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Abstrakt 
 

Bakgrund: Hepatit C är en smittsam blodsjukdom som orsakas av ett virus. Viruset 

orsakar en inflammation i levern. Den vanligaste smittvägen är via injektions 

missbruk vilket har lett till stigmatisering om sjukdomen.  

Syfte: Syftet med denna litteratur studie är att belysa hur personer med hepatit C 

upplever sin sjukdom och hur den påverkar deras liv.  

Metod: En litteraturstudie har genomförts där tio kvalitativa studier har granskats 

och analyserats. Sökningar har genomförts i Chinal, Medline och Pubmed. 

Resultat: Analysen visar på fem huvudteman vilka är känslor vid diagnos beskedet, 

fysiska och psykiska följder av sjukdom och behandling, oro över framtiden, 

stigmatisering i vården, stigmatisering i samhället och rädslan att smitta andra. Två 

huvudkategorier har tillhörande subkategorier. Att få diagnosen hepatit C kan vara 

både skrämmande och chockerande. Sjukdomen kan leda till både psykiska och 

fysiska symtom som påverkar personens vardag. Att leva med hepatit C innebär att 

man även lever med en stigmatiserande sjukdom. 

Slutsats: Stigmatiseringen i vården handlar ofta om okunskap eller en rädsla att bli 

smittad. Därför behöver vårdpersonal få en ökad kunskap om sjukdomen. En ökad 

kunskap och förståelse kan leda till ett bättre bemötande och en bättre omvårdnad.  
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Abstract 

 

Background: Hepatitis C is an infectious blood disease caused by a virus. The virus 

causes an inflammation of the liver. The most common way of transmission is 

through injecting drugs which has led to stigma about the disease.  

Aim: The aim of this study is to explore how people with hepatitis C experience their 

disease and how it affects their lives. 

Method: A literature review has been conducted where ten qualitative studies were 

examined and analyzed. Searches were carried out in Chinal, Medline and Pubmed. 

Results: The analysis shows six main themes which are feelings at diagnosis, 

physical and psychological effects of disease and treatment, concern about the future, 

stigma in health care, stigma in society and the fear of infecting others. Two main 

categories have related categories. To be diagnosed with hepatitis C can be both 

frightening and shocking. The disease can lead to both psychological and physical 

symptoms that affect the person's daily life. Living with hepatitis C also includes 

living with a stigma. 

Conclusion: The stigma from health care often involves lack of knowledge or a fear 

of becoming infected. Therefore health professionals need to get a better knowledge 

of the disease. Increased knowledge and understanding can lead to better response 

and better nursing. 
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Bakgrund 

Det finns idag fem kända hepatitvirus i världen. Hepatit A och E orsakar 

återkommande epidemier i delar av världen som exempel vattenburna 

epidemier och har en fekal och oral smittväg (Weiland 2011, 204). Hepatit 

B, C och D smittar parenteralt vilket innebär att det smittar via blodet. I 

Sverige är det vanligast med hepatit C, medan hepatit A, D och E är 

ovanliga (Ericson & Ericson 2012, 243). Denna litteraturstudie kommer att 

fokusera på hepatit C. Hepatit C viruset blev upptäckt första gången 1989 

och är sedan 1991 en anmälningspliktig sjukdom i Sverige (Andreassen, 

Fjellet, Haegeland, Stubberud & Wilhelmsen 2011, 88).  Det finns idag 

cirka 150 miljoner människor i världen som är bärare av hepatit C virus 

och mer än 350 000 personer dör av Hepatit C-relaterad lever sjukdom 

varje år (World Health Organization (WHO) 2012). År 2012 fanns totalt 1 

977 fall av hepatit C i Sverige (Smittskyddsinstitutet (SMI) 2012).  

 

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod. Viruset orsakar en 

inflammation i levern och mer än hälften av de som bär på viruset drabbas 

av en kronisk leverinflammation som kan innebära att de bär på viruset 

hela livet. Den kroniska inflammationen kan leda till levercirrhos eller 

levercancer (SMI 2012). Hepatit C är idag den vanligaste orsaken till 

levertransplantation (Weiland 2011, 219). Injicering för användning av 

droger anses vara den största risken för att bli smittad av hepatit C i 

väletablerade länder som har screeningprogram och lägre förekomst av 

viruset. I andra länder har förorenade glassprutor och vårdrelaterade 

infektioner stor betydelse för nya infektioner (Cornberg et al. 2011). 

Smittöverföring via blodtransfusion förekom förut men sedan 1992 testas 

allt blod i Sverige för hepatit C. Risken att bli smittad vid samlag är liten, 

men kondom ska ändå användas vid tillfälliga sexuella kontakter. Det är 

ovanligt att en smittad gravid kvinna överför smittan till sitt barn (SMI 

2012). Symtomen på sjukdomen kan visa sig som trötthet och dålig 

matlust under veckor till månader, men många märker inga symtom (SMI 

2012). För att få diagnosen är det två olika markörer som påvisar 

förekomst av hepatit C virusartiklar i blodet. Den ena är HCV-RNA och 

den andra är Antikroppar mot hepatit C (Ericson, Ericson 2012, 496).
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För de personer som infektionen läks ut finns det antikroppar kvar i blodet 

men HCV-RNA försvinner. Det finns många som inte upptäcker att de 

blivit smittade utan har en smygande sjukdom. Något vaccin för hepatit C 

finns inte och på grund av virusets stora variabilitet. För att räknas som 

smittfri med ut läkt infektion ska man visat negativ HCV-RNA test vid 

minst två tillfällen, detta även om det finns anti-kroppar kvar (Weiland 

2011, 218-219). Inkubationstiden vid hepatit C är ca 6-8 veckor (Weiland 

2011, 218). Enligt Backman och Nyman (2003) kan en diagnos av en 

smittsamsjukdom innebära en förändring i personens liv som leder till 

rädsla, oro och osäkerhet inför framtiden. Personen kan även känna sig 

ensam, annorlunda och isolerade som i sin tur framkallar känslor av ilska 

och frustration (Backman & Nyman 2003).  

