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Sammanfattning Blödarsjuka är en ovanlig medfödd sjukdom som 

kräver livslång behandling och kontinuerlig kontakt 

med sjukvården. Tidigare forskning visar att leva med 

en kronisk sjukdom innebär restriktioner och 

påverkar personens upplevda hälsa. Hälsa är ett 

begrepp som innefattar sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande och kan upplevas trots 

sjukdom.  Sjuksköterskan ska genom sin omvårdnad 

främja hälsa hos personer med blödarsjuka. Syftet 

med studien var att beskriva upplevelsen av att leva 

med blödarsjuka. Litteraturstudien baserades på 18 

vetenskapliga artiklar. Resultatet innefattade fem 

teman: att acceptera eller förneka sin sjukdom, att 

uppleva kroppsliga begränsningar, att uppleva sociala 

och psykiska begränsningar, att uppleva behandling 

och komplikationer av sjukdom och att uppleva mötet 

med hälso- och sjukvården. Okunskap från hälso- och 

sjukvården samt från samhället kan leda till ett 

upplevt utanförskap, sämre hälsa och minskat 

välbefinnande. Mer kvalitativ forskning och en ökad 

förståelse hos sjukvårdspersonal krävs för att god 

omvårdnad för personer med blödarsjuka ska kunna 

bedrivas.  
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Abstract Haemophilia is a rare genetic disease that requires 

life-long therapy and continuous contact with health 

care. Previous research shows that living with a 

chronic illness involves restrictions and affects the 

persons perceived health. Health is a concept that 

includes a feeling of well-being and can be 

experienced in spite of illness. The nurse should 

through her care promote health to people with 

haemophilia. The purpose of this study was to 

describe the experience of living with haemophilia. 

The literature review was based on 18 scientific 

articles. The results included five themes: to accept or 

deny their illness, to experience physical limitations, 

to experience social and mental limitations, to 

experience treatment and complications of the 

disease and to experience the encounter with health 

care. Ignorance from health services and from the 

community can lead to a perceived alienation, poorer 

health and reduced well-being. More qualitative 

research and a greater understanding from the health 

care is necessary to provide good nursing care for 

people with haemophilia.  
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Inledning 

Blödarsjuka är en medfödd kronisk sjukdom (Förbundet Blödarsjuka i Sverige [FBIS], 

2008) och är ett samlingsnamn för sjukdomar som har en ärftlig avsaknad eller brist 

på en koagulationsfaktor (Socialstyrelsen, 2011). Koagulationsfaktorer är ett flertal 

protein som får blodet att koagulera. Det finns olika typer av blödarsjuka, där de 

vanligaste är hemofili A, hemofili B samt von Willebrands sjukdom. Det finns även ett 

flertal mindre förekommande typer av blödarsjuka (Socialstyrelsen, 2011). 

Uppskattningsvis lever 400 000 människor med hemofili och cirka 1 % av världens 

befolkning har von Willebrands sjukdom (National Hemophilia Foundation [NHF], 

2006a). Det finns ingen indikation på att sjukdomen är mer förekommande inom 

någon etnisk grupp (Cugno, Gualtierotti, Tedeschi, & Luigi Meroni, 2013). I Sverige 

klassas blödarsjuka som en ovanlig diagnos (Socialstyrelsen, 2011). Det finns 

uppskattningsvis 900-1000 personer i Sverige som har hemofili A eller hemofili B 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011; Socialstyrelsen, 2011). I 

Sverige lider cirka 1 % av befolkningen av en lindrig form av von Willebrands 

sjukdom, utöver det finns cirka 50 personer som är drabbade av en svårare form. 

Antalet blödarsjuka i Sverige ökar sakta (Förbundet Blödarsjuka i Sverige [FBIS], 

2001). Sedan 1950-talet har överlevnaden stigit från cirka 15 år till en normal 

livslängd. Undantagsfall finns vid svår hemofili där medellivslängden är cirka 45 år 

(Larsson, 2007). 

Blödarsjuka kan endast behandlas men inte botas (Goldstein & Kenet, 2002). 

Forskning visar att personer med blödarsjuka upplever sämre hälsa och har en 

nedsatt livskvalitet (Bullinger & Von Mackensen, 2004). En kronisk sjukdom kan 

beskrivas som en förlust, förändring eller hot (Berglund, 2012) vilket kan innebära 

begränsningar och anpassningar i livet. Det är viktigt för personer med en livslång 

sjukdom att uppleva hälsa och välbefinnande. Vid en kronisk sjukdom är personen i 

behov av stöd, information och uppmuntran från sjuksköterskan för att kunna nå 

god hälsa. Sjukvårdspersonal har ett ansvar att skapa en god relation med personen 

för att trygghet och delaktighet ska uppnås. De ovan nämnda faktorerna är 

grundläggande ansvarsområden för en sjuksköterska i sin omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2005). Blödarsjuka är en komplex sjukdom som kräver livslång 

behandling och kontakt med sjukvården. Det är därför av stor vikt att en 

sjuksköterska har en grundläggande kunskap om upplevelsen av att vara blödarsjuk 

(FBIS, 2001). Forskning visar att personer med blödarsjuka ofta blir felbehandlade 

eftersom sjukdomen är ovanlig, vilket medför höga kostnader för hälso- och 

sjukvården (SBU, 2012). Ett grundläggande mål för sjuksköterskan är att tillgodose 

god hälsa hos en person med blödarsjuka (FBIS, 2003; SBU, 2012).  



 

 2 

Bakgrund  

Omvårdnad 

Vid en kronisk sjukdom krävs kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården och 

sjukvårdspersonal har ett ansvar att bedriva god omvårdnad för personerna 

(Berglund, 2012).  Omvårdnad kännetecknas av ett holistiskt synsätt där personens 

grundläggande behov, värderingar och upplevelser är i centrum (Austgard, 2008). 

Sjuksköterskan ska i sin profession främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom 

och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Att utöva god 

omvårdnad kräver omtanke, kärlek, moraliskt utförande, visioner samt ett 

professionellt omdöme (Austgard, 2008). Sjuksköterskan ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tillämpa en etisk plattform. Det krävs ett etiskt synsätt 

där det professionella förhållningssättet integreras med sjuksköterskans egna 

värderingar (Thorup, Rundqvist, Roberts, & Delmar, 2012).  

Upplevelse av sjukdom är subjektiv (Berglund, 2012) och kan innebära lidande 

(Eriksson, 1994), livskvalitet (Taylor, Gibson, & Franck, 2008), och hälsa (Eriksson, 

1989). Vid en kronisk sjukdom påverkas personens möjligheter till aktivitet, arbete 

och relationer, vilket kan ses som en förlust (Chesla, 2005). Förlusten innebär lidande 

för personen samt för anhöriga. Lidande är en subjektiv känsla och baseras på 

personens tidigare erfarenheter. Lidande i samband med en kronisk sjukdom kan 

upplevas som ett mörker och kan innebära en känsla av förlust i livet (Sønder, Bøje, 

Delmar, Dyllmer, Forup, Jakobsen, Møller, & Pedersen, 2007). Mörkret kan innebära 

ångest och fruktan över den smärta som personen genomlider. Lidande kan variera i 

intensitet beroende på den situation som personen befinner sig i. Enligt Erikssons 

(1994) teori är lidande en del av livet och av hälsan, där hälsa kan upplevas trots 

lidande. När en person upplever lidande försöker lidandet lindras. För att kunna 

bemöta och lindra lidande krävs det att sjuksköterskan har ett bearbetat 

förhållningssätt till sitt eget lidande (ibid.). Det finns flera dimensioner av lidande 

(Montoro, Gonzaléz, Amezcua, Bonill de las Nieves, Montero, & Manas, 2012) såsom 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande 

innebär det lidande som uppkommer vid behandling eller sjukdom. Vårdlidande kan 

beskrivas som det lidande som uppkommer i en vårdsituation (Dahlberg, 2002) och 

kan upplevas som att bli förnekad som en lidande person. Begreppet livslidande 

innefattar hela livet från födsel till död (Eriksson, 1994). Ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden är att lindra personens lidande vilket innebär att bevara personens 

värdighet, inte missbruka makt samt visa respekt. God omvårdnad bedrivs genom att 

sjuksköterskan kan identifiera sig med den drabbades lidande och sårbarhet, vilket 

kräver mod. Personens delaktighet i vården är grundläggande för att god omvårdnad 

ska upplevas (Berglund, 2012). Delaktigheten kan påverkas om sjuksköterskan saknar 
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empati, kunskap och intresse eller om hon missbrukar sin makt (Larsson, Sahlsten, 

Segesten, & Plos, 2011). Personen kan känna en befrielse och ett minskat lidande om 

de upplever att sjuksköterskan bedriver kompetent omvårdnad (Sønder et al., 2007). 

Det finns olika sätt att hantera sitt lidande på (Montoro et al., 2012), hopp inför 

framtiden kan beskrivas som en väg ut från lidandet (Chesla, 2005). Att känna ett 

hopp inför framtiden och att få känna sig normal är faktorer som gör personen 

kapabel till att hantera nederlag, förlust och ensamhet (Sønder et al., 2007). Om 

framtiden är osäker som vid en kronisk sjukdom kan hoppet och att vara öppen inför 

förändringar bidra till minskat lidande. För att en person ska kunna hantera sin 

livssituation vid förlust, lidande och osäkerhet är hoppet avgörande och kan öka 

personens hälsa (Jahren Kristoffersen, & Breievne, 2005). Erikssons (1994) 

omvårdnadsteori om hälsa tar upp att begreppet hälsa innebär helhet och helighet. 

Genom kärlek och lidande kan personen uppleva hälsa och se sig som en helhet. 

Helighet innebär den djupa medvetenheten och ansvaret som personen har som 

medmänniska. Hälsa är ett tillstånd som innefattar friskhet, sundhet och en känsla av 

välbefinnande (Eriksson, 1989). Den psykiska hälsan kan definieras som sundhet och 

den fysiska hälsan som friskhet. Sundhet och friskhet kan beskrivas som den 

objektiva dimensionen av hälsa och välbefinnande är den subjektiva upplevelsen av 

hälsa. Hälsa är inte förknippat med frånvaro av sjukdom och på samma sätt är inte 

ohälsa förknippat med sjukdom. Att leva med en sjukdom kan ses som en möjlighet 

till att utvecklas som person och leva livet fullständigt (Berglund, 2012).  

Livskvalitet är nära sammankopplat med hälsa, vilket innebär att det är 

sjuksköterskans skyldighet att stödja personen mot bättre livskvalitet (SBU, 2012). En 

definition av livskvalitet är “individuals perceptions of their position in life in the 

context of the culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns” (WHO, 2012, s.111).  Livskvalitet är ett 

uttryck för människans egen uppfattning av sitt psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande (SBU, 2012; Taylor et al., 2008). Livskvalitet innefattar även en andlig 

dimension (Taylor et al., 2008). Begreppet livskvalitet är subjektivt och innefattar en 

känsla av ett övergripande välmående. Livskvalitet innebär hur personen upplever 

sitt eget liv och vilka värderingar de har (Andersson, 2009). Lycka, självkänsla, värdet 

och meningen med livet är starkt förknippat med personens upplevda livskvalitet. 

Att värdera livskvalitet objektivt är svårt eftersom det endast är personens egen 

upplevelse av livskvalitet som är av betydelse. God livskvalitet kan upplevas trots 

sjukdom eller funktionsnedsättning (Andersson, 2009) och den upplevda hälsan är av 

betydelse för livskvaliteten (SBU, 2012). Sjukvårdspersonal ska ha kunskap om hur 

olika faktorer och behandlingar påverkar en persons livskvalitet.  Livskvalitet är ett 

mål att sträva efter när ett botemedel mot en sjukdom inte finns som vid kroniska 

sjukdomar eller palliativ vård (Brülde, 2003).  
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En sjuksköterska har ansvar att informera, ge stöd och vägledning till den drabbade 

och anhöriga för att skapa goda förutsättningar för delaktighet i omvårdnaden 

(Socialstryelsen, 2005). Föräldrar vars barn är drabbade av en ärftlig sjukdom kan 

uppleva skuld för att ha fört sjukdomen vidare (Goldstein & Kenet, 2002; Vidler & 

Dahl, 2003). Genom att en sjuksköterska involverar anhöriga kan deras känslor kring 

krav och skuld mot sig själva minska (Fjerstad, 2012). Anhöriga kan ses som en dold 

patient eftersom de inte upplever sjukdomens fysiska symtom men är känslomässigt 

involverade. En sjuksköterska har därför möjlighet att utföra förebyggande 

hälsoarbete mot både den drabbade och anhöriga genom att göra dem delaktiga i 

omvårdnaden (Fjerstad, 2012). Familjen kan uppleva en funktionsnedsättning när en 

familjemedlem är drabbad av en kronisk sjukdom. Känslor av att känna sig begränsad 

och överväldigad av det ansvar som sjukdomen medför kan uppstå (Beeton, Neal, 

Watson & Lee, 2007). Vid en kronisk sjukdom kan anhöriga uppleva ett behov av att 

vara mer överbeskyddande mot den drabbade (Emiliani, Bertocchi, Poti, & Oalareti, 

2011). Sjukdom kan även bidra till att familjen känner en större samhörighet och blir 

mer enade som familj (López-Larrosa, 2013). Anhöriga till personer med genetiska 

sjukdomar är i behov av att sjuksköterskan är medveten och försiktig i bemötandet 

och vid omvårdnaden (Vidler & Dahl, 2003). Information om sjukdom och behandling 

är ett primärt behov för anhöriga men anses vara ett område som sjuksköterskan 

behöver förbättra (Widenbusch, Pollman, Siegmund, & Muthny, 2008).  

