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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det är 150 miljoner människor i välden som är smittade med hepatit C. Hepatit C 
är ett blodburet virus som angriper levern, följderna av sjukdomen kan resultera i 
skrumplever och levercancer. En av de vanligaste smittvägarna är intravenöst missbruk. Det 
har påvisats att sjukvårdspersonal ofta har förutfattade meningar mot patienter med hepatit C. 
Mötet har en stor betydelse hur patienter upplever sin sjukdom och stödet i vården. 
Sjukvårdspersonalen har i uppgift att bemöta en patient på ett respektfullt sätt och 
professionellt vårda för att mötet ska bli så bra som möjligt och att det inte ska uppstå några 
missförstånd för patienten. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter med hepatit C upplever stigma och 
bemötandet i mötet med sjukvårdspersonal. 
Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga 
artiklar. De åtta artiklarna kvalitetsbedömdes efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
granskningsprotokoll och innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning 
av innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom det två huvudkategorier. Första kategorin var att patienterna 
upplevde stigmatisering och diskriminering då de blev tagna för injektionsmissbrukare även 
om patienterna blivit smittade av annan orsak. Patienterna upplevde även att de blev 
annorlunda bemötta när de hade blivit smittade av hepatit C. Andra kategorin var att 
patienterna hade positiva upplevelser som gav dem bättre livskvalitet i mötet med 
sjukvårdspersonal, de fick stöd och hjälp att leva vidare med sin sjukdom. 
Slutsats: Patienternas upplevelser av stigma ledde till att patienterna fick emotionella 
problem och dem ville då inte besöka vården. Detta kan ha speglats i att sjukvårdspersonal 
inte har tillräckligt med kunskap om hepatit C. Det ses som ett problem och vidare forskning 
borde lägga fokus på att ta reda på varför sjukvårdspersonal har så lite kunskap om hepatit C. 
 
Nyckelord: Hepatit C, Patienters upplevelser, Stigma, Bemötande, Sjukvårdspersonal.
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Inledning 
Enligt World Health Organisation (WHO)(2012) är 150 miljoner människor i världen 

smittade med hepatit C. Varje år smittas 3-4 miljoner personer och det dör 350 000 personer 

på grund av hepatit C relaterade leversjukdomar (ibid.). Richmond, Dunning och Desmond 

(2007) påvisar att patienters upplevelser visar att sjukvårdspersonal har förutfattade meningar 

och behandlar patienter med hepatit C annorlunda i jämförelse med andra patienter och 

jämställer dem med missbrukare. I mötet brister attityden mot patienter med hepatit C för att 

sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med kunskap. Mötet är viktigt mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten för att patienten ska få ett välbefinnande (ibid.). I en 

artikel skriven av Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och Daly (2011) beskriver de att 

patienter i ett möte kan få dåliga upplevelser om sjukvårdspersonal är rädda eller osäkra. De 

menar vidare att det har en stor betydelse om en människa har förståelse för en annan 

människa. Att sjukvårdspersonal bemöter en patient rätt ökar känslan av välbefinnande och 

det har stor betydelse för patientens självuppfattning. I mötet har sjukvårdspersonalen bemött 

patienter med hepatit C dåligt för att sjukvårdspersonalen har bristande förståelse, dåliga 

kunskaper och negativa attityder mot hepatit C (ibid.). Därför är det viktigt att veta hur 

patienterna upplever mötet. 

Bakgrund 

Patienter 
Enligt Socialstyrelsen (2007) är en patient en person som har kontakt med sjuk- och 

hälsovård för att få råd, behandling eller omvårdnad på grund av att de har en bestående 

sjukdom eller en tillfällig åkomma (ibid.). Paterson (1978) menar att en patient är någon som 

lider och klara inte av att läka av sig själv. 
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Stigma 
Enligt Goffman (2010) betyder stigma att en person har något utöver den friska människan 

som inte syns men som gör patienten olik från andra friska människor. Han anser att det finns 

tre olika typer av stigmatisering. Kroppsliga stigman, exempelvis om en person har ett fysiskt 

handikapp. Karaktärsstigman, exempelvis om en person har ett missbruk av något slag. Den 

sista typen av stigmatisering beskriver Goffman att det har och göra med vilken religion, 

klass, etnicitet eller kön personer har och den kallas för gruppstigma. Han menar vidare att 

dessa människor som utsätts för stigma blir lättare än andra nedvärderade och utpekade, 

antingen medvetet eller omedvetet. Stigmatisering kan vara en social stämpling som kan 

innebära att de som stigmatiseras sätts i olika fack. Från att en person har varit en fullständigt 

accepterad människa i samhället innan någon visste vad han/hon hade för sjukdom, till att de 

blir en utstött individ. De vanligaste grupperna som utsätts för stigmatisering i västvälden kan 

vara invandrare, personer med fysiska defekter eller vissa sjukdomar, som exempelvis hepatit 

C. (ibid.). Frazer et al, (2011) samt Paterson och Zderad (1988) anser att sjukvårdspersonalen 

ska vårda på lika villkor oavsett vad för bakgrund patienten har. 