 

Behandlingen mot kronisk hepatit C har med åren förbättras så att idag 

kan majoriteten botas (Weiland 2011, 219). Behandlingen består av 

interferon-alfa i kombination med ribavirin antiviral medicinering 

(Ericson & Ericson 2012, 496; WHO 2012). Behandlingstiden är mellan 

14-48 veckor och är olika beroende på virusets genotyp. I stort sett alla 

som får behandling får någon typ av biverkning (Andreassen et al. 2011, 

90). De vanligaste biverkningarna av kombinationsbehandling är trötthet, 

feber, viktminskning, irritabilitet och smärta i kroppen (Nogueira, Sena, 

Quintans, Almeida, França, & Júnior 2012). 

 

Det finns en stigmatisering om hepatit C som ofta handlar om att 

sjukdomen förknippas med injektionsmissbruk (Richmond, Dunning & 

Desmond 2004). Stigmatisering är inom samhällsvetenskaperna en term 

för social stämpling (NE 2013). Det kan vara en individuell upplevelse och 

erfarenhet som oftast men inte alltid anses som negativ (Butt 2008). 

Stigmatisering påverkar äktenskap, relationer, sysselsättning, tillgång till 

behandling och vård, utbildning, fritidsaktiviteter och närvaro vid sociala 

och religiösa funktioner. Det drabbar även personer psykiskt, sänker ofta 

självkänslan och kan orsaka eller förvärra psykiatrisk sjuklighet (Van 

Brakel 2006).  Riskföreningen för hepatit C skriver i sin rapport att fyra av 

tio personer inte berättar om sin hepatit C på sin arbetsplats på grund av 
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rädsla om fördomar. Av de som berättat om sin sjukdom är det 16 % som 

uppger att de möts av rädsla, avståndstagande och mobbning (Amanni 

Zone & Agent 2005). I Studien Kagan, Ovadia och Kaneti (2008) undviker 

sjuksköterskor personer som de vet är smittade av en blodsjukdom. Enligt 

Richmond et al. (2004) finns det sjuksköterskor som tror att patienter 

med hepatit C måste vårdas i isolering, och många tror att risken att 

smittas efter en stickskada är större än vad den är. En studie gjord av 

Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly (2011) visar att många 

sjuksköterskor saknar kunskap och färdighet att ta hand om personer med 

hepatit C och därför behövs mer kunskaper om detta för att få en bättre 

omvårdnad och minska rädsla, fördomar och diskriminering av dessa 

personer. 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna litteratur studie är att belysa hur personer med hepatit C 

upplever sin sjukdom och hur den påverkar deras liv. Följande 

frågeställningar kommer att studeras: 

 Vilka upplevelser beskrivs i samband med att diagnosen Hepatit C 

fastställs och hur påverkar sjukdomen deras vardag? 

 Hur upplever personer med hepatit C stigmatiseringen från samhället och 

vården och hur påverkar det deras liv? 

 

Metod 
 
Evidensbaserad hälso- och sjukvård innebär att vårdpersonalen ska sträva 

efter att hitta vetenskapliga bevis för de åtgärder och rutiner som man 

använder i vården. Med den stora mängd vetenskapliga artiklar som 

publiceras blir det mycket svårt för vårdpersonal att ha kontroll över allt. 

Därför finns det ett stort behov av att sammanställa dessa artiklar till en 

litteraturstudie så den nya kunskapen snabbt kan börja användas i 

praktiken (Forsberg & Wengström 2008, 21-22). En allmän 

litteraturstudie innebär att man analyserar utvalda studier inom ett visst 

område för att sedan sammanställa och beskriva kunskapsläget inom detta 

(Forsberg & Wengström 2008, 29). Författarna valt att göra en 
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litteraturstudie där de ska använda sig av empiriska studier som är 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.   

 

Sökmetoder 

Författarna har sökt i databaser som Chinal, Medline och Pubmed. 

Sökord som användes var ”Hepatitis C”, Experience*, ”living with”, 

stigma*, cop*, living, “quality of life”, interview*. Ord som uteslöts ur 

vissa sökningar var HIV och treatment. Detta för att göra en avsmalning 

av sökningen för att utesluta studier som inte passade syftet. Författarna 

har använt sig av en stjärna som skrevs direkt efter ordet som 

trunkeringssymbol. Enligt Östlundh (2012, 68) måste man använda sig av 

trunkering för att få upp flera olika böjningsformer av ett ord, utseende på 

trunkerings tecken varierar. För söktabell se bilaga 1. 

 

Urval 

Inklutionskriterier 1)  publicerade från 2003 och framåt. 2) ”Peer-

reviewed” granskade. 3) har deltagare som är över 18 år. 4) godkända av 

en Etiskkommitté eller en etisk reflektion. 5) skrivna på engelska eller 

svenska. Studier som kommer att exkluderas är de som har fokus på HIV 

eller andra hepatitsjukdomar.  Enligt Östlundh (2012, 76) betyder peer- 

reviewed att man i databasen gör en begränsning som innebär att man 

endast söker efter studier från vetenskapliga tidsskrifter. Enligt Willman,  

Stoltz och Bahtsevani (2011, 90) så innebär peer reviewed även att studien 

har granskats av en expertis inom området innan publiceringen.  Titel och 

abstrakt lästes på många studier för att hitta de som skulle passa syftet i 

litteratur studien. Därefter valdes 15 studier ut som granskades i sin 

helhet. Sedan valdes tre bort då de använde sig av kvantitativ metod, två 

för de inte var etiskt granskade och fyra på grund av att de inte var 

relevanta för syftet. Sedan gjordes en ny sökning där fyra studier valdes ut 

och granskades. Totalt blev det kvar tio studier som användes i 

litteraturstudiens resultat. En kvalitétsbedömning av studierna har gjorts 

med ett kvalitativt protokoll som är taget från Willman et al. (2011, 175). I 

deras protokoll ingår granskning av syfte, urval, kontext, etisk 

resonemang, metod, giltighet av resultat, kommunicerbarhet samt 
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huvudfynd innan en bedömnings görs. Den granskade studien får sedan en 

låg, medel eller hög sammanfattad bedömning av sin kvalité. Willman et 

al. (2011, 93) beskriver vidare att varje forskningsgrupp har i huvuduppgift 

att redovisa varje enskild studie som de har inkluderat. Detta kan göras i 

en tabell och innehålla information om författarnamn, årtal för 

publicering, studiens syfte, metod och undersökningsgrupp. Eventuellt 

kan bortfall, studiens resultat samt den metodologiska kvaliteten ingå. 