Historiskt perspektiv 

Ökad blödningsbenägenhet är känt sedan innan Kristi födelse (Socialstyrelsen, 2011). 

En amerikansk läkare fann 1803 att det fanns olika tillstånd för blödningsbenägenhet 

(NHF, 2006b). Han upptäckte även att det endast drabbade män men att kvinnor 

kunde föra sjukdomen vidare, vilket visade på ett ärftligt samband. Begreppet 

blödarsjuka tillämpades för första gången 1828 på ett Universitet i Zürich. 

Blödarsjuka har ofta benämnts som den kungliga sjukdomen. Drottning Victoria av 

England var bärare av genen för blödarsjuka (FBIS, 2010; NHF, 2006b). Sjukdomen 

fördes sedan vidare till ett flertal olika kungliga familjer eftersom Drottning Victorias 

barn var bärare. Under 1900-talet studerade ett flertal läkare orsaken till 

blödarsjuka. En tidig teori om blödarsjuka var att blodkärlen hos de drabbade var 

mer ömtåliga och sköra än hos övriga befolkningen. En läkare, Erik von Willebrand, 

beskrev 1926 von Willebrands sjukdom (FBIS, 2010). Han beskrev vilka kliniska 

symtom som uppvisades och sjukdomens tendens att föras vidare i generationer. I 

början av 1900-talet användes behandlingar av helblod för att hindra blödningar 

(Franchini & Mannuccio Mannucci, 2012; Nilsson, 2004). De innehöll inte tillräckligt 

stor mängd av koagulationsfaktorerna för att förhindra större blödningar, vilket 

gjorde att blödningarna inte kunde stoppas (Blombäck, 1996; Franchini & Mannuccio 

Mannucci, 2012). På 1950-talet upptäckte forskare i Sverige att koagulationsfaktorer 
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kunde utvinnas ur blodplasma, för att sedan administreras vid blödning 

(Socialstyrelsen, 2011). Det resulterade i att under 1960-talet användes 

koagulationsfaktorer i förebyggande syfte för att undvika spontana blödningar. 

Under det årtiondet framkom det även att en stor mängd faktorkoncentrat kunde 

utvinnas ur en liten mängd blodplasma. Det medförde att svåra blödningar kunde 

upphöra och större operationer blev möjliga.  På 1970-talet kunde faktorkoncentrat 

administreras själv i hemmet och en snabb behandling mot blödningar blev möjlig 

(Franchini & Mannuccio Mannucci, 2012; Vidler & Dahl, 2003). Under 1980-talet 

framkom det att behandlingen med faktorkoncentrat kunde innehålla olika 

blodsjukdomar. Det resulterade i att ett stort antal personer blev diagnostiserade 

med HIV och olika typer av hepatit till följd av behandlingen (Franchini & Mannuccio 

Mannucci, 2012; Vidler & Dahl, 2003). I Sverige drabbades 104 människor av HIV 

varav 20 var barn (Karlsson, 2005). Okunskapen om blodsjukdomar var stor, vilket 

medförde att fem kvinnor till de drabbade männen blev smittade av HIV. Idag är 

cirka 70 % av de 104 drabbade avlidna. Över 400 personer i Sverige fick hepatit C och 

ett flertal har avlidit till följd av viruset.  

Normal koagulation, utredning och diagnostisering   

Vid en kärlskada reagerar blodet med att börja koagulera för att försluta den 

skadade delen (Cugno, Gualtierotti, Tedeschi, & Luigi Meroni, 2013; Sand, Sjaastad, 

Haug, & Bjålie, 2006). Det finns ungefär 50 olika substanser i blodet som deltar i 

koagulationsprocessen (Hedner, 2006). De hjälps åt att reglera uppbyggnaden och 

nedbrytningen av koagulationen. Uppbyggnaden och nedbrytningen kan liknas med 

en balansvåg. Vid normala tillstånd finns det en balans och vid en defekt där någon 

sida i balansvågen dominerar, uppstår blödningsrubbningar. Vid en kärlskada 

aktiveras olika faktorer, som i sin tur genom att aktiverar varandra, skapar en snabb 

reaktion av koagulation (Sand et al., 2006). Det finns 13 olika typer av faktorer som 

reglerar uppbyggnad av koagulation (Larsson 2007; Vidler & Dahl, 2003). Det krävs 

endast brist på, eller saknad av, en faktor för att koagulationsprocessen ska hämmas 

(Sand et al., 2006; Vidler & Dahl, 2003). Koagulationsprocessen kan påbörjas men 

blir inte ordentligt avslutad och därmed förlängs blödningstiden (Vidler & Dahl, 

2003).  

För att utreda om en person har blödarsjuka behövs en blödningsanamnes 

tillsammans med laboratorieanalyser (Astermark, 2012; Pavani Bharati & Ram 

Prashanth, 2011). I en blödningsanamnes ingår ärftlighet, slemhinneblödningar, 

menstruationers längd och omfattning, andra blödningar, anemiepisoder, 

transfusionsbehov, trauma, operativa ingrepp, förlossningar, tandextraktioner samt 

läkemedel (Astermark, 2012). Sjukvårdspersonal ska utesluta andra sjukdomar och 

tillstånd som kan leda till blödningsrubbningar (Cugno et al., 2013; Vidler & Dahl, 

2003). Koagulationsdefekter kan misstänkas vid blödningar som pågår under en 
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förlängd period efter ingrepp eller mindre skador (Hovelius, 2007; Vidler & Dahl, 

2003). Vid misstanke om ökad blödningsbenägenhet ska hela familjen till den 

drabbade också genomgå undersökning för den ärftliga sjukdomen.  

De olika blödningssjukdomarna delas in utefter vilken koagulationsfaktor som 

påverkas och sjukdomarna finns i olika svårighetsgrader (Ericson & Ericson, 2012). 

Hemofili A och B 

Hemofili A benämns ofta som klassisk blödarsjuka och innebär en brist på faktor VIII 

(Cugno et al., 2013; Hedner, 2006). Hemofili B är en brist på faktor IX. Cirka åtta av 

tio som lider av hemofili har typ A medan resterande har typ B (Cugno et al., 2013; 

Socialstyrelsen, 2011). Av alla personer i Sverige som har hemofili har hälften av dem 

ett medelsvårt eller svårt tillstånd (Socialstyrelsen, 2011). Symtom på hemofili A och 

B är spontana inre blödningar i mjukdelar och leder (Cugno et al., 2013; Vidler & 

Dahl, 2003). Blödningarna involverar ofta stora leder såsom knä, ankar eller 

armbågar (Vidler & Dahl, 2003). Upprepade blödningar i leder kan resultera i 

bestående skador vilket ger smärta och funktionsnedsättningar. Hemofili A och B kan 

skiljas åt vid laboratoriediagnostik (Hedner, 2006). Hemofili kan indelas i tre olika 

svårighetsgrader; mild, medelsvår och svår (Svensson, Brücher, & Mallea Lira, 2010). 

Mild form innebär en faktorkoncentrat nivå på 5-40 % av normal mängd. Medelsvår 

form innebär en nivå på 1-4 % och svår innebär mindre än 1 % av normal faktorhalt.  

Hemofili A eller B ärvs via X-kromosomen och drabbar oftast män (Astermark, 2012; 

Vidler & Dahl, 2003). Kvinnor är däremot bärare av anlaget men kan i vissa fall ha 

faktornivåer som motsvarar en mild form av hemofili. Det är ovanligt att kvinnor har 

sjukdomen men det kan förekomma om kvinnan endast har en X-kromosom eller två 

defekta X-kromosomer (Hedner, 2006). Då kvinnan bär på genen för hemofili är 

risken 50 % att hon överför det till sina barn. Sönerna löper då en 50 % risk att bli 

drabbade av sjukdomen medan döttrarna har en 50 % risk för att bli bärare (Braun & 

Anderson, 2012). Hemofili A eller B framträder främst under barndomen (Hovelius, 

2007). Behandling för hemofili A eller B ser likadan ut och behandlingsval beror på 

svårighetsgraden av sjukdomen (Vidler & Dahl, 2003). Mild och medelsvår hemofili 

behöver oftast endast behandling preoperativt och vid trauman. Behandlingarna 

består då av ersättningsterapi av respektive koagulationsfaktor. Vid vissa fall av 

medelsvår samt vid svår hemofili är endast kontinuerlig ersättning av den saknade 

koagulationsfaktorn ett alternativ (Larsson, 2007; Vidler & Dahl, 2003). Vid 

behandling med faktorkoncentrat kan antikroppar utvecklas och det sker hos cirka 

10-25% av de som behandlas (Larsson, 2007).  
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von Willebrands sjukdom 

Von Willebrands sjukdom kan drabba både män och kvinnor och innebär en defekt, 

brist eller total avsaknad av proteinet von Willebrand-faktor (Hedner, 2006; Pavani 

Bharati & Ram Prashanth, 2011). För normal trombocyt adhesion krävs att det finns 

en normal mängd von Willebrand-faktor (Hedner, 2006; Svensson et al., 2010). 

Proteinet krävs även då det fungerar som ett bärarprotein för faktor VIII (Cugno et 

al., 2013; Hedner, 2006). Det innebär att vid minskad mängd av proteinet finns även 

en minskad mängd av faktor VIII, något som resulterar i liknande symtom som vid 

hemofili A. Symtom på von Willebrands sjukdom är näsblödningar, 

slemhinneblödningar, grava menstruations blödningar, blåmärken och förlängda 

blödningar efter exempelvis tandutdragning (Chen, Yang, Cheng, Hu, & Chao, 2011). 

Det finns olika svårighetsgrader inom von Willebrands sjukdom. Svårighetsgraden 

beror på vilken mängd av von Willebrand-faktor som finns i koncentrationen av 

plasma (Pavani Bharati & Pam Prashanth, 2011; Svensson et al., 2010). De delas in i 

tre olika grader. Den första graden innebär att koncentrationen av faktorn i plasman 

är för låg. Den andra graden innebär att faktorn har en deformitet. Den tredje 

graden innebär en fullständig saknad av faktorn i plasma (ibid.). Det finns olika typer 

av behandlingsmetoder mot von Willebrands sjukdom. Det saknade von Willebrand-

faktor proteinet kan tillföras via ersättningsterapi (Pavani Bharati & Ram Prashanth, 

2011). En annan metod är att tillföra Vasopressin som stimulerar frisättningen av 

faktorproteinet, vilket ökar koncentrationen i plasma. Det finns även läkemedel som 

hämmar nedbrytningen av koagulation. Det finns olika rekommendationer för hur 

sjukdomen ska behandlas.   

Omvårdnadsåtgärder vid blödningssjukdomar 

För att personer med blödarsjuka ska få leva ett så normalt liv som möjligt krävs det 

stora insatser från sjukvården (Finne-Grønn & Dagestad, 2011). Vårdpersonal har en 

viktig uppgift att uppmuntra och ge stöd kring behandling för att personer med 

blödarsjuka ska bli oberoende och mer flexibla senare i livet. De har även ett 

grundläggande ansvar att informera om sjukdomen och behandling. Enligt nationella 

normer finns det tre koagulationsmottagningar i Sverige för blödarsjuka 

(Socialstyrelsen, 2011). På varje mottagning samverkar ett team med läkare, 

sjuksköterskor, tandläkare, psykologer och sjukgymnaster för att erbjuda god vård 

(Finne-Grønn & Dagestad, 2011). Personer med blödarsjuka kontrolleras 

regelbundet vid en koagulationsmottagning. Svår och medelsvår blödarsjuka 

kontrolleras en till två gånger per år och mild vart tredje till femte år (Svensson et al., 

2010). Idag diagnostiseras och behandlas personer med svår blödarsjuka oftast i tidig 

ålder, vilket leder till att färre personer behandlas på andra vårdinstitutioner i 

Sverige. Planerad kirurgisk behandling sker endast på koagulationsmottagningarna. 

Sjuksköterskan ska ha kunskap om de omvårdnadsåtgärder och förhållningsregler 
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som finns i samband med blödningssjukdomar, även om de till stor del får sin vård 

på koagulationsmottagningar. Olika komplikationer som en sjuksköterska kan 

förebygga är muskelblödningar, vilket innebär att aldrig ge en injektion 

intramuskulärt utan antingen subkutant eller intravenöst. Vid blödning och 

blödningsepisoder ska sjuksköterskan smärtlindra eftersom blödningar ofta innebär 

lidande. Personer med blödarsjuka bör veta vikten att vara aktiv eftersom 

ledblödningar ofta förekommer och starka muskler har en skyddande påverkan kring 

lederna. När en blödning uppstår bör personerna vara stilla. För att undvika 

kontrakturer efter en blödning i muskler eller leder bör mobilisering och träning 

påbörjas kort därefter (ibid).  Om ledblödningar inte behandlas utvecklas till sist 

felställningar och rörelsenedsättningar, vilket kan leda till invaliditet (Larsson, 2007).  