Hepatit C 
Enligt WHO (2012) och Socialstyrelsen (2012) finns hepatit C över hela världen och är ett 

världsproblem. Deras vidare förklaring av hepatit C är att det är ett blodburet virus och det 

angriper levern. Över tiden kan viruset bidra till utveckling av skrumplever och levercancer. 

En vanlig smittväg av hepatit C sker via intravenöst missbruk som utgörs av personer som 

tidigare har haft ett intravenöst missbruk i sitt liv eller av personer som är intravenösa 

missbrukare för närvarande. Det finns en liten risk att smittan överförs sexuellt och hepatit C 

kan även smittas från mor till barn vid vaginalförlossning men den risken är väldigt liten. De 

patienter som smittats av hepatit C via missbruk eller blodtransfusion före 1992 är de största 

grupperna i västvärlden av hepatit C (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2012) lyder hepatit C 

under smittskyddslagen och de smittade är skyldiga att rapportera om de smittats av hepatit 

C. Det finns inget vaccin mot hepatit C och symtomen är väldigt krävande för patienterna. 

Kännetecknande symtom är trötthet, buksmärtor, kräkningar och ledvärk (ibid.). I en studie 

av Kagan, Lee Ovadia och Kaneti (2009) har de kommit fram att om patienter med hepatit C 

mår fysiskt dåligt och sedan blir illa bemötta i mötet med sjukvårdspersonal så kan det vara 

psykiskt påfrestande för dessa patienter (ibid.).  
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Sjukvårdspersonal 
I en rapport av WHO (2006) innefattar sjukvårdspersonal alla som jobbar med att förebygga, 

undersöka, behandla och kommer kontakt med patienter inom hälso- och sjukvården (ibid.). I 

denna studie så innefattar sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

tandläkare, akupunktörer och psykologer. 

Mötet 
Enligt Fossum (2007) är alla möten olika, i vården kan ett möte handla om att patienten i 

förtroende har möjlighet att ta upp frågor om sin hälsa (ibid.). D´Élia (2004) anser att i mötet 

ligger vikten på att det ska finnas ett samspel mellan sjukvårdspersonal och patienten. Båda 

parterna ska ha som intresse att resultatet i slutändan ska bli så bra som möjligt (ibid.). 

Fossum (2007) menar att i vården är ett bra bemötande hur sjukvårdspersonalen tar emot en 

patient, hur de för sitt kroppsspråk; hur de tittar i ögonen, hälsar, står och sitter i förhållande 

till patienten. Han menar vidare att bemötandet kan variera beroende på vilken människosyn 

sjukvårdspersonalen har och kan avgöra hur de vårdar en patient (ibid.).  

Möten i omvårdnaden av sjukvårdspersonal 

Paterson och Zderad (1988) förklara att begreppet humanism betyder att man sätter 

människan i centrum. Deras humanistiska människosyn utgår från att människan är unik och 

säregen, den betonar att varje människa är värdefull inte av sina handlingar de utför utan av 

vem de är som människa. Av detta följer att alla människor är lika värda. En person kan 

uttrycka sig fel men handla rätt, som sjukvårdspersonal måste man uttrycka sig och handla 

rätt. Detta har en stor betydelse när sjuksköterskor bedriver omvårdnad (ibid.). Enligt 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är en upplevelse en enskild 

känsla av hur man uppfattat ett möte, en patients upplevelse kan vara densamma som någon 

annans men det behöver inte alltid vara så. Det är viktigt att sjukvårdspersonal minimerar 

missförstånd i mötet med patienter, för att patienternas upplevelser ska vara positiva (ibid.). 

Enligt Richmond, Dunning och Desmond (2007) har patienter som smittas med hepatit C ofta 

blivit felbemötta av sjukvårdspersonal på grund av att kunskapen brister. De beskriver vidare 

att sjukvårdspersonal som är rädda att vårda patienter med hepatit C erkänner sig ha dubbla 

handskar, ögonvisir och munskydd även om de inte kommer i kontakt med deras blod, vilket 

kan vara kränkande för patienterna (ibid.). 
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Omvårdnadsrelationer i vårdrelaterade möten 

Paterson och Zderad (1988) menar att det är av stor betydelse för människan att få en bra 

relation när man knyter nya band i mötet med en annan människa. Att sjukvårdspersonal 

bemöter patienten på ett värdigt sätt ökar känslan av välbefinnande och har stor betydelse för 

självuppfattningen hos patienten. Sjukvårdspersonal kan förmedla kontakt, omsorg, lugn och 

närhet till sina patienter om de bemöter en patient rätt (ibid.). Enligt Kagan, Lee Ovadia och 

Kaneti (2009) kan sjukvårdspersonal ha förutfattade meningar om patienter med hepatit C på 

grund av en bristande kunskap om hepatit C. När det gäller vårdandet av alla patienter, måste 

sjukvårdspersonal lära sig att lägga sina privata åsikter åt sidan (ibid.). 