Tabellen är till för att ge läsaren information om de inkluderade studierna.  

För artikeltabell se bilaga 2. 

 

Analys 

En analys av kvalitativ data har genomförts som enligt Friberg (2012, 121) 

handlar om att studierna ska läsas igenom flera gånger för att man ska 

förstå innehållet och sammanhanget av texten. Sedan ska man söka 

likheter och/eller skillnader mellan de olika studierna som teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syften 

Därefter söker man likheter och skillnader i studiens resultat. Sedan 

sorterar man resultaten utifrån dessa. Friberg (2012, 121) beskriver vidare 

att de kvalitativa studierna presenteras sedan i resultatet som till exempel 

teman eller kategorier och under dessa refererar man till de olika 

studierna. 

 

Studierna lästes igenom för att få en helhetsuppfattning av innehållet i 

resultaten. Sedan delades studierna upp mellan författarna och lästes 

igenom igen för att göra en kortare sammanfattning av varje studies 

resultat. Författarna bytte sedan studier med varandra och det gjordes en 

till grundligare sammanfattning för att sedan jämföra dessa med varandra. 

Under sammanfattningen av resultaten översattes texterna från engelska 

till svenska. Författarna sökte sedan igenom sammanfattningarna av 

resultaten för att hitta gemensamma ord, upplevelser och händelser. Dessa 

sattes in under sex huvudteman. Fem subkategorier framkom under två av 

huvudkategorierna. En stor del av det resultat som tagits fram av de valda 

studierna granskades genom att författarna vid flera tillfällen gick tillbaka 

till originaltexten i studiernas resultat. Detta för att kontrollera texten i sitt 
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sammanhang och i sitt originalspråk så att texten inte ändrats med tiden 

eller översatts fel. 

 

Etik 

Alla studier är godkända av en etikkommitté eller har en etisk reflektion. 

Enligt Forsberg & Wengström (2008, 73) bör man i sin litteraturstudie 

göra etiska överväganden beträffande urval och presentation av resultatet. 

Det viktiga är att kontrollera att studierna har blivit godkända av en etisk 

kommitté eller att det gjorts noggranna etiska överväganden. Forsberg och 

Wengström (2008, 74) anser även att man alltid ska spara alla studier som 

man använt sig av i litteraturstudien i minst tio år. Och man ska alltid 

redovisa både de studier som har resultat som stödjer hypotesen och de 

som inte stödjer den, detta för att det är oetiskt att välja bort några bara 

för att de inte stödjer forskarens egen åsikt. 

 

Resultat 
 
Resultatet baseras på analys av tio vetenskapliga studier. Det framkom fem 

huvudteman. Under två av dessa huvudkategorier framkom subkategorier. 

Se tabell 1. 

Tabell 1 Resultatöversikt med huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Känslor vid diagnosbesked  

Fysiska och psykiska följder av 

sjukdom och behandling 

 

Oro över framtiden  

Stigmatisering i vården Vårdpersonalens fördomar om hepatit C 

och drogmissbruk. 

Sämre vård 

Vägran att ge vård 

Stigmatisering i samhället Okunskap i samhället 

Att inte vilja berätta 

Rädslan att smitta andra  



7 
 

Känslor vid diagnos beskedet 
 
Att få diagnosen hepatit C kunde leda till depression och isolering eller en 

önskan av att vilja isolera sig (Janke, McGraw, Garcia-Tsao & Fraenkel 

2008; Sutton & Treloar 2007). I Studien Sgorbini, O'Brien och Jackson 

(2009) kunde reaktionerna efter diagnos liknas vid en sorgeprocess. En 

deltagare beskrev att man först gick igenom känslor av förnekelse och 

sedan gick in i en fas där man blev arg (Sgorbini et al. 2009). Kvinnor 

beskrev att diagnosen ledde till en stor livsförändring eller en känsla av att 

tappa kontrollen över sitt liv. Risken för fortsatt bristande hälsa och för 

förtidig död samt andra negativa effekter av hepatit C diagnosen, gjorde att 

deras identitet som en frisk ”normal” person och deras planer för 

framtiden utmanades (Olsen, Banwell & Dance  2013). Upplevelser i 

samband med diagnosen var rädsla, förnekelse och chock (Sutton & 

Treloar 2007; Sgorbini et al. 2009). I studien Macneil (2012) berättades 

det om en kvinna som fått blodtransfusioner i slutet av 1960 för ett 

blödande magsår och 40 år senare börjat må dåligt. Hon gick då till 

doktorn och tester bekräftade att hon hade fått hepatit C. Hon beskrev 

reaktionen som att hon gick in i en riktig chock. I studien Grundy och 

Beeching (2004) kände deltagare att de inte riktigt förstod vad 

konsekvenserna av ett positivt hepatit C test innebar. MacNeil (2012) 

resultat visade att en del var tvungna att kämpa med att acceptera hepatit 

C diagnosen och kämpa för att förstå dess konsekvenser. Flera av dessa 

personer hade fått viruset via blodtransfusion och sedan oväntat fått 

diagnosen flera år senare. 

För en del kvinnor var upplevelsen av att bli diagnostiserad med hepatit C 

oväntad och skrämmande. Det splittrande deras liv och självkänsla. Dessa 

kvinnor hade generellt aldrig injicerat eller hade injicerat tidigare i livet. 