Att leva med en kronisk sjukdom 

En kronisk sjukdom kan upplevas som att leva och lära känna en främling som 

ovälkommet tvingar sig in i livet (Berglund, 2012).  En kronisk sjukdom kan innebära 

en förlust av sitt oberoende och därmed minskad framtidskontroll. Förlusterna kan 

delas in i fysiska, sociala och emotionella förluster (Berglund, 2012; Montoro et al., 

2012). Fysisk förlust kan innebära sämre förutsättningar till att utöva vissa 

aktiviteter, vilket gör att personen kan vara tvungen att skapa nya målsättningar 

(Sønder et al., 2007). Social förlust kan påverka vardagen genom ökad ensamhet, 

isolering och förändrade relationer (Berglund, 2012; Brülde, 2007; Montoro et al., 

2012). Personer kan uppleva en emotionell förlust då deras identitet hotas vid en 

långvarig sjukdom (Berglund, 2012).  Synen på sig själv och andras syn på den 

drabbade kan vara förändrad när det finns begränsningar som gör att personen inte 

kan utföra önskade handlingar (Goldstein & Kenet, 2002; Sønder et al., 2007). 

Hantering av en kronisk sjukdom påverkar inte bara den drabbades mentala och 

emotionella känslor men även övriga familjemedlemmars känslor (Goldstein & 

Kenet, 2002). Personen känner sig ofta ensam och upplever en ständig kamp mot 

situationer som är osäkra och okontrollerbara. Vetskapen om att sjukdomen är 

kronisk och livshotande är smärtsam och frustrerande för hela familjen.  Det är en 

påfrestande utveckling att vid en kronisk sjukdom finna ny mening i livet om ens 

livssituation förändras (Sønder et al., 2007). Att finna ny mening i livet tar tid 

eftersom personen får inse sina begränsningar och anpassa sig till den nya 

livssituationen. Genom att låta främlingen ta plats i livet kan självinsikt och mognad 

utvecklas hos personen, vilket ger en känsla av välbefinnande (Berglund, 2012). Att 

lära sig leva med och acceptera sin sjukdom ger ett inre lugn och en möjlighet att ta 

tillvara på livet och uppskatta det.  
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Problemformulering 

Ett grundläggande mål för sjuksköterskan är att tillgodose god hälsa hos en person 

med blödarsjuka. Blödarsjuka är en livslång sjukdom som kräver regelbunden 

behandling och kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården. Sjukdomen kräver 

anpassning och restriktioner av olika situationer i livet. Sjuksköterskan ska därför ha 

kunskap gällande omvårdnadsåtgärder relaterat till sjukdomen och hur personerna 

upplever sin vardag och hälsa. Tidigare forskning visar att personer med blödarsjuka 

upplever sämre hälsa och har nedsatt livskvalitet. Litteraturstudien genomförs för att 

öka kunskapen och förståelsen för hur det är att leva som blödarsjuk. 

Syfte  

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med blödarsjuka.  

Metod 

En systematisk litteraturstudie genomfördes med noggrann sökning och granskning 

av vetenskapliga artiklar inom det valda området (Friberg, 2012). Artiklar 

identifierades, värderades och analyserades (Friberg, 2012) för att få en fullständig 

överblick över forskningsområdet (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). En 

systematisk litteraturstudie bidrar till att kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad 

(Rosén, 2012) och kan ses som ett utgångsläge för fortsatt forskning (Friberg, 2012).  

Datainsamling 

För att få en överblick av forskning inom det valda området gjordes en inledande 

osystematisk litteratursökning. Sökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl 

eftersom de var lämpliga databaser relaterat till syftet. Pubmed och Cinahl består av 

forskning inom omvårdnad (Karlsson, 2012; Willman et al., 2011). Ett syfte 

formulerades och därefter utformades relevanta sökord utefter 

problemformuleringen. En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Sökorden som användes var (bilaga A) quality of life,  hemophilia 

A, hemophilia B, hemophilia, von Willebrand, patients, nurses, health, psychosocial 

factors, life experience, self-concept, sence of coherence,  health related quality of 

life, experience, physical experience, psychological experience, social experience och 

qualitative research. Samtliga sökord redovisades i tabellen (bilaga A) för att visa 

sökningens variation. Vid sökningen användes MeSH-termer, Cinahl Headings samt 

fritext. I samtliga databaser användes den booelska söktekniken AND vilket 

genererade relevanta träffar (bilaga B).  Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

användes. De inklusionskriterier som användes var att de vetenskapliga artiklarna 
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skulle vara publicerade mellan 2004-2014, vara en research article samt innehålla 

personers upplevelser av att leva med hemofili A, hemofili B eller von Willebrands 

sjukdom. Studier genomförda på alla åldrar inkluderades. Exklusionskriterierna var ej 

tillgänliga abstract samt artiklar utanför Europa och Nordamerika. För att få 

relevanta artiklar som liknar Sveriges vård valdes avgränsningen till länderna samt 

tio år.  För att försäkra att alla relevanta artiklar framkom gjordes kompletterande 

sökningar i Swemed+, PsycINFO samt Academic Search Elite. Sökningarna i 

PsychINFO och Academic Search Elite genererade inga nya resultatartiklar däremot 

framkom ett flertal dubbletter. I databasen Swemed+ framkom en ny relevant 

resultatartikel.  

Totalt resulterade sökningarna i 273 träffar och alla titlar lästes.  De artiklar som 

genom titel och abstract överensstämde med syftet valdes ut till urval 1 (Rosén, 

2012). Utav de 217 abstract som lästes kvarstod 85 artiklar (bilaga B). Vidare 

bedömdes artiklarna i fulltext med hjälp av kriterier för inklusion och exklusion. Efter 

det kvarstod 21 artiklar. För att bedöma om de inkluderade artiklarna hade en hög 

vetenskaplig kvalitet (Willman et al, 2011) användes en granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna granskades 

efter en skala från 1-3. Grad 1 motsvarade en hög kvalitet, grad 2 en medelhög och 

grad 3 en låg kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklar med låg kvalitet 

exkluderades (Rosén, 2012). En granskning av 21 artiklar genomfördes enligt mallen 

till urval 2 varav 18 av dem fick en medelhög eller hög kvalitet. Tio artiklar klassades 

som hög kvalitet och åtta artiklar klassades som medelhög kvalitet. Totalt användes 

18 artiklar till resultatet i studien. Av de 18 artiklarna var fem kvalitativa och 13 

kvantitativa.  

Databearbetning 

Efter bearbetning kvarstod 18 resultatartiklar som överensstämde med studiens 

syfte. Artiklarna numrerades 1-18 och lästes enskilt.  Samtliga artiklar lästes igenom 

en gång till och allt material som var relevant till syftet ströks under med blyerts. 

Markeringarna gjordes enskilt i samtliga artiklar och diskuterades gemensamt så att 

inga aspekter utelämnades. Efter diskussion om artiklarnas innehåll framträdde en 

preliminär temaindelning. Artiklarnas innehåll färgkodades utefter den preliminära 

temaindelningen (Forsberg & Wengström, 2013). En schematisk översikt skapades 

för varje enskild artikel där relevanta meningsenheter skrevs ner (Friberg, 2012). Den 

schematiska översikten genomfördes gemensamt och upplevelserna sammanställdes 

utifrån färgkodningen. När översikten var klar kategoriserades meningsenheterna 

med varandra utifrån likheter och skillnader (Friberg, 2012; Willman et al., 2011). 

Den preliminära temaindelningen bearbetades vilket resulterade i att fem nya teman 

skapades. En artikelöversikt skapades för varje artikel där syfte, urval, metod och 

resultat sammanfattades (Bilaga C). Utifrån slutsatserna i artikelöversikterna 
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formulerades innehållet i resultatet. Slutligen lästes artikelöversikten, artiklarnas 

resultat samt studiens resultat för att kontrollera att de överensstämde. Resultatet 

redovisas utefter fem teman.  

Resultat 

Upplevelser av att leva med blödarsjuka redovisas efter fem teman: att acceptera 

eller förneka sin sjukdom, att uppleva kroppsliga begränsningar, att uppleva sociala 

och psykiska begränsningar, att uppleva behandling och komplikationer av sjukdom 

och att uppleva mötet med hälso- och sjukvården.    

Att acceptera eller förneka sin sjukdom 

I en studie uppgav personer med hemofili att de inte kunde föreställa sig ett liv utan 

sjukdomen eftersom tillståndet är medfött (Beeton, Neal, & Lee, 2005). Sjukdomen 

blev istället en integrerad del av deras liv, vilket gjorde att de accepterade sin 

diagnos, anpassningen och restriktionerna som den innebar. Barn med blödarsjuka 

upplevde att deras kamrater retade dem eftersom sjukdomen inte var synlig eller 

sågs som en tydlig funktionsnedsättning (Williams & Chapman, 2011). En känsla av 

att behöva dölja sin sjukdom uppkom eftersom de ville undvika negativa reaktioner 

från de andra barnen. För att bli socialt accepterad av sina kamrater upplevde 

barnen en ständig kamp mellan sin egen självinsikt om sjukdomen och att undvika 

utanförskap. Att ha stöd från sin omgivning blev en viktig del för att kunna acceptera 

sina sjukdomsrelaterade begränsningar men även för att bli accepterad av andra 

(ibid.). När samhället och omgivningen hade förutfattade meningar, missförstod och 

uppvisade låg kunskap om sjukdomen upplevde personer med blödarsjuka en känsla 

av diskriminering (Barlow, Stapley, & Ellard, 2007). Personer med mild hemofili hade 

svårigheter att erkänna sin sjukdom eftersom de ansåg sig vara friska och förnekade 

därför sin diagnos (Nilson, Schachter, Mulder, Hahn, Steele, Hilliard, & Jarock, 2012). 

Motståndet mot sjukdomen medförde att de inte sökte sjukvård vid kroppslig skada 

eftersom personerna ansåg att de inte behövde medicinsk kompetens eller eventuell 

behandling.  

Att uppleva kroppsliga begränsningar 

Personer med blödarsjuka upplevde kroppsliga begränsningar och påverkan på fysisk 

livskvalitet olika. Personer med hemofili eller von Willebrands sjukdom upplevde en 

mer reducerad fysisk livskvalitet i jämförelse med mental livskvalitet relaterat till 

sjukdomen (De Wee et al., 2010; Elander, Robinson, Mitchell, & Morris, 2009; 

Klamroth, Pollmann, Hermans, Faradjl, Yarlas, Epstein, & Ewenstein, 2011). I fyra 

studier framkom det att personer med hemofili upplevde sämre fysisk livskvalitet än 
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den övriga befolkningen (Carvalhosa, Henrard, Lambert, & Herman, 2013; Poon et 

al., 2012; Siboni, et al., 2009; Von Mackensen, Gringeri, Siboni, & Mannucci, 2012). 

Det fanns ingen skillnad i upplevd livskvalitet mellan personer med hemofili A eller 

hemofili B (Carvalhosa et al., 2013). Män med von Willebrands sjukdom upplevde 

endast sämre vitalitet i förhållande till den generella populationen (De Wee et al., 

2010). Kvinnor med von Willebrands sjukdom uppgav däremot sämre fysisk 

livskvalitet i form av nedsatt hälsa, vitalitet, rörlighet och förmåga att hantera 

arbetsuppgifter. Svårighetsgraden av sjukdomen hade en negativ inverkan på 

livskvalitet hos både personer med hemofili och von Willebrands sjukdom (Den Uijl, 

Fischer, Vander Bom, Grobbee, Rosendaal, & Plug, 2009; De Wee et al., 2011; De 

Wee et al., 2010; Lindvall, Von Mackensen, & Berntorp, 2012; Poon et al., 2012; 

Carvalhosa et al., 2013; Von Mackensen et al., 2012). Även barn med von 

Willebrands sjukdom upplevde sämre fysisk livskvalitet relaterat till svårighetsgraden 

av sjukdomen (De Wee et al., 2011). Smärta upplevdes i större omfattning av 

personer med hemofili än den övriga befolkningen (Siboni et al., 2009). Den fysiska 

livskvaliten ökade vid minskad smärtintensitet (Elander, Morris, & Robinson, 2012; 

Poon et al., 2012). Det finns ett samband mellan negativ påverkan på den fysiska 

livskvaliteten och restriktioner i vardagen (Lindvall et al., 2012). Fysiska restriktioner 

påverkade många aspekter av det dagliga livet såsom sociala aktiviteter, skola och 

arbete. Personer med hemofili upplevde även en reducerad känsla av autonomi 

relaterat till sina fysiska begränsningar vid sjukdomen (Siboni et al., 2009). Barn med 

blödarsjuka upplevde sjukdomens begräsningar olika.  Några barn med blödarsjuka 

ansåg sig vara annorlunda vid fysisk aktivitet jämfört med sina kamrater. Det gjorde 

att de upplevde ett utanförskap under uppväxten eftersom de var medvetna om sin 

sjukdom (Williams & Chapman, 2011). Andra barn med blödarsjuka uttryckte att 

sjukdomen inte påverkade dem och att det inte fanns någon skillnad mellan dem och 

klasskamraterna. Barnen uppgav även olika känslor vid begränsningar gällande 

aktiviteter, där några upplevde sjukdomen som ett hinder och andra inte (ibid.). 

Att uppleva sociala och psykiska begränsningar 

Beroende på svårighetsgraden av hemofili samt smärtans intensitet påverkades den 

mentala livskvaliteten negativt (Elander et al., 2009). Upplevd negativ hälsa 

påverkade arbetssituationen och kunde i vissa fall resultera i arbetslöshet (Barlow et 

al., 2007). Att inte arbeta och tjäna pengar till sin familj var inte bara ekonomiskt 

men även psykiskt påfrestande. Männen upplevde en förändrad rollfunktion inom 

familjen eftersom de inte längre kunde bidra med samma ekonomiska resurser. 