Teoretisk referensram 
Paterson och Zderad (1988) beskriver att deras omvårdnadsteori har ett humanistiskt synsätt. 

De tar upp att mötet har en viktig betydelse, relationen mellan sjukvårdspersonal och 

patienterna måste vara bra och balanserad för att ett möte ska fungera bra. Vidare menar de 

att sjukvårdspersonalens roll är att finnas till för patienten på ett professionellt sätt och det 

kan avgöra hur patienternas upplevelser om möten i vården är bra eller dåliga (ibid.). Med ett 

professionellt sätt menar Paterson och Zderad (1988) att sjukvårdspersonalen ska ha en 

självkännedom så att de kan hantera alla vårdsituationer bra. De förklarar att 

sjukvårdspersonalen ska vara närvarande så att patienten upplever tillit och trygghet i vården. 

För dem har betydelsen av att möta någon rätt stor innebörd, beroende på hur 

sjukvårdspersonalen är, vad de gör och vad de vet, kan mötet bli antingen bra eller dåligt 

(ibid.). Richmond, Dunning och Desmond (2007) menar att även om kunskapen är bristande 

inom området hepatit C, har alla rätt till att bli bemötta och skall mötas på bästa sätt i vården 

(ibid.). En viktig del i denna studie är kärnan i Paterson och Zderads teori, som är att 

relationen ska fungera bra mellan sjukvårdspersonal och patienten. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur patienter med hepatit C upplever stigma och bemötandet 

i mötet med sjukvårdspersonal. 
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Metoden 

Utifrån studiens syfte som var att belysa patienters upplevelser av möten med 

sjukvårdspersonal har en kvalitativ ansats valts genom att utföra en litteraturstudie (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Enligt Polit och Beck (2008) kan en kvalitativ metod användas 

när mänskliga upplevelser, attityder och känslor skall studeras (ibid.). Det samlade materialet 

som valdes till denna studie var utifrån vårdvetenskapliga artiklar. Polit och Beck (2008) 

menar vidare att med en litteraturstudie görs en kritisk sammanfattning av forskning inom ett 

specifikt område, för att få en översikt av det som redan är forskat på inom just det området 

(ibid.).  

Urval 

Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som valdes att utgå från var artiklar som studerats från 2000-12. 

Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats. Studierna skulle vara utförda i västvärlden och detta 

inkluderade länderna som Australien och Storbritannien. Eftersom enligt WHO (2000) har de 

länderna en liknande hälso- och sjukvård som går att jämföra med den svenska hälso- och 

sjukvården. Det vill säga att det finns både offentlig och privat vård (ibid.). Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska och innefatta personer över 18 år som hade akut eller kronisk 

Hepatit C. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna ur ett patientperspektiv. Fokus i 

artiklarna skulle ligga på hur patienter med hepatit C upplevt möten med sjukvårdspersonal. 

Datainsamling 
De databaser som användes för sökningarna var Cinahl och en sökmotor i MedLine som heter 

Pubmed, (Bilaga 1). Cinahl är en vårdinriktad databas och har vetenskapliga artiklar. Pubmed 

har både vårdvetenskapliga - och medicinskt vetenskapliga artiklar. Databaserna valdes på 

grund av att där finns vårdvetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska och som 

inkluderats i denna studie. I databaserna som användes finns det underkategorier till varje 

ämnesord vilket möjliggör en begränsad sökning för studien. De vetenskapliga artiklarna 

valdes att granskas med hjälp av ett kvalitetsbedömningsprotokoll (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Alla artiklar som kvalitetsbedömdes gick igenom ett antal frågor, fanns 

det ett tydligt syfte i artikeln? Fanns det ett etiskt resonemang? Hur såg studiens urval ut? Var 

metoden tydligt beskriven? Var studien relevant? Var studiens resultat begripligt? Vilken 

kvalitet hade artiklarna, bra, medel eller dålig? (Bilaga 2). I litteratursökningen användes 
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Nursing, Nursing Care, Patients experiences, Patientes attitudes, Hepatitis C, Chronic 

Hepatitis C och Stigma. Sökningarna gjordes i kombination med varandra. Det utfördes även 

sökningar i fritext för att leta reda på artiklar som hittades i referenslistorna på andra artiklar. 