För några av de som injicerade droger var hepatit C en förväntad del av 

livet och kom inte som en chock, detta beskrevs bero på att många i deras 

umgänge hade sjukdomen (Olsen et al. 2013 ). Flera kvinnor beskrev att 

diagnosen påminde dem om deras tidigare användning av droger (Olsen et 

al. 2013; Grundy & Beeching 2004). 
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Fysiska och psykiska följder av sjukdom och 
behandling 
 
I studien Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne, & Macdonald (2006) beskrev 

personer med hepatit C episoder i sin sjukdom som de kallade hepatit C 

attacker. Dessa attacker beskrevs som trötthet, illamående, kräkningar, 

svettningar och huvudvärk. Resultatet i studien Sgorbini et al. (2009) 

visade att personer med hepatit C starkt påverkades av sin sjukdom samt 

av kombinationsbehandling. Detta visade sig bland annat som huvudvärk, 

brist på energi, smärta, trötthet och minskad sexlust. I studierna Conrad et 

al. (2006); MacNeil (2012); Glacken, Coates, Kernohan och Hegarty 

(2003) beskrevs kognitiva svårigheter så som sämre korttidsminne och 

koncentrationssvårigheter i samband med hepatit C.  

Personer med hepatit C lider ofta av trötthet (Conrad et al. 2006; Sgorbini 

et al. 2009; Glacken et al. 2003). I studien Glacken et al. (2003) beskrevs 

fatigue skilja sig från normal trötthet då den var ointaglig och 

oövervinnerlig. Resultatet i studien Glacken et al. (2003) visade att denna 

trötthet trängde sig in i hela kroppen och var oförutsägbar i förekomst och 

varaktighet. Dess intensitet kunde vara akut vilket kunde leda till en 

förlust av kontroll. Följden blev att livet och allt vad det innebar fick läggas 

på is tills tröttheten var borta för just det tillfället (Glackenet al. 2003). 

Personer med hepatit C beskrev att det var svårt att kontrollera känslor av 

ilska och att de förlorade kontrollen som en konsekvens av behandlingen 

(Janke et al. 2008). En annan biverkan var känslor av irritation (Janke et 

al. 2008; Sgorbini et al. 2009). Resultaten i studierna Janke et al. (2008); 

Sgorbini et al. (2009); MacNeil (2012) visade att några personer hade 

självmordstankar.  

Oro över framtiden 
 
I studierna Conrad et al. (2006); Sutton och Treloar (2007); Sgorbini et al. 

(2009) beskrev personer oro över framtiden. Sutton och Treloar (2007) 

beskrev att patienter var rädda att de inte skulle hitta någon partner, 

medan andra som planerade att skaffa barn var tvungna att tänka igenom 

sina mål. Detta på grund av en rädsla att smitta sin partner. I studien 
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Sutton och Treloar (2007) framkom det att hepatit C viruset inte hade 

samma negativa effekt för de som redan hade en stabil relation och barn. I 

studien Conrad et al. (2006) visade det sig att de personer som hade 

kontroll över sin hälsa och hade hittat copingstrategier mot symtomen var 

mer optimistiska över framtiden. 

Stigmatisering i vården 
 
Nedan beskriva subkategorier till denna huvudkategori är vårdpersonalens 

fördomar om hepatit C och drogmissbruk, sämre vård samt vägran att ge 

vård. 

 

Vårdpersonalens fördomar om hepatit C och drogmissbruk 

Personer med hepatit C har beskrivit stigmatisering i vården (Janke et al. 

2008; Butt, Paterson & McGuinness 2008; Moore, Hawley & Bradley 

2009; Sutton & Treloar 2007; Sgorbini et al. 2009; MacNeil 2012) och 

stigmatiseringen handlade ofta om att vårdpersonal förknippade hepatit C 

med drogmissbruk (Janke et al. 2008; Butt et al. 2008; Sgorbini et al. 

2009). Det stereotypa antagandet att alla människor med hepatit C är 

sprutnarkomaner påverkade hur de behandlades av sjukvårdspersonalen 

(Sgorbini et al. 2009). En person beskrev att vårdpersonal sökte efter 

nålmärken på hans armar även fast han sagt att han inte använde sig av 

droger (Butt et al. 2008).  

 

Sämre vård 

Personer beskrev att de fick en sämre vård efter att de fått diagnosen 

hepatit C (Butt et al. 2008; Moore et al. 2009). De beskrev att de inte fick 

samma kvalité på vården jämfört med de som inte hade hepatit C. Till 

exempel, en deltagare som åkt in till sjukhuset med ett brutet ben 

observerade andra på akutmottagningen med samma problem som fick 

mer uppmärksamhet, smärtlindring och stöd än vad han fick (Butt et al. 

2008). Personer med hepatit C ansåg att det var svårt att få en bra 

helhetsvård. Detta på grund av vårdens brist på kunskap, förståelse och 

resurser (Sgorbini et al. 2009). Detta ledde till att vården var riktad mot 

behandlingen av sjukdomen och inte patienten som person. Personer 
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beskrev att vårdpersonal inte bemötte dem med respekt och medkänsla på 

grund av deras underliggande negativa attityd mot hepatit C (Sgorbini et 

al. 2009). Personer beskrev att de kände sig smutsiga och smittade och att 

de behandlades ”som en spetälsk” av sjukvården (Sutton & Treloar 2007).  

 

Vägran att ge vård 

I studierna Butt et al. (2008); Moore et al. (2009); MacNeil (2012) 

berättade deltagarna om ett tillbakadragande eller en vägran av vård och 

stöd på grund av att de hade hepatit C. Ibland innebar detta att andra 

människor lämnade rummet eller vägrade att ta hand om personen med 

hepatit C. I studien MacNeil (2012) fick en deltagare ett brev från sin 

läkare två veckor efter att hon fått diagnosen hepatit C. I detta stod det att 

hennes medicinska behov inte passade den inriktning som läkaren 

praktiserade, och att hon inte längre kunde tas emot (MacNeil 2012). 