Personer med blödarsjuka kände även en skuld över att deras föräldrar fått anpassa 

sina liv efter sjukdomen, vilket för föräldrarna resulterade i en sämre ekonomisk 

tillvaro. Personerna upplevde en stark känsla av oro inför framtiden samt en rädsla 

över att sjukdomen är genetisk och kunde föras vidare till fler familjemedlemmar. 
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Aggressivitet, frustration och depression över sin diagnos var vanliga tillstånd hos 

personer med blödarsjuka eftersom de upplevde restriktioner kontinuerligt under 

hela livet (Barlow et al., 2007). Det fanns generellt en ökad risk för depression hos 

personer med hemofili (Siboni et al., 2009) vilket resulterade i en lägre livskvalitet 

(Von Mackensen et al., 2012). Vid hemofili fanns ingen påverkan på den sociala 

aspekten av livskvalitet (Walsh, Macgregor, Stuckless, Barrett, Kawaja, & Scully, 

2008). Det framgår i studier att mental livskvalitet upplevs olika.  I en studie 

framkom det att personer med medelsvår hemofili upplevde en sämre mental hälsa 

jämfört med personer med mild eller svår hemofili (Lindvall et al., 2012). I en annan 

studie framkom det att mental hälsa inte påverkades av svårighetsgraden av 

hemofili (Den Uijl et al., 2009). Vid jämförelse med den övriga befolkningen hade 

inte personer med hemofili A någon skillnad i de mentala faktorerna av livskvalitet 

(Walsh et al., 2008). De mentala faktorerna av livskvalitet påverkades negativt av 

personens oro kring ekonomi och försäkring, ålder, deras möjlighet att identifiera 

informationskällor, svårighetsgraden av sjukdomen, HIV status samt möjligheten till 

framtidsplaner (Carvalhosa et al., 2013). Även negativa tankar bidrog till en lägre 

mental livskvalitet hos personer med hemofili (Elander et al., 2009; Elander et al., 

2012). De negativa tankarna medförde att personerna deltog mindre i fysiska 

aktiviteter och hade svårare att hantera den smärta som sjukdomen innebar 

(Elander et al., 2009). Den mentala livskvaliteten ökade vid deltagande av fysiska 

aktiviteter och vid god hantering av smärta. Olika strategier såsom coping gav ett 

ökat engagemang vid aktiviteter (Elander et al., 2009). Vid perioder när 

blödningsepisoder ökade påverkades de sociala aktiviteterna, vilket ofta resulterade 

i sjukskrivning och minskat socialt umgänge (Barlow et al., 2007). Arbete och att 

finna framgång i livet beskrevs som en viktig del eftersom personerna ansåg att de 

var betydelsefulla för samhället (Beeton et al., 2005). På arbetet kunde de fokusera 

på sina uppgifter och kände sig på så vis jämlika med sina kollegor, vilket gav dem ett 

ökat självförtroende. Vid begränsning av rörlighet upplevde barn med hemofili A att 

den psykosociala hälsan och sociala funktionen försämrades (Poon et al., 2012). 

Restriktioner vid fysiska och sociala aktiviteter medförde att personer med hemofili i 

tidig ålder kände sig isolerade från sina kamrater och omgivningen (Beeton et al., 

2005). De uppgav att begränsningar tidigt i livet resulterade i mer styrka och 

flexibilitet som person senare i livet.  

Att uppleva behandling och komplikationer av sjukdom  

Behandling med faktorkoncentrat gjorde det möjligt för personer med hemofili att 

inte behöva tänka på sjukdomens begränsningar (Beeton et al., 2005). De uppgav en 

känsla av självständighet och kontroll över sin sjukdom, vilket ökade deras känsla av 

frihet (Barlow et al., 2007; Beeton et al., 2005).  Faktorkoncentraten medförde en 

upplevelse av att kunna leva ett normalt liv, planera och se framåt i livet, delta i 
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sociala aktiviteter och att inte behöva känna oro för risken med blödningar (Beeton 

et al., 2005). Livet före behandling innebar begränsningar såsom svår smärta, 

immobilitet och restriktioner vid fysiska och sociala aktiviteter. Hos en del personer 

med hemofili utvecklades antikroppar mot faktorkoncentrat, vilket resulterade i en 

lägre fysisk livskvalitet (Carvalhosa et al., 2013). Nedsatt livskvalitet påverkades även 

av ålder, okunskap om behandling och sjukdom samt eventuella förändringar och 

osäkerhet inför framtiden. Personer med hemofili som lever med hepatit och/eller 

HIV upplevde nedsatt fysisk livskvalitet (Scalone et al., 2006) relaterat till 

behandlingarna (Barlow et al., 2007; Mattsson, Ekholm, Berntorp, & Bolmsjö, 2012).  

I två artiklar framkom det att ledproblem, som är en vanlig komplikation relaterat till 

sjukdomen, gav en lägre livskvalitet (Carvalhosa et al., 2013; Scalone, Mantovani, 

Mannucci, & Gringeri, 2006). Komplikationer i lederna hade en negativ inverkan på 

fysiskt välmående, självständighet, mental hälsa och rörlighet (Barlow et al., 2007; 

Klamroth et al., 2011; Poon et al., 2012; Scalone et al., 2006; Von Mackensen et al., 

2012). Det fanns inget samband mellan depression, ångest och ledproblem hos 

personer med hemofili (Scalone et al., 2006).  

Att uppleva mötet med hälso- och sjukvården 

Det framgick i studier att personer med blödarsjuka upplevde en tveeggad inställning 

till hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation och oförståelse för diagnosen 

var ett hinder som personer med blödarsjuka upplevde som en negativ aspekt hos 

sjukvårdspersonal (Barlow et al., 2007). Personer med hemofili kände att hälso- och 

sjukvården hade en negativ inställning till vad sjukdomen innebar i form av livslängd 

och begränsningar i livet (Beeton et al., 2005). De kände sig stolta över att ha trotsat 

sjukvårdspersonalens medicinska åsikt och överlevt längre än vad som var förväntat. 

Personer med mild hemofili ansåg att deras erfarenheter och omdömen kring 

sjukdomen var viktigare än informationen de fick från vården (Nilson et al., 2012). 

Det resulterade i en negativ inställning och attityd mot hälso- och sjukvården. Den 

negativa inställningen baserades även på att personerna upplevde att vården 

behandlade dem för en mer allvarlig grad av hemofili än vad deras sjukdomstillstånd 

innebar. I perioder upphörde personerna sina behandlingar under en kort tid för att 

få känna sig normala och undvek därför kontakt med hälso- och sjukvården. 

Personerna upplevde att de kunde värdera hur allvarlig en skada blivit samt om 

kontakt med vården för eventuell behandling var nödvändigt. Smärta var det 

viktigaste symtomet för att avgöra hur allvarlig skadan blivit (ibid.). En annan studie 

visar på att personer med mild hemofili och hepatit C upplevde ett positivt 

mottagande från sjukvårdspersonal (Mattsson et al., 2012). De ansåg att de fick ett 

vänligt bemötande på ett respektfullt och empatiskt sätt. En tacksamhet över 

personalens omvårdnad resulterade i att personer med hemofili ofta kände en 

osjälviskhet och en vilja att ge tillbaka till samhället (Beeton et al., 2005). De 
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medverkade ofta i olika studier för att driva forskningen framåt och deltog i olika 

välgörenhets projekt, vilket gjorde att de kände sig värdefulla som personer.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Metoden systematisk litteraturstudie valdes för studien. En systematisk 

litteraturstudie ger en fullständig översikt över det valda forskningsområdet 

(Willman et al., 2011) och ett underlag för att kunna bedriva evidensbaserad vård 

(Rosén, 2012). Ur ett etiskt perspektiv används metoden ofta vid examensarbeten 

för att inte påverka och belasta patienter och personal inom hälso- och sjukvården 

(Olsson & Sörensen, 2011). Litteraturstudien syftade till att beskriva upplevelsen av 

hur det är att leva med blödarsjuka. Ett förslag på en annan metod i relation till 

studiens syfte kan vara en empirisk studie med intervjuer som datainsamlingsmetod.  

För att få relevanta artiklar till syftet användes inklusion och exklusionskriterier. 

Kriterierna användes för att försäkra att sökningen uppfyllde hög specificitet och hög 

sensitivitet (Willman et al., 2011). Hög sensitivitet innebär att relevanta referenser 

inkluderas och hög specificitet förklaras som en exkludering av orelevanta 

referenser. Artiklar skrivna efter 2004 inkluderades för att få aktuell forskning samt 

försäkra att det fanns tillräckligt med artiklar. Alla åldrar inkluderades i sökningarna 

för att inte utesluta någon åldersgrupps upplevelse av sjukdomen. I 

resultatartiklarna framgår det att det ingår personer mellan 1-90 år i deras studier. 

Exklusion av länder gjordes för att tillgång till behandling varierar inom olika länder 

(Vidler & Dahl, 2003). Personer som inte har tillgång till effektiv behandling lever 

med allvarliga funktionsnedsättningar, vilket påverkar deras upplevelser av att leva 

med sjukdomen. Utefter den kunskapen exkluderades artiklar utanför Europa och 

Nordamerika eftersom vård och behandling inte är överförbar till svensk sjukvård. 

Exklusionen kan ses som en svaghet eftersom upplevelser från andra länder 

utelämnades. Överförbarheten till svensk sjukvård kan ses som en styrka eftersom 

de länder som är inkluderade har liknande levnadsförhållande och sjukvård som i 

Sverige. För att visa på noggrannhet och bredd genomfördes sökningar med ett 

flertal sökord, vilket minskar risken för att relevanta resultatartiklar förbises.  

Samtliga sökord redovisades i en tabell (bilaga A) trots att alla inte genererade 

träffar. De sökord som resulterade i träffar redovisades i en sökhistorik (bilaga B).  

Sökningen genomfördes främst i PubMed och Cinahl eftersom de innehåller 

omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012; Willman et al., 2011). Kompletterande 

sökningar gjordes i PsycInfo, SweMed+ och Academic Search Elite för att inte gå 

miste om relevanta artiklar. Sökningar i PubMed genererade störst antal relevanta 

resultatartiklar. En styrka i sökningarna är att, om möjligt, har ämnesord använts 
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annars har fritextsökningar tillämpats. Trunkering och frassökning användes vid 

fritextsökningarna i de olika databaserna, vilket kan ses som en styrka. En styrka är 

att booelska termer användes. Söktekniken OR, AND och NOT övervägdes för att 

begränsa antalet artiklar och relevansen i sökningen. Endast söktekniken AND 

genererade relevanta träffar. Kombinationer med OR uteslöts då sökningen 

genererade en för stor mängd artiklar. NOT användes inte eftersom det gav få träffar 

och vid användning finns det en risk att utesluta väsentliga träffar (Willman et al., 

2011; Östlundh, 2012). De olika ämnesorden kombinerades med varandra och med 

fritextsökningar för att inte utesluta artiklar. Det förekom dubbletter av tidigare 

utvalda artiklar i ett flertal databaser. Det kan ses som en styrka eftersom det visar 

att sökorden var relevanta till studiens syfte. Endast artiklar med relevant titel 

genererade ett läst abstract, vilket kan ses som en svaghet eftersom artiklar med 

missvisande titel sorterades bort. Artiklarna granskades med hjälp av en 

granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011). 

Totalt granskades 21 artiklar i mallen och 18 av dem togs med som resultatartiklar. 

De tre som valdes bort erhöll en låg vetenskaplig nivå och uteslöts därför från 

studien. Artiklar med låg kvalitet exkluderades eftersom endast studier med hög 

eller medelhög kvalitet bör användas (Rosén, 2012). Det är en styrka för studien att 

endast artiklar med medelhög eller hög kvalitet är inkluderade i resultatet. En 

svaghet är att endast fem av 18 artiklar var kvalitativa. Syftet med studien var att 

beskriva upplevelsen av blödarsjuka, vilket är en subjektiv erfarenhet. Det kan ses 

som en svaghet att resultatet innehåller få kvalitativa artiklar eftersom de är mer 

beskrivande och ingående än kvantitativa artiklar. Fler kvalitativa artiklar hade varit 

önskvärt, då resultatet troligtvis hade visat på fler subjektiva upplevelser och 

variationer hos personer med blödarsjuka. Att använda sig av både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar kan ses som en styrka eftersom forskningsmetoderna skildrar 

verkligheten ur olika perspektiv och kompletterar varandra (Olsson & Sörensen, 

2011). De 18 artiklarna lästes enskilt vid olika tillfällen för att sedan diskuteras 

gemensamt, vilket kan ses som en styrka. Artiklarnas innehåll kategoriserades med 

färgkodning och sammanfördes gemensamt i en enskild schematisk översikt. 

Databearbetningen är noggrant förklarad vilket kan ses som en styrka då 

tillvägagångssättet är reproducerbart. Eftersom ingen av skribenterna har någon 

förförståelse om ämnet blödarsjuka har resultatet inte kunnat påverkas, vilket är en 

styrka. Av resultatartiklarna är 17 skrivna på engelska och då ingen av skribenterna 

har det som sitt modersmål, finns en risk för feltolkning.   

Resultatet redovisas med begreppen mental och fysisk livskvalitet. Det beror på att 

majoriteten av de kvantitativa artiklar som resultatet består av använder sig av 

mätinstrumentet SF-36. SF-36 mäter fysisk och mental livskvalitet. Fysisk livskvalitet 

mäter förmågan till fysisk funktion, fysisk roll, kroppslig smärta samt generell hälsa. 

