att 
omvårdnadspersonalen inte 
vill behandla dem när de 
blev medvetna om 
patienterna diagnos.  

15p, medelhög kvalité. 
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Qualitative Study 

Syftet med denna 
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undersöka de 
erfarenheter och 
behov patienter med 
hepatit B har/hade vid 
diagnostisering.  

En kvalitativ metod 
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upplevelserna hos 
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undersökning vid en 
poliklinisk 
hepatologklinik blev 
inbjudna till att delta i 
fokusgruppsdiskussioner. 
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kommitté. 
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målmedvetande 
rekrytering av 
patienter med 
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kön och etnicitet. 
Nio fokusgrupper 
med 4–6 
deltagare i 
vardera, 
sammanlagt 44 
deltog i studien.  

Tre teman uppstod från 
fokusgrupperna och dessa 
kategoriserades. Patienterna 
uttryckte problem med 
vårdpersonal gällande 
kommunikation, specifikt 
vid diagnostisering tillfället. 
Informationen och hjälp 
som patienterna erhöll var 
inkonsekvent.  

8p, medelhög kvalité. 

Jiwani, N.S., Gul, 
B.R., Ali, A., Salih, 
M., Hanzala. 
Pakistan, 2013. 

Experiences and 
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Patients Living 
With Hepatitis C 
in Karachi, 
Pakistan.  

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser 
av att leva med hepatit 
C i utvecklade länder. 

En beskrivande 
utforskande design. All 
data samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Godkänd av en etisk 
kommitté.  

10 deltagare med 
hepatit C 
intervjuades. 

Resultatet delades in i tre 
kategorier. Vissa patienter 
såg hepatit som en ”tyst 
mördare” då symtomen inte 
är så uttalade i början. 
Endast 50 % av patienterna 
hade de rätta kunskaperna 
när det kom till smittvägar. 
Patienterna upplevde 
problem med livet hemma. 
Psykiska samt fysiska 
problem hindrade 
patienterna från att uppnå en 
bra livskvalité. 

10p, medelhög kvalité. 

Stewart, J.B., 
Mikocka-Walus, 
A.A., Harley, H., 
Andrews, M.J. 
Australien, 2011.  

Help-seeking and 
coping with the 
psychosocial 
burden of chronic 
hepatitis C: A 
qualitative study 
of patient, 
hepatologist, and 

Studien syftade på att 
utforska den 
biopsykosociala 
påfrestningen av 
kronisk hepatit C och 
patienternas hantering 
och sök efter hjälp 
samt förhållandet 

Kvalitativ studie.  
Patienter, hepatologer 
och rådgivare deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Godkänd av en etisk 
kommitté. 

13 deltagare, fem 
hepatologer och 
två rådgivare 
specialiserade 
inom hepatit C 
deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Under analysen 
konstaterades tre 
huvudteman. Alla grupper 
uppfattade den 
biopsykosociala effekten 
som mycket allvarlig för 
samspelet mellan det 
biologiska, psykologiska 

11p, medelhög kvalité. 



28 
 

 

counsellor 
perspectives.  

mellan patient och 
sjukvårdspersonal. 

och sociala. Från biologisk 
och medicinsk oro får 
patienterna psykologiska 
och sociala konsekvenser.   

Cho, HJ., Park, E. 
Korea, 2016. 

Illness Experience 
of Patients with 
Chronic Hepatitis 
C Participating in 
Clinical Trials. 

Denna studies syfte 
var att försöka förstå 
sjukdom upplevelsen 
hos patienter med 
hepatit C. 

En fokuserad etnografisk 
tillvägagångssätt. 
Godkänd av en etisk 
kommitté. 

11 deltagare med 
kronisk hepatit C 
intervjuades.  

Resultatet från analysen 
visade men hjälp av en 
fokuserad etnografi ledde 
till fyra kategorier och 12 
egenskaper. Dessa härledde 
från det kulturella temat 
”less-known illness, less-
familiar illness”.  

8p, medelhög kvalité. 

Ezbarami, T.Z., 
Hassani, P., Tafreshi, 
Z.M. Iran, 2017. 

A qualitative 
study on 
individual 
experiences of 
chronic hepatitis 
B patients. 

Syftet med denna 
studie var att förklara 
patienter med kronisk 
hepatit B uppfattning 
angående problem i 
det iranska samhället.  

En deskriptiv kvalitativ 
studie. Godkänd av en 
etisk kommitté. 

27 deltagare 
diagnostiserade 
med hepatit B 
valdes genom en 
målmedveten 
rekrytering. 
Sedan utfördes 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Resultatet delades in i olika 
underrubriker i studien som 
påvisar det olika områden 
som deltagarna uttryckte. 
Många kände inte till 
sjukdomen och detta ledde 
till brist på bl.a. egenvård, 
missuppfattning om 
sjukdomen och smittvägar. 
Även negativt beteende från 
vårdpersonal rapporterades. 

11p, medelhög kvalité. 

Kinder, M. USA, 
2009. 

The Lived 
Experience of 
Treatment for 
Hepatitis C. 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
och beskriva manliga 
patienter upplevelser 
av att genomgå och 
avsluta behandling för 
hepatit C.  

En kvalitativ, deskriptiv 
och fenomenologisk 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
gjordes.  

Åtta manliga 
patienter med 
hepatit C mellan 
41–60 år deltog i 
studien.  

Många av deltagarna 
uttryckte rädslan för de 
symtom som uppkommer 
vid behandling. Vissa av 
deras symtom var även 
relaterade till depression. 
De beskriver även hur 
mycket det hjälpte med att 

13p, medelhög kvalité. 
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ha omvårdnadspersonal med 
sig som stöd.  

Hill, R., Pfeil, M., 
Moore, J., 
Richardson, B. 
Storbritannien, 2014.   

Living with 
Hepatitis C: a 
phenomenological 
study.  

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
vuxna upplever livet 
med hepatit C under 
en tid.  

En deskriptiv 
fenomenologisk metod. 
Ostrukturerade intervjuer 
med hepatit C patienter. 
Godkänd av en etisk 
kommitté. 

23 deltagare 
intervjuades.  

När patienterna blev 
diagnostiserade beskrev de 
det som en vändpunkt i 
livet. Det sägs ha påverkat 
deras personliga identitet 
och hur de ser sig själva. 
Erfarenheten från 
diagnostisering var ofta en 
besvikelse, vårdpersonal 
betedde sig okänsligt och 
verkade dåligt förberedda.   

12p, medelhög kvalité. 

Nortrop, J.M. 
Australien, 2017.  

A dirty little 
secret: stigma, 
shame and 
hepatitis C in the 
health setting.  

Syftet med denna var 
att undersöka den 
stigma och skam som 
finns inom vården när 
det gäller hepatit C.  

16 fördjupade intervjuer 
utfördes med personer 
diagnostiserade med 
hepatit C. 
Godkänd av en etisk 
kommitté. 

16 personer 
intervjuades, åtta 
män och åtta 
kvinnor.  

Männen beskrev hur de blev 
diskriminerade av 
vårdpersonal när de 
berättade om sin diagnos. 
Vårdpersonalens attityd 
förändrades, hur de 
uppträdde sig, spända röster 
och ingen ögonkontakt osv. 
Patienterna märkte att 
vårdpersonal som inte var 
bekanta med sjukdomen 
gjorde antaganden om 
patienten som person endast 
för att hade hepatit C.  

11p, medelhög kvalité. 

 