 

Stigmatisering i samhället 
 
Nedan beskriva subkategorier till denna huvudkategori är okunskap i 

samhället och att inte vilja berätta. 

Okunskap i samhället 

Personer med hepatit C beskrev att stigmatisering ofta berodde på en 

okunskap om sjukdomen om hur den smittade och vad den innebar 

(Conrad et al. 2006; Janke et al. 2008; Butt et al. 2008; Moore et al. 2009; 

Sutton & Treloar 2007). Ett flertal studier visade att samhället associerade 

hepatit C med injicering av droger (Conrad et al. 2006; Janke et al. 2008; 

Butt et al. 2008; Olsen et al. 2013; Sgorbini et al. 2009; MacNeil 2012). 

Conrad et al. (2006) beskrev att hepatit C uppfattades som en mycket 

smittsam och livshotande infektion. 

 

Att inte vilja berätta 

En effekt av stigmatiseringen var att personer med hepatit C hade svårt att 

berätta om sin diagnos (Conrad et al. 2006; Butt et. al. 2008; Moore et al. 

2009; Sutton & Treloar 2007; Sgorbini et al. 2009;  Grundy & Beeching 
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2004).  Personer konstruerade sina berättelser om hur de blev smittade för 

att undvika att bli stämplad som icke önskvärd (Conrad et al. 2006). 

Personer kunde även dölja sin diagnos för att skydda nära och kära från 

förlöjligande och skam (Butt et al. 2008). Många personer beskrev att de 

försökte behålla sin identitet som en person utan hepatit C till omvärlden 

genom att inte berätta (Butt et al. 2008). Resultat visade att personer 

undanhöll sin hepatit C diagnos för arbetsgivare, arbetskamrater och 

andra närstående personer på sin arbetsplats, detta för att undvika 

stigmatisering (Moore et al. 2009).  I studien Sutton och Treloar (2007) 

hölls diagnosen hemlig även till familj och vänner för att de fruktade social 

utstötning och känslor av isolering.  

 

Rädslan att smitta andra 

Resultatet i studierna Conrad et al. (2006); Grundy och Beeching (2004) 

visade att personer med hepatit C kände en stor rädsla för att smitta andra. 

Speciellt en rädsla för att smitta sina barn. I studien Grundy och Beeching 

(2004) upplevdes oro i samband med graviditet. Resultatet i studien 

Conrad et al. (2006) visade att oron över att ens barn blivit smittat även 

fanns med efter förlossningen.  I studien Conrad et al. (2006); Grundy och 

Beeching (2004) beskres det att personer med hepatit C var rädda för att 

smitta sina nära och kära i hemmet. I studien Grundy och Beeching (2004) 

visade det sig att personer ofta var överförsiktiga i hushållet. De diskade 

sina muggar och tallrikar för sig och satte namn på sina handukar. Det 

fanns även en rädsla att föra vidare hepatit C sexuellt vilket kunde bidra 

till ett försämrat sexliv. I studien Conrad et al. (2006) visade det sig att 

möjligheten att föra över viruset till någon annan framkallade en extrem 

stress. 

 

Diskussion 

Resultat diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med hepatit C 

upplever sin sjukdom och hur den påverkar deras liv. Litteraturstudien 
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fokuserade på upplevelser som beskrivs i samband med att diagnosen 

fastställs samt hur personer upplever stigmatiseringen från vården och 

samhället. Litteraturstudiens resultat visar att diagnosen kunde leda till 

isolering och känslor av rädsla och chock. Diagnosen kom oväntat för de 

som aldrig injicerat droger medan personer som var i missbruk ansåg att 

hepatit C var en förväntad del av livet.  Sjukdomen påverkar personer med 

hepatit C både fysisk och psykiskt vilket bidrar till konsekvenser i 

vardagen. Det framkom att stigmatisering var mycket vanligt både i vården 

och i samhället. Det handlade ofta om att sjukdomen förknippades med 

injicering av droger. Stigmatiseringen påverkade deras liv och deras syn 

och upplevesle av sig själva. Detta kunde leda till allvarliga konsekvenser 

som känslor av att vara smutsig eller att vilja isolera sig. Det visade sig att 

stigmatiseringen var en stor orsak till att personer med hepatit C valde att 

inte berätta om sin diagnos. Det fanns även en stor rädsla för att smitta 

andra, speciellt en rädsla för att smitta sina barn. Hepatit C kan även 

förändra personers framtidsplaner.  

 

I studierna Miller, McNally, Wallace och Schlichthorst (2012); Coates, 

Glacken och Kernohan (2001); Griffiths, Levack, Newson-Smith och  Zaidi 

(2012) framkom det att hepatit C diagnosen ofta kom som en stor chock 

vilket styrker litteraturstudiens resultat. I studien Treloar och Rhodes 

(2009) visade det sig att depression var en vanlig reaktion efter chocken av 

diagnosen bland de som inte injicerade droger. Bland de som injicerade 

droger var upplevelsen av chock mindre sannolik. Detta kunde bero på att 

hepatit C inte behövde innebära en avvikelse i livsstil för 

injektionsmissbrukarna då deras prioriteringar var centrerat kring 

narkotikamissbruk (Treloar & Rhodes 2009). Författarnas litteraturstudie 

visar på liknande resultat då diagnosen var mindre chockerande för de 

som injicerade droger, det kunde istället vara en förväntad del av livet. 

Resultatet i litteraturstudien kom inte fram till några klara skillnader 

mellan hur män och kvinnor reagerar på sjukdomen. I studien Gifford, 

Stoové och Temple-Smith (2004) beskrivs könsrelaterade skillnader i 

relation till att erkänna sina symptom och attityder att söka hälsovård. 

Män tenderar att avfärda effekterna av deras sjukdom och deras behov av 
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utbildning och stöd i större utsträckning än vad kvinnorna gör (Gifford et 

al. 2004) Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om vilka 

känslor som kan uppstå vid diagnos beskedet av hepatit C. Att 

sjukdomsbeskedet kan betyda olika för personer som finns i ett 

drogmissbruk och de som inte har använt sig av droger och vad det beror 

på. Det är även viktigt att veta att det kan vara skillnader mellan män och 

kvinnors reaktioner och behov av stöd. 