Mental livskvalitet mäter vitalitet, social funktion, social roll samt mental hälsa. Att 
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resultatet är redovisat utefter mental och fysisk livskvalitet kan ses som en svaghet 

eftersom det kan upplevas som uppdelat. Det kan dock ses som en styrka att 

materialet inte felaktigt återges genom att utesluta indelningen av livskvalitet.  

Resultatet redovisas utefter de tre olika sjukdomarna; hemofili A, hemofili B samt 

von Willebrands sjukdom. Det kan ses som en svaghet eftersom resultatet kan 

upplevas som uppdelat. Det kan dock ses som en styrka eftersom resultatet inte 

felaktigt återges genom att generalisera alla sjukdomarna till samlingsnamnet 

blödarsjuka. Att inte beskriva artiklarnas resultat med samlingsnamnet blödarsjuka 

gjordes för att sjukdomarna är och upplevs olika.  Ur ett etiskt perspektiv valdes att 

visa på noggrannhet för att inte bidra till en ökad okunskap om de olika 

sjukdomarna.  

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med hemofili eller von 

Willebrands sjukdom upplevde en lägre fysisk livskvalitet än mental livskvalitet (De 

Wee et al., 2010; Elander et al., 2009; Klamroth et al., 2011). Det styrks av De Ridder, 

Geenen, Kuijer, & van Middendorp (2008) som menar att personer med en kronisk 

sjukdom upplever en större påverkan på den fysiska livskvaliteten än den mentala 

livskvaliteten. I studien av De Ridder et al (2008) framgick det att den mentala 

livskvaliteten hade ingen eller en obetydlig påverkan. Taylor et al. (2008) och 

Goldstein & Kenet (2002) menar att livskvalitet är subjektivt och kan påverka de 

sociala, psykiska och fysiska dimensionerna av välbefinnande.   Livskvalitet har ett 

nära samband med värdet och meningen med livet, lycka och självkänsla 

(Andersson, 2009). De ovan nämnda artiklarna från resultatet är kvantitativa och 

mäter inte den subjektiva upplevelsen av livskvalitet. En tolkning kan vara att om fler 

artiklar hade varit kvalitativa hade relationen mellan den fysiska och mentala 

livskvaliteten kunnat se annorlunda ut. I resultatartiklarna framkommer det att den 

fysiska livskvaliteten är sämre i förhållande till den mentala livskvaliteten, dock 

framgår det inte hur stor den mentala påverkan är. Forskning visar att sjukdomen 

innebär fysiska begränsningar, vilket resulterar i nedsatt fysisk livskvalitet. En tanke 

är att den mentala livskvaliteten förbises eftersom de fysiska restriktionerna är 

övervägande. I sex studier framkom det att svårighetsgraden av sjukdomen hade en 

negativ effekt på livskvalitet både hos personer med hemofili och von Willebrands 

sjukdom (Carvalhosa et al., 2013; Den Uijl et al., 2009; De Wee et al., 2011; De Wee 

et al., 2010; Lindvall et al., 2012; Poon et al., 2012; Von Mackensen et al., 2012).  

Sambandet förstärks genom Bullinger & Von Mackensen (2004) som visar hur 

svårighetsgraden av sjukdomen påverkar livskvaliteten. Enligt Vidler & Dahl (2003) 

kan upprepade blödningar i leder ge bestående skador som resulterar i smärta och 

funktionsnedsättning. En tolkning kan vara att svårighetsgrad av sjukdomen har ett 

samband med de symtom som sjukdomen ger, vilket kan resultera i en lägre fysisk 
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livskvalitet. Obehandlade blödningar kan leda till smärtsamma rörelsenedsättningar 

och lidande för personen. Eftersom ett flertal personer med blödarsjuka upplever 

lidande i relation till sina fysiska begränsningar är det grundläggande med förståelse 

från hälso- och sjukvården. I enlighet med Eriksson (1989) ses lidande som en del av 

hälsa och finns med under hela livets gång. Lidande är en subjektiv upplevelse men 

det finns olika reaktioner på lidande som sjuksköterskan kan identifiera hos 

personen (Jahren Kristoffersen & Breievne, 2005). Reaktioner som kan identifieras är 

sorg, förvirring och upplevelser av ensamhet. För att bedriva god omvårdnad krävs 

det att sjuksköterskan främjar hälsa samt har förmåga att lindra lidande ([SFS], 

2007).  

 

Vid blödarsjuka kan en känsla av aggressivitet, frustration och depression över sin 

sjukdom uppkomma (Barlow et al., 2007). Vid en kronisk sjukdom är olika känslor 

vanliga som ilska, oro, depression och sorg (Fjerstad, 2012; Goldstein & Kenet, 2002). 

Fjerstad (2012) menar att kroniska sjukdomar och depression har ett samband. Att 

drabbas av depressionen ökar risken att bli mer sjuk och att få en 

funktionsnedsättning. En tanke är att sjuksköterskan har ett ansvar att 

uppmärksamma psykisk ohälsa i samband med kronisk sjukdom. Genom att arbeta 

preventivt kan sjuksköterskan förhindra ohälsa och kan därmed lindra lidande för 

personen. En känsla av oro och rädsla upplevdes inför framtiden samt risken för att 

föra sjukdomen vidare (Barlow et al., 2007). Att föra sjukdomen vidare kan upplevas 

som en känsla av skuld (Goldstein & Kenet, 2002; Vidler & Dahl, 2003). Att personer 

med en genetisk och kronisk sjukdom upplever oro och skuld över att föra vidare 

sjukdomen kan ses som en normal reaktion. Sjukdomen innebär livslång behandling, 

vilket kan medföra både smärta och lidande för den enskilda personen. Redan i tidig 

ålder upplevde personer med hemofili begränsningar i form av isolering från sin 

omgivning (Beeton et al., 2005). Begränsningarna innebar att de senare i livet fick 

mer styrka och flexibilitet som person. Fysiska restriktioner kan ha en påverkan på 

det sociala välbefinnandet (Barlow et al., 2007). En kronisk sjukdom kan innebära 

sociala, fysiska och emotionella förluster (Berglund, 2012; Montoro et al., 2012). Det 

kan påverka det sociala livet genom en ökad ensamhet, förändrade relationer och 

isolering (Berglund, 2012; Brülde, 2007; Montoro et al., 2012). Den egna identiteten 

kan hotas vid en långvarig sjukdom (Berglund, 2012). En reflektion kan vara att 

känslorna som uppkommer är naturliga reaktioner vid någon form av förlust. En 

förlust kan innebära försämrad hälsa, ökad smärta, nya blödningsepisoder eller 

komplikationer relaterat till behandlingen. Som sjuksköterska är det viktigt att främja 

personens sociala nätverk och stöd för att försöka motverka isolering och ensamhet, 

vilket bidrar till en bättre hälsa. 

Att erkänna sin sjukdom var för personer med mild hemofili en svårighet eftersom 

de kände sig friska och förnekade därför sin diagnos (Nilson et al., 2012). För att få 
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känna sig normala upphörde en del personer att genomgå sina behandlingar och 

undvek därför kontakt med hälso- och sjukvården (Nilsson et al., 2012). Goldstein & 

Kenet (2002) menar att få besked om en kronisk sjukdom kan upplevas som att 

befinna sig i en overklig dröm. Vid en kronisk sjukdom är acceptans och anpassning 

till den nya situationen två viktiga faktorer för att kunna hantera situationen. En 

person kan uppleva förnekelse för sin sjukdom och familjen kan undvika att 

genomföra de förändringar som krävs relaterat till den nya situationen. Förnekelse 

innebär att personen uppmärksammar det som känns hotfullt och väljer att ignorera 

situationen (Cullberg, 2011). En förklaring till att personerna med mild hemofili 

förnekade sin diagnos kan vara att sjukdomen kan diagnostiseras i ett senare 

stadium i livet. Det kan upplevas som en chock och förändra hela ens livssituation. 

Sjukdom ses ofta som ett hot mot den egna identiteten (Cullberg, 2011; Berglund, 

2012). I en annan studie framkom det att personer med hemofili såg sjukdomen som 

en integrerad del i deras liv (Beeton et al., 2005). De accepterade sjukdomen, 

restriktionerna och de anpassningar som sjukdomen innebar. De kunde inte 

föreställa sig ett liv utan sjukdomen. Acceptans av sin sjukdom möjliggör att kunna ta 

tillvara på livet och uppskatta det, samt att uppleva ett inre lugn (Berglund, 2012). 

Personen utvecklar mer självinsikt och mognad vilket ger en känsla av välbefinnande.  

Det framkommer i resultatartikeln att sjukdomen upptäcktes tidigt i livet hos 

personerna. En reflektion kan vara att sjukdomen inte går att bota utan endast 

behandla, vilket medför att personerna tvingas till att hantera, bearbeta och 

acceptera sin sjukdom.  

Det framkom att behandling med faktorkoncentrat medförde minskade 

begränsningar relaterat till sjukdomen (Beeton et al., 2005). Behandlingen innebar 

att personerna upplevde en frihetskänsla eftersom de var mer självständiga och 

hade kontroll över sin sjukdom (Barlow et al., 2007). Behandlingen mot blödarsjuka 

innebar en ökad frihet och upplevdes ofta som en stor förändring i livet (Beeton, 

Neal, Watson, & Lee, 2007). Det medförde ett större deltagande i aktiviteter samt 

minskad oro och problem kring sjudomen. Behandlingarna gjorde att sjukdomen 

kunde hanteras och därför glömdes sjukdomen delvis bort. Sjukdomen blev en 

normal del av livet. Hälso- och sjukvårdens mål för personer med hemofili är att 

behandlingen ska ge dem ett så normalt liv som möjligt (Vidler & Dahl, 2003).  En 

förklaring till att behandlingarna upplevs som befriande kan vara att eftersom 

blödarsjuka inte är botbar i nuläget så accepteras sjukdomen som en del av livet. 

Behandlingen med faktorkoncentrat bidrar till en lättare vardag och mindre symtom. 

Eftersom symtomen är kroppsligt och psykiskt påfrestande kan avsaknad av 

symtomen leda till en bättre hälsa och välbefinnande. En kronisk sjukdom kan för 

personen innebära lidande (Chesla, 2005). För att kunna minska lidandet är hopp 

inför framtiden en viktig bidragande faktor. Vid en kronisk sjukdom kan framtiden 

vara osäker och då kan en känsla av hopp vara betydelsefullt för att kunna hantera 
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sjukdomen (Sønder et al., 2007). En tanke är att sjuksköterskan har ett ansvar att 

arbeta hälsofrämjande. Hon ska inge hopp och ge stöd för att försöka lindra 

personens lidande.  

Personer med blödarsjuka upplevde en förändrad rollfunktion inom familjen 

relaterat till den sämre ekonomiska tillvaron som sjukdomen innebar (Barlow et al., 

2007).  En sjukdom påverkar balansen och kan rubba rutiner i en familj (Goldstein & 

Kenet, 2002). Vid en kronisk sjukdom kan familjens liv och roller behöva förändras till 

en ny situation, vilket kan upplevas som problematiskt.  Sjukdomen påverkar inte 

bara den drabbade utan även hela familjens situation (Emiliani et al., 2011; Montoro 

et al., 2012). Det kan även upplevas som att familjen känner en större samhörighet 

som resultat av sjukdomen (López-Larrosa, 2013). En tanke är att en kronisk sjukdom 

påverkar livssituationen och kan leda till sämre hälsa. En aspekt av sämre hälsa är 

förmågan att kunna arbeta vilket kan påverka familjens ekonomi.  En reflektion är att 

om samhället haft en ökad kunskap om sjukdomens begränsningar, hade 

arbetsplatsen kunnat anpassas. Genom att arbeta och känna sig behövd av samhället 

kan personen uppleva bättre hälsa och ekonomisk stabilitet.   

Vid blödarsjuka är ledproblem en vanlig komplikation (Carvalhosa et al., 2013; 

Scalone et al., 2006). Ledproblem har en negativ påverkan på självständighet, mental 

hälsa, fysiskt välmående samt rörlighet (Klamroth et al., 2011; Poon et al., 2012; 

Scalone et al., 2006; Von Mackensen et al., 2012). I resultatet redovisas att det inte 

finns någon koppling mellan ledproblem, depression och ångest (Scalone et al., 

2006). Goldstein & Kenet (2002) menar att när personer får en fysisk begräsning 

relaterat till ledproblemen så kan känslor som aggressivitet, ilska, depression och 

isolering förekomma. Skillnaden mellan Scalone et al. (2006) och Goldstein & Kenet 

(2002) kan bero på att studierna är annorlunda uppbyggda. Scalone et al. (2006) är 

en kvantitativ artikel och Goldstein & Kenet (2002) är en review artikel som 

sammanställt material från olika studier.  

Ett hinder som personer med blödarsjuka upplevde var oförståelse och dålig 

kommunikation från sjukvårdspersonalen (Barlow et al., 2007). En negativ inställning 

och attityd mot hälso- och sjukvården uppkom hos personer med mild hemofili. 

Inställningen grundades i en upplevelse att sjukvårdspersonal tog sjukdomen på 

större allvar än vad de själva gjorde (Nilsson et al., 2012). I en studie framkom det att 

det förekommer mer negativa känslor mot hälso- och sjukvården än positiva 

(Renault, Howell, Robinson, & Greer, 2011). De negativa känslorna är främst misstro, 

ilska, rädsla, oro, ångest, besvikelse samt frustration. Även anhöriga upplever att 

sjukvårdspersonalen behöver förbättra sin omvårdnad när det gäller att ge 

information (Widenbusch et al., 2008). Larsson et al. (2011) menar att när den 

drabbade och anhöriga inte får tillräckligt med information, uppkommer en känsla av 

okunskap, oförmåga att ta beslut samt minskad delaktighet. Om en sjuksköterska 
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saknar empati, intresse, kunskap eller missbrukar sin maktposition kan personens 

delaktighet försämras. En tolkning kan vara att personer med blödarsjuka upplever 

en misstro mot hälso- och sjukvården för att de får ett bristande bemötande. 

Sjukvårdspersonal uppvisar otillräcklig kunskap om blödarsjuka vilket gör att 

personerna försummas i vården. En tanke är att personerna upplevt vårdlidande till 

följd av bristande respekt och bemötande. Vårdlidande kan ses som att förneka 

lidande och personen kan uppleva sig maktlös och övergiven från hälso- och 

sjukvården (Dahlberg, 2002).  Att förebygga vårdlidande är grundläggande eftersom 

den negativa upplevelsen av vården inte kan göras ogjord (Eriksson, 1994). En tanke 

är att det är viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma och reflektera över 

vårdlidande och lidandet det kan medföra för personen. När vårdlidande uppstår kan 

förtroendet för hälso- och sjukvården försämras och det kan leda till utebliven 

vårdkontakt. Förekomsten av blödarsjuka är låg hos den generella befolkningen, 

vilket gör att ett nära samarbete med hemofilicenter krävs för att optimera 

behandling (Peyvandi, Klamroth, Carcao, Federici, Di Minno, Jiménez-Yuste, & 

Rodriquez Merchán, 2012). I enlighet med Peyvandi et al. (2012) och FBIS (2001) 

behövs kunskap om blödarsjuka samt ett nära samarbete med den kompetens som 

finns att tillgå på olika hemofilicenter. Kunskapen behövs för att kunna bedriva god 

och säker vård för personer med blödarsjuka och kan ses som ett grundläggande mål 

för hälso- och sjukvården (FBIS, 2003). En annan studie visar att det finns positiva 

bemötande från sjukvårdspersonal (Mattsson et al., 2012). De fick ett vänligt, 

respektfullt och empatiskt bemötande. I studien av Renault et al. (2011) framkom 

det att några personer upplevde ett positivt bemötande av sjukvårdspersonal. När 

personerna upplevde ett förtroende för vårdgivaren fick de en positiv inställning mot 

vården. För att personen ska uppleva ett minskat lidande krävs det att 

sjuksköterskan är kompetent och bedriver god omvårdnad (Sønder et al., 2007). Det 

krävs stora insatser från hälso- och sjukvården för att personer med blödarsjuka ska 

få leva ett normalt liv (Finne-Grønn & Dagestad, 2011). En förklaring till varför 

personerna upplever god vård är att de känner en tacksamhet för den behandling 

och omvårdnad som idag erbjuds, vilket tidigare inte var möjligt. Trots att de 

smittades med olika blodsjukdomar upplever de att behandlingarna förbättrat deras 

hälsa och välbefinnande. En tanke kan vara att de olika upplevelserna av vården 

beror på den enskildes livserfarenhet och vilken relation personerna har till 

vårdgivarna. En förklaring till skillnaderna i attityderna mot vården kan vara att 

personerna i studien av Mattsson et al. (2012) har erfarenheter av livet före 

faktorkoncentrat behandling. Livserfarenheten kan ha gjort dem tacksamma till 

hälso- och sjukvården och behandlingen som finns tillgänglig. I studien av Nilsson et 

al. (2012) studerades yngre män med mild hemofili. En tanke är att de inte har 

samma erfarenheter och kontakt med sjukvården och därmed inte upplever 

sjukvården på samma sätt. I studien av Barlow et al. (2007) studeras alla åldrar men 
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svårighetsgrad av sjukdomen redovisas inte, vilket gör att ett likadant samband inte 

kan dras.   

Konklusion  

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med blödarsjuka upplevde 

sjukdomen som en del av livet. Upplevelsen av sjukdomen är subjektiv, vilket 

resulterade i att personerna uppgav olika fysiska, psykiska och sociala begränsningar. 

Personer med blödarsjuka upplevde en lägre fysisk livskvalitet än den generella 

befolkningen. Upplevd hälsa påverkades av olika faktorer såsom svårighetsgrad, 

komplikationer och behandling. Behandling med faktorkoncentrat medförde en 

upplevelse av ökad autonomi och frihet i livet. Känslor som förnekelse och acceptans 

mot sin sjukdom förekom. Samhällets kunskap och stöd resulterade i att personen 

lättare kunde erkänna och acceptera sin diagnos. Förnekelse och motstånd mot 

sjukdomen uppstod när omgivningen saknade förståelse. Personer med blödarsjuka 

upplevde en tveeggad inställning mot hälso- och sjukvården, där de upplevde både 

negativt och positivt bemötande.  

Implikation 

Bristande kunskap från hälso- och sjukvården och samhället kan leda till att personer 

med blödarsjuka upplever ett utanförskap, sämre hälsa samt minskat välbefinnande. 

För att en sjuksköterska ska kunna bedriva god omvårdnad behövs mer kunskap om 

upplevelsen av att leva med blödarsjuka. En rekommendation är därför att det 

behövs mer forskning av kvalitativ karaktär. Ett förslag kan vara empirisk forskning 

med intervjuer som datainsamlingsmetod. I grundutbildningen för sjuksköterskor 

förekommer det idag ingen undervisning gällande blödarsjuka.  Det finns därför ett 

behov av att belysa upplevelsen av blödarsjuka samt olika omvårdnadsåtgärder.  
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140303 PubMed 

"Hemophilia A"[Mesh] AND 

"quality of life"[Mesh] 

Limits: 2004- 2014, Abstract 

available 

156 118 40 8 

140303 PubMed 

"Quality of Life"[Majr] AND 

"Hemophilia A"[Mesh] 

Limits: 2004-2014, Abstract 

available 

66 50 36(8*) 3 

140303 PubMed 

"Quality of Life"[Majr] AND 

"Hemophilia B"[Mesh]   

Limits: 2004-2014, Abstract 

available 

18 18 8(1*)  1 

140303 PubMed 

"von Willebrand Diseases"[Mesh] 

AND "Quality of Life"[Majr] 

Limits: 2004-2014, Abstract 

available 

3 3 3 2 

140306 PubMed 

"Hemophilia A"[Mesh] AND "Self 

Concept"[Mesh] 

Limits: 2004-2014, Abstract 

available 

12 10 2 1 

140306 SweMed+ 
exp:"Hemophilia A " 

Limits: 2004-2014 
8 8 1 1 

140306 Cinahl 

(MM "Hemophilia Psychosocial 

Factors") 

Limits: 2004-2014, Research 

Article, Abstract available 

6 6 3 1 

140307 Cinahl 

(MM “Hemophilia”) AND (MM 

“Quality of life”) 

Limits: 2004-2014, Abstract 

available 

4 4 1 1 

  Totalt: 273 217 85 18 

*=Dubblett på tidigare vald artikel. 



 

 

Bilaga C.  

Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Barlow, H.J., Stapley, J., & Ellard, R.D. (2007). Living with haemophilia and von 
Willebrand’s: A descriptive qualitative study. Patient Education and Counseling, 68(3), 
235–242. Doi: 10.1016/j.pec.2007.06.006 
 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen av hur det är att leva med blödningssjukdom i 
Storbritannien och att identifiera sammankopplingar av framträdande frågor ur 
patienters perspektiv med hemofili eller von Willebrand. 

Metod  
Design 

 
 
Urval  
 
 
 
  
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvalitativ studie genomfördes med semi-strukturerade intervjuer.  
 
9 personer deltog, varav 8 var män med hemofili och en var kvinna med von Willebrand.  
Inklusionskriterier: Informanterna skulle vara medlemmar i förbundet för Blödarsjuka i 
Storbritannien  
Exklusionskriterier: Personer som var medlemmar i forskningsgruppen exkluderades. 

 

Redovisas ej. 
9 av 9 deltog.   

Etik: Redovisas ej.  

Slutsats Fysiska restriktioner av sjukdomen påverkar det dagliga livet vid sociala aktiviteter, skola 

och arbeten. När blödningsepisoder eskalerade påverkades de sociala aktiviteterna och 

resulterade ofta i sjukskrivning. Ledbesvär såsom ledblödningar och artrit påverkar 

deras fysiska välbefinnande, självständighet och mobilitet. Vid HIV eller Hepatit C smitta 

upplevde personerna behandlingarna som en negativ påverkan på deras fysiska 

välmående. Vid dålig hälsa kunde en arbetssituation förändras vilket kunde resultera i 

arbetslöshet. Att inte kunna tjäna pengar påverkade familjens ekonomi och var psykiskt 

påfrestande. När männen inte längre kunde bidra med samma ekonomi upplevde de en 

förändrad rollfunktion inom familjen. En känsla av skuld uppstod över att deras föräldrar 

fått anpassa sina liv efter sjukdomen. Anpassningen har resulterat i en sämre ekonomisk 

tillvaro. Oro för att bilda familj och på så vis föra sjukdomen vidare upplevdes. Känslor 

som aggressivitet, frustration och depression över sin sjukdom var vanligt. Vid möten 

med vården upplevdes kommunikationssvårigheter och en känsla av att inte bli 

förstådd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 

 



 

 

 

Artikel 2 

Referens Beeton, K., Neal, D., & Lee, C. (2005). An exploration of health-related quality of life in 

adults with haemophilia – a qualitative perspective. Haemophilia, 11(2), 123-132. Doi: 

10.1111/j.1365 2516.2005.01077.x 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed  

Syfte Syftet var att genom en kvalitativ studie se om och hur hemofili påverkar livskvalitet.  

Metod  
Design 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

Kvalitativ metod med designen fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer.  

19 personer medverkade i studien. 11 deltog i intervjuer och 8 deltog i fokusgrupper. 
Inklusionskriterier: Vara över 16 år, ha hemofili A eller B samt vara registrerad på Royal 
Free Hospital.  
Exklusionskriterier: Redovisas ej.  

 
82% 
19 av 20 deltog (5%) 

Etiskt godkänd 

Slutsats Personer med hemofili kände att sjukvården hade en negativ inställning till deras 
livslängd och livsinnehåll på grund av sjukdomen. Personerna kände sig stolta över att 
de levt längre än vad sjukvården hade förväntat sig. Tack vare faktorkoncentrat 
behandlingen kände personerna sig mindre begränsade i sin vardag och uppgav att de 
kände sig självständiga och i kontroll över sjukdomen. Begränsningarna gjorde att de 
blev isolerade från sina kamrater, något som resulterade i att de kände sig starkare och 
mer flexibel som person senare i livet. Färre begränsningar gjorde att de kunde leva ett 
normalt liv, planera, se framåt, delta i sociala aktiviteter och slippa oroa sig för 
blödningsrisker. Arbete och framgång i livet resulterade i ökat självförtroende då de 
ansåg sig vara jämlika med sina kollegor och betydelsefulla för arbetsplatsen. Livet innan 
behandling innebar svår smärta, immobilitet och restriktioner vid fysiska och sociala 
aktiviteter. Då personerna haft hemofili sedan födseln kände de att de inte kunde 
föreställa sig ett liv utan den och på så vis blev sjukdomen en integrerad del av deras liv. 
De accepterade sin diagnos och anpassningen av vardagsaktiviteter som sjukdomen 
innebar. Personerna kände en tacksamhet mot sjukvårdens omvårdnad och gav gärna 
tillbaka till samhället genom olika välgörenhets projekt samt genom att besvara 
hälsoenkäter. Det resulterade i att de kände sig värdefulla.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

  



 

 

Artikel 3 

Referens Carvalhosa, AM., Henrard, S., Lambert, C., & Herman, C. (2013). Physical and mental 

quality of life in adult patients with haemophilia in Belgium: the impact of financial 

issues. Haemophilia, 2013, 1-7. doi: 10.1111/hae.12341 

 

Land  
Databas 

Belgien 
PubMed 

Syfte Syftet var att bedöma patienternas livskvalitet och bedöma hur det påverkas förutom av 
kända faktorer men även av mindre studerade faktorer och faktorer som kan förändras 
såsom ekonomin.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en retrospektiv design. Mätinstrumentet SF-36 
användes för att mäta livskvalitet. I dataanalysen användes inkluderande faktorer som 
kunde påverka livskvaliteten såsom ålder och svårighetsgrad. SF-36 mäter 8 olika 
komponenter av livskvalitet; fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, 
vitalitet, social funktion, social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna 
kan klassificeras som de fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista 
komponenterna kan klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

71 personer deltog i studien, varav 59 hade hemofili A och 12 hemofili B. 
Inklusionskriterier: Vuxna med hemofili A eller B, få ersättningsbehandlingar samt gå på 
regelbundna kontroller på behandlingscentrum i Belgien.   
Exklusionskriterier: Patienter med nuvarande antikroppar mot faktorkoncentrat 
exkluderades. 

15.5% 
Redovisas ej.  

Etiskt godkänd. 