 

Litteraturstudien visar att personer med hepatit C upplever både fysiska 

och psykiska symtom. Kinder (2009) visade på liknande resultat där 

symtom efter behandling beskrevs som illamående, diffus värk, huvudvärk 

och en oförmåga att sova eller tänka. Kinders (2009) resultat visade även 

på psykiska symtom efter behandling som ilska, irritabilitet, förlust av 

framtidstankar, depression och självmordstankar. Författarna tycker att 

det är mycket betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om att 

personer med hepatit C kan utveckla en depression. Detta för att tidigt 

kunna förebygga ohälsa och förhindra självmordstankar. Studierna Sarkar, 

Jiang, Evon, Wahed och Hoofnagle (2012); Lang, Conrad, Garrett, 

Battistutta, Cooksley, Dunne, och Macdonald (2006); Poynard, Cacoub, 

Ratziu, Myers, Dezailles, Mercadier, Ghillani, Charlotte, Piette och 

Moussalli (2002); Miller et al. (2012) styrker litteraturstudies resultat att 

trötthet är ett mycket vanligt förekommande symtom hos patienter med 

hepatit C. Enligt Sarkar et al. (2012) var tröttheten vanligare och något 

mer allvarlig hos kvinnor än hos män.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det sker stigmatisering inom vården 

och att detta påverkar personer med hepatit C negativt. Enligt Joukar, 

Mansour-Ghanaei, Soati, och Meskinkhoda (2012) är diskriminerande 

attityder vanliga bland vårdgivare mot hepatit C patienter och det därför är 

nödvändigt att förbättra deras kunskapsnivå och inställning till 

sjukdomen. Enligt Butt (2008) kunde stigmatisering innebära orättvist 

behandlande, negativa attityder eller brott mot tystnadsplikten. Detta 

resulterade i ett missnöje och ett undvikande av vården.  Författarna anser 

att stigmatiseringen som beskrivs inom vården är ett allvarligt problem 
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och att det är viktigt att sjuksköterskan arbetar efter målen för hälso- och 

sjukvården (SFS 1997:142) som innebär en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall även ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskan 

arbeta efter människovärdesprincipen som avser att alla människor har 

lika värde och samma rätt oberoende av egenskaper och funktion i 

samhället. 

 

I studien Miller et al. (2012) framkom det att avslag eller återkallande av 

vård var vanligt och det bidrog till en motvilja att avslöja sin sjukdom för 

vårdpersonal även i samband med skyldigheten att göra detta. Författarna 

anser att det har stor betydelse att få ett stopp på stigmatiseringen eftersom 

den har stora konsekvenser för både personer med hepatit C och för andra 

människor. Att till exempel tandläkarpersonal och akupunktur personal 

inte får veta att personen har sjukdomen innebär större smittorisk för 

dem. Motviljan att berätta om sjukdomen kan göra att fler blir smittade. 

Enligt WHO (2012) kan man minska risken att bli smittad med hepatit C 

genom att undvika: onödiga och osäkra injektioner, osäkra blodprodukter, 

osäkra vassa avfallsinsamling och osäkra omhändertagande, användning 

av olagliga droger och att byta sprututrustning med någon annan, 

oskyddat sex med hepatit C-smittade människor, delning av skarpa 

personliga objekt som kan vara smittade med infekterat blod, tatueringar, 

piercingar och akupunktur utförs med kontaminerad utrustning.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att stigmatiseringen av hepatit C inom 

vården oftast beror på sammankopplingen till drogmissbruk. Att både 

vården och samhället kopplar samman hepatit C med missbruk är inte så 

konstigt då det enligt Razali et al. (2007) är den vanligaste smittorsaken. 

Författarna anser att det är viktigt att sjukvårdpersonal bemöter alla på ett 

värdigt sätt, oavsett smittorsak. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2007) är det sjuksköterskans ansvar att utveckla strukturen på 

arbetsplatsen som stödjer allmänna, professionella och etiska värderingar 
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och förhållningssätt. Att man ska utveckla metoder för att skydda 

individen, familjen eller samhället när vården hotas av vårdpersonalens 

handlande.  

Metod diskussion 

De studier som valdes till resultatet hade en kvalitativ metod. Detta för att 

författarna ville få fram upplevelsen vilket oftast görs i form intervjuer. 

Studier med denna metod användes även för att få ett mer personligt 

resultat som är beskrivet av personerna själva. Enligt Friberg (2012, 121) 

är kvalitativa studiers yttersta mål att få en ökad förståelse. Med 

kvalitativa studier som utgångspunkt kan vi bättre förstå hur livet gestaltar 

sig i relation till hälsofaktorer och processer, vad lidande innebär och hur 

patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan bemötas 

(Friberg 2012, 121). 

 

Urvalet begränsades genom att söka studier som publicerats från år 2003 

och framåt. Detta för att få så ny forskning som möjligt. Studier som 

handlade om både hepatit C och HIV eller någon annan hepatitsjukdom 

exkluderades. Detta för att endast få fram upplevelsen av att leva med 

hepatit C. Det blev annars svårt att avgöra vilka upplevelser som hörde till 

vilken sjukdom. Inga relevanta studier från Sverige eller Norden hittades 

trots sökningar på SveMed+.  De flesta studier som ingår i resultatet är 

gjorda i England, Australien och USA. Författarna hade önskat att 

studiernas geografiska områden hade varit större då upplevelserna och 

vården kan skilja sig mellan olika länder. Många studier från Afrika 

fokuserade på både hepatit C och HIV vilket gjorde att de exkluderades. Då 

det endast valdes ut studier som var skriva på svenska eller engelska kan 

andra relevanta studier missats. Alla studier som ingår i resultatet har 

kvalitetsgranskats av författarna enligt protokoll taget från Willman et al. 

(2011, 175). Åtta studier var av hög kvalitet och två var av medel kvalitet. 