Slutsats Personer med hemofili uppgav sämre livskvalitet i alla komponenter förutom vitalitet 
vilket överensstämde med den generella populationen. Personer med hemofili A 
upplevde samma livskvalitet som personer med hemofili B. Svårighetsgrad av 
sjukdomen påverkade de fysiska komponenterna av livskvalitet. Svårighetsgrad av 
sjukdomen påverkade inte de mentala komponenterna av livskvalitet. Ledproblem 
påverkade de fysiska och sociala komponenterna av livskvalitet. PCS påverkades 
negativt av kunskap om antikroppar mot faktorkoncentrat, svårighetsgraden av 
sjukdomen, följsamheten, ålder och möjlighet att planera framåt. MCS påverkades 
negativt av personens oro kring ekonomi, ålder, försäkringens täckning, deras möjlighet 
att identifiera informationskällor, svårighetsgraden av sjukdomen, HIV status samt 
möjligheten att planera framåt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 



 

 

Artikel 4 

Referens Den Uijl, M. I. E., Fischer, K., Vander Bom, J.G., E. Grobbee, D., R. Rosendaal, F., & Plug, I. 

(2009). Clinical outcome of moderate haemophilia compared with severe and mild 

haemophilia. Haemophilia, 15(1), 83-90. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2008.01837.x 

Land  
Databas 

Holland 
PubMed  

Syfte Syftet var att beskriva blödningsmönster, ledförsvagning, daglig funktion och livskvalitet 
hos patienter med medelsvår hemofili jämfört med mild eller svår hemofili.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
Externt bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ metod genomfördes med ett frågeformulär som innefattade frågor 
gällande behandling, antal blödningsepisoder, ledförsvagning, funktionsnedsättningar, 
anställning, frånvaro från skola eller arbete samt daglig funktion. RAND-36 användes 
och är en nyare version av SF-36. RAND-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; 
fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, 
social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de 
fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan 
klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

1066 deltog och åldern varierade mellan 1 till 90 år. 420 personer hade svår, 176 hade 
medel och 470 hade mild hemofili.  
Inklusionskriterier: Vara registrerad i Holländska blödarsjuka föreningen eller ha deltagit 
i tidigare studier.  
Exklusionskriterier: Redovisas ej.  

32% 
Redovisas ej. 

Etik redovisas ej.  

Slutsats De fysiska komponenterna i RAND-36 påverkades av vilken svårighetsgrad av hemofili 
som personen hade. Däremot påverkades inte de mentala komponenterna av de olika 
svårighetsgraderna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2  

 

  



 

 

Artikel 5 

Referens De Wee, E.M., Fijnvandraat, K., De Goedebolder, A., Mauser-Bunschoten, E.P., 
Eikenbook, J.C.J., Brons, P.P., Smiers, F.J., … Gleebeek, F.W. (2011). Impact of von 
Willebrand disease on health-related quality of life in a pediatric population. Journal of 
Thrombosis and Haemostasis, 9(3), 502–509. Doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04175.x 

Land  
Databas 

Holland 
PubMed  

Syfte Syftet var att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos pediatriska patienter med medelsvår 
eller svår von Willebrand, samt studera påverkan av svårighetsgrad av von Willebrand 
och blödningssvårighet på hälsorelaterad livskvalitet.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en tvärsnittsstudie design. Mätinstrumenten 
ITQOL, CHQ Parent Form 50 samt CHQCF87 användes för att mäta hälsorelaterad 
livskvalitet.  

Urval: 133 personer deltog i studien, varav 46 var mellan 0-5 år och 87 var mellan 6-15 
år gamla.  
Inklusionskriterier: Ha von Willebrands sjukdom oavsett svårighetsgrad, uppvisa 
blödningssymtom, ärftlig benägenhet att utveckla von Willebrand, haft von Willebrand 
antigen nivåer på < 30 U dL-1 eller/och ha nuvarande nivåer på <30 U dL-1 och/eller 
faktor VIII aktivitet på <40 UdL-1 . Alla inkluderade barn ska vara under 16 år. 
Exklusionskriterier: Medfödda koagulationsrubbningar som resulterar i ökad 
blödningsbenägenhet. 

27% 
Redovisas ej. 

Etiskt godkänd. 

Slutsats Svårighetsgrad av von Willebrand sjukdom påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten 
hos (HRQoL) personerna. Barn som har en svår blödningsbenägenhet uppger att de har 
sämre HRQoL i de sociala, fysiska och emotionella delarna.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

  



 

 

Artikel 6 

Referens De Wee, E.M., Mauser-Bunschoten, E.P., Van Der Bom, J.G., Degenaar-Dujardin, M.E.L., 

Eikenboom, H.C.J., Fijnvandraat, K., … Leebeek, F.W.G. (2010). Health-related quality of 

life among adult patients with moderate and severe von Willebrand disease. Journal of 

Thrombosis and Haemostasis, 8(7), 1492–1499. Doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.03864.x. 

Land  
Databas 

Holland 
Pubmed  

Syfte Syftet var att bedöma hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna patienter med 
medelsvår till svår von Willebrands sjukdom och att se om HRQoL är förknippat med 
svårighetsgrad av von Willebrand och blödningssvårighet genom användning av Tosetto 
Bleeding Score.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en tvärsnittsstudie design. Mätinstrumenten SF-
36 samt Bleedning Score användes. SF-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; 
fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, 
social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de 
fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan 
klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

509 patienter deltog varav 192 var män och 317 var kvinnor. Urvalet av patienter kom 
från 13 olika behandlingscentrum för blödarsjuka i Holland.  
Inklusionskriterier: Alla svårighetsgrader av von Willebrand och patienter över 16 
årinkluderades. 
Exklusionskriterier: Patienter med andra medfödda blödningsrubbningar exkluderades.  

22% 
Redovisas ej. 

Etiskt godkänd. 

Slutsats Kvinnor med von Willebrands sjukdom (vWd) skattade lägre i kategorierna generell 
hälsa, vitalitet, fysisk funktion, fysisk roll samt kroppslig smärta än den generella 
befolkningen. Män med vWd skattade endast sämre vitalitet än den generella 
befolkningen. Högre blödningsbenägenhet gav sämre hälsorelaterad livskvalitet 
(HRQoL). Svårighetsgrad av vWd är sammankopplat med upplevd HRQoL.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

  



 

 

Artikel 7 

Referens Elander, J., Morris, J., & Robinson, G. (2012). Pain coping and acceptance as longitudinal 
predictors of health-related quality of life among people with haemophilia-related joint 
pain. European Journal of Pain, 17 (6), 929-938. Doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00258.x 

 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera kännetecken som kan göra personer med blödarsjuka mer eller 
mindre sannolika att dra nytta av initiativ för att förbättra livskvalitet och för att 
identifiera förändringsprocesser i samband med förbättringar av livskvalitet som kan 
riktas i initiativ utformat speciellt för människor med blödarsjuka.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en longitudinell design. Studien genomfördes i 
Storbritannien och män med blödarsjuka deltog. Mätinstrumenten SF-36, The 
Haemophilia Pain Coping Questionnaire samt The Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire (CPAQ) användes. SF-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; fysisk 
funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, social roll 
samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de fysiska 
komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan klassificeras som 
de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

Av de 101 personerna som deltog hade 78 personer hemofili A, 20 personer hemofili B 
och 3 var inte specificerade. Svårighetsgraden av blödarsjuka varierade, 19 hade en mild 
form, 11 hade en medelsvår form och 71 en svår form.  
Inklusionskriterier: Diagnosen blödarsjuka, vara registrerade i socialt nätverk med e-mail 
status samt vara över 18 år.   
Exklusionskriterier: Medicinska diagnoser som försvårar självförvaltning av smärta eller 
nya indikationer om oönskat deltagande.    
 
48% 
101 av 209 fullföljde studien (52%).  

Etik redovisas ej.  

Slutsats Vid minskad smärtintensitet ökade den fysiska livskvaliteten. Minskade negativa tankar 
och ökat engagemang vid aktiviteter gav bättre mental livskvalitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

 

 

 



 

 

Artikel 8 

Referens Elander, J., Robinson. G., Mitchell, K., & Morris, J.(2009). An assessment of the relative 

influence of pain coping, negative thoughts about pain, and pain acceptance on health-

related quality of life among people with hemophilia. Pain, 145 (1), 169-175. 

doi:10.1016/j.pain.2009.06.004 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed  

Syfte Syftet var att bedöma förmedlingen av smärtintensitet vid negativa tankar, förmedling 
av negativa tankar genom acceptans, och dämpningen av smärtintensitet genom coping 
vid smärta, negativa tankar och acceptans. 

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en deskriptiv design. Ledsmärta, användning av 
faktorkoncentrat, coping vid smärta, negativa tankar om smärta, smärt acceptans och 
livskvalitet mättes. HPCQ, CPAQ samt SF-36 användes. SF-36 mäter 8 olika komponenter 
av livskvalitet; fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, 
social funktion, social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan 
klassificeras som de fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista 
komponenterna kan klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

209 män deltog i studien. 
Inklusionskriterier: Diagnosen hemofili A eller B, vara över 18 år, vara registrerad i 
förbundet Blödarsjuka i Storbritannien samt ha tillgång till e-mail.  
Exklusionskriterier: Tillstånd som försvårar coping av smärta samt tidigare nekande till 
medverkan i studier exkluderades.  

37% 
Redovisas ej 

Etik redovisades ej. 

Slutsats Vid mätning av HRQoL var det fysiska delarna av SF-36 lägre än de mentala delarna. 
Personer med copingstrategier upplevde ett ökat engagemang vid aktiviteter. Negativa 
tankar gav sämre engagemang vid aktiviteter och minskad smärtvillighet. Vid hög 
skattning av de fysiska delarna av HRQoL sågs ett ökat engagemang vid aktiviteter samt 
mer smärtvillighet. Negativa tankar gav minskad mental skattning av HRQoL. De 
mentala komponenterna av HRQoL gav ett ökat engagemang vid aktiviteter samt 
smärtvillighet. Svårighetsgrad av hemofili samt smärtintensitet påverkade de mentala 
delarna av HRQoL negativt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 

 



 

 

Artikel 9 

Referens Klamroth, R., Pollmann, H., Hermans, C., Faradjl, A., S. Yarlas, A., D. Epstein, J., & M. 

Ewenstein, B. (2011). The relative burden of haemophilia A and the impact of target 

joint development on health-related quality of life: results from the ADVATE Post-

Authorization Safety Surveillance (PASS) study. Haemophilia, 17(3), 412-421. DOI: 

10.1111/j.1365-2516.2010.02435.x 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att observera den hälsorelaterade bördan som hemofili A patienter generellt 
har jämfört med övriga populationen (dels friska och andra med kroniska sjukdomar) 
och undersöka hur hemofili A patienter som har eller inte har utvecklat ledproblem 
passar in i det sambandet.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med mätinstrumentet SF-36 som mäter 
hälsorelaterad livskvalitet. SF-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; fysisk 
funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, social roll 
samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de fysiska 
komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan klassificeras som 
de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

205 personer deltog varav 135 hade ledbesvär och 70 saknade ledbesvär. 
Inklusionskriterier: Vara över 18 år och fyllt i mätinstrumentet SF-36v2 innan studien. 
Exklusionskriterier: Redovisas ej. 
 
Redovisas ej. 
Redovisas ej.  

Etik redovisas ej.  

Slutsats Det framkom att personerna upplevde nedsatt livskvalitet jämfört med den friska 
befolkningen. De områden där livskvaliteten var lägre var i fysisk funktion, fysisk roll, 
kroppslig smärta samt generell hälsa. Det fanns ingen signifikant skillnad för hemofili 
patienter gällande vitalitet, social funktion, social roll och mental hälsa. Personer med 
hemofili och ledproblem upplever sämre hälsorelaterad livskvalitet. De skattade 
signifikant lägre vid fysisk aktivitet, fysisk roll, kroppslig smärta samt generell hälsa.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

 

 

 



 

 

Artikel 10 

Referens Lindvall, K., Von Mackensen, S., & Berntorp, E. (2012). Quality of life in adult patients 

with haemophilia – a single centre experience from Sweden. Haemophilia, 18(4), 527-

531. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2012.02765.x  

 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed  

Syfte Syftet var att bedöma patienters hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) och jämföra den 
med den generella populationen av svenska män i samma åldersgrupp samt att 
analysera förändringar av HRQoL över en tidsperiod och efter ortopediska ingrepp.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 

 
 

 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en longitudinell design. Studien varade under en 
period på fem år. Mätinstrumenten SF-36 och VAS användes. SF-36 mäter 8 olika 
komponenter av livskvalitet; fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, 
vitalitet, social funktion, social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna 
kan klassificeras som de fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista 
komponenterna kan klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

105 patienter deltog vid start, varav 28 hade mild, 21 hade medelsvår samt 56 hade svår 
hemofili. Efter fem år kvarstod 14 personer.   
Inklusionskriterier: Vara över 18 år, fyllt i SF-36 samt en VAS-skala under deras årliga 
kontroll under perioden 2004-2008.  
Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

27% 
14 av 105 deltog (87%) 

Etiskt godkänd 

Slutsats De fysiska komponenterna i SF-36 påverkades av svårighetsgraden av hemofili. 
Medelsvår hemofili påverkade den mentala hälsan mer än vad svår och mild hemofili 
gjorde. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan grad av inverkan på det 
dagliga livet och de fysiska komponenterna av livskvalitet.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

  



 

 

Artikel 11 

Referens Mattsson, E., Ekholm C., Berntorp, E., & Bolmsjö, I. (2012). Erfarenheter av hur det är att 

leva med mild hemofili och hepatit C-infektion. En intervjustudie. Vård i Norden 106(32), 

25-29. 

Land  
Databas 

Sverige 
SweMed+ 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter med mild hemofili och hepatit C infektion 
upplever sitt liv.  