 

Analysen har utförts på ett tillförlitligt sätt då författarna läst igenom 

studierna flera gånger samt gjort flera sammanfattningar och jämfört 

dessa med varandra. Vid insamling av data försökte författarna hitta 

studier som använt sig av liknande kvalitativa metoder. Sex av tio studier 
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som ingår i resultatet har använt sig av datainsamling semi-strukturerad 

metod, de andra fyra studierna har olika metoder vilket kan ha påverkat 

resultatet. Litteraturstudiens syfte har besvarats då resultatet beskriver 

hur personer med hepatit C upplever sin sjukdom och hur den har 

påverkat deras liv. En svårighet med syftet var att förstå innebörden av 

ordet upplevelse. Begreppet upplevelse tolkades på olika sätt i de valda 

studierna vilket kan vara både positivt och negativt. Det kan ge en bredare 

inblick i vardagen hos de med hepatit C då deras upplevelser har handlat 

om både känslor, erfarenheter och beskrivna händelser. Författarna har 

varit noggranna vid översättning från engelska till svenska. Detta genom 

att de vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till originaltexten och jämfört 

texterna igen. För att undvika misstolkningar översattes inte citaten till 

Svenska. Åtta av tio valda studier var godkända av en etisk kommitté. De 

andra två var godkända av två andra kommittéer som ansågs vara bra. 

Några äldre studier innehöll varken godkännande av en etisk kommitté 

eller hade en etisk reflektion vilket gjorde att de inte valdes med i studien. 

Författarna hade önskat att några av de valda studierna innehållit mer 

etiska reflektioner. Detta för att det valda ämnet kan vara väldigt känsligt 

då upplevelserna är väldigt personliga och en del personer intervjuades 

när de var i ett missbruk. 

Betydelse för omvårdnad 
 
Denna litteraturstudie är viktig då den ger vårdpersonal en 

sammanställning av flera studier som beskriver upplevelsen av att leva 

med hepatit C. Detta kan leda till en ökad förståelse hos vårdpersonal då 

de får en inblick i hur det kan vara att leva med hepatit C. De får kunskap 

om känslorna vid diagnosbeskedet och vad sjukdomen kan få för 

konsekvenser i patientens liv. Denna kunskap kan leda till ett bättre 

bemötande av vårdpersonal och en minskad stigmatisering i vården. Detta 

kan också leda till att patienterna känner sig mer trygg att söka vård och 

att de vågar berätta om sin sjukdom. Ett bättre bemötande från vården kan 

minska känslor av att känna sig ”smittsam” och ”smutsig” och detta kan 

förbättra patientens självkänsla.  
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Slutsats 

Att få diagnosen hepatit C kan vara både skrämmande och chockerande. 

Sjukdomen kan leda till både psykiska och fysiska symtom som påverkar 

personens vardag. Att leva med hepatit C innebär att man även lever med 

en stigmatisering. Stigmatiseringen i vården handlar ofta om okunskap 

eller en rädsla att bli smittad. Därför behöver vårdpersonal få en ökad 

kunskap om sjukdomen. Den ökade kunskapen om hur stigmatisering 

påverkar personer med hepatit C kan leda till att vårdpersonal funderar 

över sina egna fördomar och underliggande attityder. Det är viktigt att 

man i arbetsgruppen reflekterar över hur man bemöter sina patienter och 

att man tillsammans arbetar mot stigmatiseringen i vården. En minskad 

stigmatisering inom vården kan leda till att patienterna känner att de får 

en bättre omvårdnad och att de känner sig mer trygga hos personalen. En 

ökad förståelse kan leda till ett bättre bemötande som i sin tur leder till en 

bättre omvårdnad. Det behövs mer forskning om hur man kan öka 

livskvalitén för personer med hepatit C och hur man kan minska 

stigmatiseringen inom vården. Detta för att personer med hepatit C ska få 

en bättre livskvalité och omvårdnad.  
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Syftet med studien 
var att undersöka 
hur trötthet upplevs 
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hepatit C. 

 
En kvalitativ metod. Fördjupade 
intervjuer. Grounded theory. 
Intervjuerna blev band-
inspelade när deltagaren 
godkände detta, annars blev allt 
uppskrivet på papper under 
intervjuens gång. Intevjuerna 
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minuter. Två analytiska metoder 
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England 
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fullständig 
förståelse av 
effekten av hepatit 
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metod. Semistrukturerade 
intervjuer som bandinspelades. 
Olika teman utforskades. 
Temana på intervjuerna var; hur 
kvinnorna fick sjukdomen, 
rådgivning och testning, socialt 
stigma, behandlingsalternativ 
och överföring och könsroller 

 

 
8 kvinnor. 
Ålder 20-60år. 
 
Ja. 

 
Alla kvinnor upplevde 
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Janke E. A,  
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psykosociala 
problem, som 
rapporterats av både 
behandlade och 
obehandlade 
individer med 
hepatit C. 

 
Kvalitativ. 8 fokusgrupper med 
patienter med hepatit C. 
Sessionerna bandinspelades. 
Strukturerade intervjuer med 10 
frågor som handlade om 
nuvarande behandlingsstatus. 

 
40 deltagare. 
32 män.  
Ålder 40- 60 år. 
Medelålder: 51,1 
år. 
 
Ja. 
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signifikanta känslor av ilska, 
depression, och stigma i 
samband med diagnos och 
noterade att dessa känslor och 
upplevelser isolerade dem från 
potentiella källor till socialt stöd. 

 
Hög 

 
Macneil J, M 
 
(2012) 
 
Kanada 

 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
komplexiteten i att 
leva med 
kronisk sjukdom för 
personer som har 
hepatit C. 

 
Kvalitativ metod. Newmans teori 
om hälsa en hermeneutisk 
dialektisk metod användes. Varje 
deltagare intervjuades minst två 
gånger under 60 till 90 minuter.  
Både forskaren och deltagaren är 
integrerat involverade i 
forskningsprocessen. Under 
intervjuerna försökte forskaren 
förstå uppfattningar, känslor och 
erfarenheter som 
deltagarna beskriver om 
sjukdomen. 
 