Metod  
Design 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvalitativ studie genomfördes med semi-strukturerade intervjuer.  

Urval: 10 män deltog i studien.  
Inklusionskriterier: Vara över 18 år, identifierats med hepatit C-antikroppar samt 
förekomst av virus RNA med mild hemofili A eller B.  
Exklusionskriterier: Patienter som behandlats profylaktiskt för sin hemofili eller 
genomgått behandling för HIV.  

10% 
9 av 9 deltog.  

Etiskt godkänd. 

Slutsats Personer med mild hemofili samt hepatit C anser att de blir bemötta på ett vänligt sätt 
av sjukvården. De upplevde att sjukvården tar hänsyn, är vänliga och har stort 
medlidande över deras diagnos. Behandlingarna mot hepatit C var en stor begränsning i 
livet för personerna. Behandlingarna påverkade deras fysiska välmående negativt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

  



 

 

Artikel 12 

Referens Nilson, J., Schachter, C., Mulder, K., Hahn, M., Steele, M., Hilliard, P., & Jarock, C. (2012). 

A qualitative study identifying the knowledge, attitudes and behaviours of young men 

with mild haemophilia. Haemophilia 18, 120–125. Doi: 10.1111/j.1365-

2516.2011.02714.x 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Studien hade två syften. Det första syftet var att förstå attityder och beteende som unga 
män med mild blödarsjuka har mot sin sjukdom. Det andra syftet var att utforska deras 
kunskap om självförvaltning och medicinsk behandling av skador, med specifik inriktning 
på kunskap om hur de tar beslut om när de ska söka vård för sina skador samt deras 
förmåga att känna igen när en skada behöver medicinsk behandling.   

Metod  
Design 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer som varade mellan 
30-90min.  

18 män deltog i åldern 17-31 år med mild hemofili.  
Inklusionskriterier: Redovisas ej. 
Exklusionskriterier: Redovisas ej.  

88% 
18 av 18 deltog. 

Etiskt godkänd. 

Slutsats Personer kände ett motstånd mot sin sjukdom och ville inte erkänna för sig själva och 
andra att de var sjuka. De upplevde en irritation över att behöva söka vård vid skador 
som deras kamrater inte behövde söka hjälp för. De kämpade med sin diagnos då de 
ansåg sig vara friska. På grund av deras motstånd mot sin sjukdom och sjukvården 
avvaktade de med att söka vård för sina skador. Personerna upplevde att deras egna 
erfarenheter och omdömen var viktigare än sjukvårdens råd och hade därför en negativ 
inställning mot sjukvården. Trots att personerna sa att deras erfarenheter var viktigast 
kunde de ändå åsidosätta dem vid skador för att få känna sig normal i jämförelse med 
sina kamrater.  Vid en skada ansåg personerna att smärta var det avgörande symtomet 
på hur allvarlig skadan var. De uppgav att de utvecklade en känsla av beräkning över 
allvarlighetsgraden av skadan.  Personerna berättade att sjukvården tyckte att 
diagnosen var mer allvarlig än vad de själva upplevde den vara.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



 

 

Artikel 13 

Referens Poon, JL., Zhou, ZY., Wu, J., Ullman, MM., Ross, C., Riske, B., … Johnson, KA. (2012). 

Quality of life in haemophilia A: Hemophilia Utilization Group Study Va (HUGS-Va). 

Haemophilia, 18(5), 699-707. doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02791.x 

 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva hälsostatusen hos personer med Hemofili A i USA samt att 
beskriva sambanden med de fysiska upplevelserna vid sjukdomen såsom ledvärk och 
rörelsehinder.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en empirisk design där hälsorelaterad 
livskvalitet beräknades.  SF-12, PedsQL, Joint pain and motion limitation samt Range of 
motion (ROM) användes som mätinstrument. SF-12 är en förkortad version av SF-36 och 
mäter fysisk och mental livskvalitet.  

320 deltog i studien varav 164 var barn och 156 var vuxna.   
Inklusionskriterier: Mellan 2-64 år, diagnosen hemofili A med en faktornivå på <30%, 
genomgått minst 90 % av sin behandling på ett Hemophilia Treatment Center under de 
2 åren som studien genomfördes samt tala engelska.   
Exklusionskriterier: Kognitiva funktionsnedsättningar samt ytterligare en 
blödningssjukdom.  

3% 
Redovisas ej.  

Etiskt godkänd. 

Slutsats Personerna hade lägre fysiska komponenter av livskvalitet än den generella 
befolkningen. Vid ökad svårighetsgrad av sjukdomen hos vuxna och barn minskade den 
fysiska livskvaliteten. Vissa uppgav begränsningar i sina vardagliga aktiviteter relaterat 
till ledproblem. Vid ökad intensitet vid ledsmärta minskade de fysiska komponenterna 
av livskvalitet. Hos barn påverkades den fysiska funktionen, psykosociala hälsan och 
sociala funktionen vid ökade mobilitetsbegränsningar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

  



 

 

Artikel 14 

Referens Scalone,L. L., Mantovani. G, L., Mannucci. M, P., & Gringeri, A. (2006). Quality of life is 

associated to the orthopaedic status in haemophilic patients with inhibitors. 

Haemophilia, 12(2), 154-162. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2006.01204.x 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed   

Syfte Syftet var att förstå vilka kliniska parametrar som huvudsakligen avgör vilken nivå av 
hälsorelaterad livskvalitet patienter med blödarsjuka som har antikroppar mot 
faktorkoncentrat upplever.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med designerna empirisk, longitudinell samt 
prospektiv och retrospektiv. Mätinstrumentet SF-36 och EQ-5D användes för att mäta 
hälsorelateradlivskvalitet. SF-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; fysisk 
funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, social roll 
samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de fysiska 
komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan klassificeras som 
de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

50 personer deltog. 
Inklusionskriterier: Minst 14 år med medelsvår (<5% faktornivå) eller svår hemofili A 
eller B (<1% faktornivå)  
Exklusionskriterier: Patienter som hade autoantikroppar eller om antikropparna mot 
faktorkoncentraten försvann under studiens gång.  

Redovisas ej. 
50 av 52 deltog (4 %). 

Etiskt godkänd.  

Slutsats Personer som lever med tillståndet hepatit C eller HIV har lägre PCS. Livskvalitet hos 
personerna med ledproblem var försämrad. PCS påverkades negativt av ledproblem. De 
fanns ett positivt samband mellan MCS och mängden faktorer som påverkar 
ledproblem. Det fanns inga samband mellan ledproblem och risken att få depression 
och ångest.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 

 

  



 

 

Artikel 15 

Referens Siboni, S.M., M. Mannucci, P., Gringeri, A., Franchini, M., Tagliaferri, A., Ferretti, M., C., 

… Von Mackensen, S. (2009). Health status and quality of life of elderly persons with 

severe hemophilia born before the advent of modern replacement therapy. Journal of 

Thrombosis and Haemostasis, 7(5), 780–786. DOI: 10.1111/j.1538-7836.2009.03318.x 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed  

Syfte Syftet var att utforska aspekter som generell hälsa, ortopedisk status, närvarande av 
återföljande sjukdom, autonomi i det dagliga livet, mental status och kognitiv funktion. 
Syftet var också att jämföra de komponenterna av hälsostatus med äldre män utan 
hemofili som genomgår rutinkontroller av samma allmänläkare som patienterna med 
kroniska åkommer som är typiska för deras ålder.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En mixed method tillämpades med intervjuer och frågeformulär. Frågeformuläret 
användes för att få med delarna klinisk, kognitiv, fysisk funktion samt emotionell 
funktion.  

82 personer deltog i studien, varav 39 hade blödarsjuka och 43 var en kontrollgrupp.  
Inklusionskriterier: Svår hemofili A eller hemofili B med en faktornivå på <1 %, samt vara 
födda före 1942 eller vara över 65 år.  
Exklusionskriterier: Palliativa eller svårt sjuka.  

15.4% 
Redovisas ej.  

Etiskt godkänd. 

Slutsats Personerna upplevde en minskad autonomi relaterat till deras fysiska begränsningar. De 
hade en ökad risk för depression jämfört med den generella populationen. De hade en 
sämre hälsorelaterad livskvalitet och en minskad mobilitet. Personerna hade en ökad 
smärta jämfört med den generella populationen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 

 

  



 

 

Artikel 16 

Referens Von Mackensen, S., Gringeri, A., M. Siboni, S., & M. Mannucci, P. (2012). Health-related 

quality of life and psychological well-being in elderly patients with haemophilia. 

Haemophilia, 18(3), 345-352. DOI: 10.1111/j.1365-2516.2011.02643.x 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos äldre patienter med 
blödarsjuka i jämförelse med jämnåriga kontrollanter och att validera den ny utvecklade 
Haem-A-QoLElderly enkät inom ramen för ett Italienskt multistudiecentrum för hälsostatus 
för äldre patienter med blödarsjuka.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en tvärsnitts- och retrospektiv design. 
Frågeformuläret Haem-A-QoLElderly tillämpades i studien. Frågeformuläret innehåller 14 
delar; fysisk hälsa, känslor, synsätt, familj, vänner, upplevd support, övrigt, sport, 
arbete, hantering, behandling, centrala delar, framtid samt sexualitet.  

82 personer deltog i studien, varav 39 hade blödarsjuka och 43 var en kontrollgrupp och 
hade inte blödarsjuka.  
Inklusionskriterier Patienter: Hemofili A eller hemofili B med en faktornivå på <1 % samt 
födda före 1942 eller över 65 år.  
Inklusionskriterier Kontrollgrupp: Ingen tidigare historia av medfödd blödarsjuka eller 
genetiska anlag för sjukdomen, vara män i samma ålder samt från samma geografiska 
område som patienterna.  

82% 
Redovisas ej. 

Etisk godkänd. 

Slutsats Hälsorelaterad livskvalitet var sämre hos personer med hemofili jämfört med den friska 
populationen. Personerna upplevde begräsningar i fysisk aktivitet/fritid, fysisk hälsa 
samt i sin syn på sig själv. De hade stela leder, kunde inte gå så långt som de önskade 
eller hade ledsmärta. Ledproblem påverkade deras hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) 
negativt. Ett flertal av personerna var deprimerade vilket påverkade deras HRQoL 
negativt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2  

 



 

 

Artikel 17 

Referens Walsh, M., Macgregor, D., Stuckless, S.,  Barrett,  B., Kawaja,  M., & Scully, MF. (2008). 

Health-related quality of life in a cohort of adult patients with mild hemophilia A. 

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 6(5), 755-761. doi: 10.1111/j.1538-

7836.2008.02929.x 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet var att mäta den kliniska svårigheten av sjukdomen och sedan utforska påverkan 
av mild blödarsjuka på hälsorelaterad livskvalitet.  

Metod  
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvantitativ studie genomfördes med en tvärsnittsstudie design. Mätinstrumentet SF-
36 användes för att mäta livskvalitet. SF-36 mäter 8 olika komponenter av livskvalitet; 
fysisk funktion, fysisk roll, kroppsligt smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, 
social roll samt mental hälsa. De fyra första komponenterna kan klassificeras som de 
fysiska komponenterna av livskvalitet (PCS). De fyra sista komponenterna kan 
klassificeras som de mentala komponenterna av livskvalitet (MCS). 

80 personer deltog i studien, varav 47 hade blödarsjuka och 33 ingick i kontrollgruppen.  
Inklusionskriterier: Vara över 18 år.  
Exklusionskriterer: Kontrollgruppen skulle om möjligt bestå av 
familjemedlemmar/släktingar eller vara från samma geografiska område som de män 
som deltog i studien.  

16% 
Redovisas ej.  

Etisk godkänd. 

Slutsats När de mentala komponenterna av livskvalitet jämfördes mellan den friska 
populationen och de med hemofili A så framkom ingen skillnad.  Alla komponenter i SF-
36, förutom social funktion, påverkades av blödarsjuka i jämförelse med den friska 
populationen.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 

 

  



 

 

Artikel 18 

Referens Williams, A. K., & Chapman, V. M. (2011). Social Challenges for Children With 

Hemophilia: Child and Parent Perspectives. Social Work in Health Care, 50(3), 199-214. 

Doi: 10.1080/00981389.2010.527790 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att ge fördjupad kunskap utöver den befintliga 
barnhälsolitteratur som finns genom att låta barn med blödarsjuka och deras föräldrar 
diskutera de unika sociala utmaningar som de upplever och hur utmaningarna uttrycks. 

Metod  
Design 
 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Externt Bortfall 
Internt Bortfall 

En kvalitativ studie genomfördes med en Grounded Theory (GT) design där 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes.  

9 pojkar deltog i åldern 6-13 år, varav 5 hade svår, tre hade medelsvår och en hade mild 
blödarsjuka.  
Inklusionskriterier & exklusionskriterier: Studien använde sig av maximal variation för 
att få ett heterogent urval.  

Redovisas ej.  
9 av 9 deltog.  

Etiskt godkänd.  

Slutsats En del barn med blödarsjuka kände sig normala som sina kamrater. En del tyckte att det 
inte fanns några begränsningar vid aktiviteter, men andra upplevde restrektioner. 
Barnen upplevde trakasserier från sina kamrater för att sjukdomen inte visar sig synligt. 
Det resulterade i att barnen försökte dölja sin sjukdom. Barnen kände en kamp med sin 
egen självinsikt om sjukdomen och att undvika social isolering. De lyfte vikten av 
kamratskap för att kunna acceptera sin sjukdom och dess begränsningar men även för 
att bli accepterad av andra. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 
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