 
9 deltagare.  
4 män och 5 
kvinnor. 
Ålder mellan 
29-62 år. 

 
Ja. 

 
Denna studie visade smärtan 
och komplexiteten av att leva 
med hepatit-infektion. Mönster 
och teman identifierades och 
inkluderade att kämpa för att 
övervinna sjukdomen, och vill ge 
tillbaka. Den visade att flera 
personer med hepatit C tycker 
det finns en svårighet att hitta 
sjukvårdspersonal som 
värkligen förstår deras sjukdom 
och är villiga att hjälpa dem. 
 

 
Hög 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



          

    

 

Författare. 

(År). Land 
Syfte Metod 

Antal 

deltagare.  

Etisk 

granskad. 

Resultat Kvalitet* 

 
Moore D, 
Hawley, D. A & 
Bradley P  
 
(2009) 
 
USA  

 
Syftet med denna 
studie var att 
identifiera och 
kategorisera 
stigmatiseringens 
samband med hepatit 
C. 

 
Kvalitativ metod. Kvalitativ data 
analys. Deltagarna fick skriva 
ned sin erfarenhet av 
stigmatisering. En berättelse per 
ark, med högst fyra berättelser. 
De fick svara på följande fråga: 
Har människor någonsin gjort 
att du känt dig obekväm eller 
upprörd eftersom du har hepatit 
C? 

 
39 deltagare.  
21 män och 18 
kvinnor. 
Medelålder: 
52år 
 
Ja. 

 
Av deltagarna upplevde 84,6% 
stigma relaterat till hepatit C. 
Totalt framkom fem teman och 16 
begrepp. Tanken att okunnighet 
förekommer vid all stigmatisering 
bestreds med upptäckt att vissa 
begrepp inte kan innebära 
okunnighet. 
 

 
Hög 

 
 
Olsen A, 
Banwell C, 
Dance P &  
 
(2013) 
 
Australien 
 

 
Studien undersökte 
erfarenheter av 
hepatit C och ohälsa 
bland kvinnor som 
injicerar droger, 
kvinnor som inte 
längre injicerade 
droger, och kvinnor 
som aldrig injicerat 
droger. De undersökte 
också förhållandet 
mellan identitet och 
sjukdoms erfarenhet. 

 
Kvalitativ djupgående, 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna blev band 
inspelade. 
En kort, standardiserad 
uppsättning frågor var 
används för att samla 
sociodemografiska data och ett 
tema lista med 
föranledde öppna-slut frågor om 
tidigare och nuvarande 
preventiva erfarenheter, drog 
använding, reproduktiv och 
sexuell hälsa, nuvarande 
bostadsplats och framtidsplaner. 

 
109 kvinnor. 
 
Ja. 

 
För kvinnor som använt droger var 
den delade uppfattningen av 
sjukdomen att förstå och acceptera 
sin identitet som var kopplad till 
fattigdom och erfarenhet av att 
injicera droger. Hellre än att störa 
deras förväntade livsbana 
införlivade de flesta kvinnor 
sjukdomserfarenheten inom sin 
livshistoria och bekräftade sin 
identitet som en person som 
injicerade droger och som någon 
med konstanta och allvarliga 
stressfaktorer. För kvinnor som inte 
använde droger var det 
skrämmande och oväntat att få 
diagnosen hepatit C. 
 

 
Hög 



          

    

 

 
 

Författare. 

(År). Land 
Syfte Metod Antal deltagare. 

Etisk granskad. 
Resultat Kvalitet* 

 
Sgorbini M, 
O'Brien L & 
Jackson D 
 
(2009) 
 
England 

 
Syftet med studien 
var att undersöka 
problemen kring 
kronisk hepatit C, 
kombinationsbehand
ling och dess 
inverkan på 
personliga relationer 
för att öka 
förståelsen av de 
erfarenheter 
patienter har som 
lever med hepatit C. 

 
Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk metod.  
Semi-strukturerade intervjuer 
som var bandinspelade. 
Intervjuerna började med en 
öppen fråga: att leva med 
hepatit C och gå igenom 
kombinationsbehandling, hur 
är det för dig ?  

 
5 deltagare och 
deras partner som 
de varit med i ca 
14år. Partnernas 
erfarenheter är inte 
med i denna studie. 
Ålder mellan 32-
54. 
 
Ja. 

 
Resultaten från denna studie 
visade att kronisk hepatit C och 
kombinationsbehandling hade 
en enorm inverkan på livet för 
patienterna. De fysiologiska 
effekterna hade stor inverkan på 
livskvalitén, och de sociala och 
psykologiska konsekvenserna av 
att leva med en mycket 
stigmatiserade sjukdom med ett 
okänt utfall bör inte 
underskattas. 

 
Hög 

 
Sutton R & 
Treloar C 
 
(2007) 
 
England 

 
Denna studie 
undersöker 
erfarenheter av 
personer med hepatit 
C inom två modeller 
av kronisk sjukdom: 
deras sjukdomsbana 
samt dess skiftande 
perspektiv och 
effekterna av 
provtagning för att se 
hur sjukdomen 
utvecklas. 

 
Semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna var ljud-
inspelade. Deltagarna blev 
tillfrågade att diskutera om 
hepatit C diagnosens inverkan 
och deras erfarenhet av 
provtagningar deras förståelse 
av test resultaten. 

 
36 deltagare som 
var utvalda från en 
större studie av 78 
deltagare.  
 
Ja. 

 
Resultaten visar visst stöd för  
båda modellerna och föreslår 
hur de kan ses som 
kompletterande och beroende av 
varandra. De sociala 
konsekvenserna av att leva med 
hepatit C, som eventuella sociala 
begränsningar och isolering var 
mer betydande och hade större 
effekt än kliniska markörer för 
sjukdomens framsteg och bör 
betonas i förståelsen av 
förändrade upplevelser i kronisk 
sjukdom. 

 

 
Medel 

 