Efter att ha läst titlar och abstrakt så kvalitetsbedömdes 19 artiklar, två av dessa artiklar 

valdes, (Bilaga 1, s 1:2). Med hjälp av de två artiklarna som var skrivna av Paterson, Butt, 

McGuinness och Moffat (2006) och Sgorbini, O´Brien och Jackson (2008) gjordes en 

sökning i Pubmed med ett verktyg som hette Related Articels. På artikeln som var skriven av 

Paterson, et al. (2006) blev det 940 träffar, alla titlar lästes igenom, de titlar som inte passade 

in på studiens syfte valdes bort. Tolv artiklars titlar och abstrakt passade in på studiens syfte 

och kvalitetsbedömdes, sex artiklar av de tolv valdes att ingå i studien. Artikeln som var 

skriven av Sgorbini, et al. (2008) fick 388 träffar, (Bilaga 1, s 2:2). Alla titlar lästes varav fyra 

artiklar passade in på studiens syfte och valdes att kvalitetsbedömas men inga av dem fyra 

valdes till studien. Det blev sammanlagt åtta vetenskapliga artiklar som gått igenom 

kvalitetsbedömning och som svarade mot studiens syfte. 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys lägger fokus på tolkning av texter och belysa innehållet i 

meningar som finns i textmaterialet (Polit & Beck, 2008). När det var dags att analysera de 

åtta artiklarna så användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Det valdes att endast gå fem av deras steg och att hoppa över det sjätte och 

sista steget som var tema. Analysen utgick från ett manifest tillvägagångssätt som innebar att 

innehållet skulle ses tydligare och inte kunna tolkas. Detta innebar att de valda artiklarna kom 

till att läsas igenom ett flertal gånger för att få ett helhetsintryck och då börja med det första 

steget som var att plocka ut meningsenheter, meningsenheter kan vara ord, meningar eller 

stycken som svarade till studiens syfte. Dessa meningsenheter ströks under med en 

markeringspenna, så att inget viktigt skulle kunna förbises. Steg två var att kondensera 

meningsenheterna, vilket var att korta ner meningsenheterna och framhäva vikten i dem. Steg 

tre i analysen var att koda kondenseringarna, koderna lyfter fram innehållet i 

meningsenheterna. Steg fyra var att koderna skulle underkategoriseras, då de meningsenheter 

med likande koder samlades till samma underkategori. Det femte steget innebar att koder 

eller underkategorier som liknade varandra bildade kategorier. En kategori ska svara på 

studiens syfte (ibid.). Artiklarna lästes igenom och analyserades var för sig, sedan jämfördes 

och diskuterades analysen med varandra för att komma till en bra grund i resultatet (Bilaga 

4). 



 

10 
 

Etiskt övervägande 
Polit och Beck (2008) anser att i all forskning som innefattar människors erfarenheter så bör 

utförarna av studierna ställa sig själva och deltagarna etiska frågor för att skydda deras 

rättigheter och för att få samtycke av deltagarna (ibid.). I artiklarna som denna studie 

innehåller så har inget konkret etiskt resonemang ägt rum, men eftersom deltagarna har ställt 

upp på intervjuerna så menar Polit och Beck (2008) att det då har funnits ett samtycke till 

intervjuerna av deltagarna och detta räknas som ett etiskt övervägande. 

Resultat 
Resultatet har sammanställts av åtta vårdvetenskapliga artiklar (Bilaga 3). I resultatet kom två 

kategorier och sex underkategorier fram (Bilaga 4). 

• Upplevelser av stigmatisering och diskriminering – Fördomar och Nedvärderelse 

och Dåligt bemötande och Emotionella problem 

• Positiva upplevelser som gav patienterna bättre livskvalitet – Stöd och Empati 
 

Upplevelser av stigmatisering och diskriminering 
Återkommande i artiklarnas resultat var att patienter med hepatit C upplevde dåligt 

bemötande av sjukvårdspersonalen (Butt, Paterson & McGuinness, 2008; Sgorbini, O´Brien 

& Jackson, 2008; Paterson, Butt, McGuinness & Moffat, 2006; Stewart, Mikocka-Walus, 

Harley, & Andrews, 2012; Crockett & Gifford, 2004). Det kunde vara att patienterna med 

hepatit C blev annorlunda bemötta när patienterna inte hade diagnosen och sen när 

patienterna fick reda på diagnosen av sina läkare blev de illa bemötta. Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonal vägrade behandla dem eller ville inte delta i deras omvårdnad (Butt et al., 

2008; Glacken, Kernohan & Coates, 2001). När patienterna med hepatit C fick sin diagnos 

upplevde de att det inte fanns något stöd och läkarna ville inte svara på patienters frågor om 

hur de mådde, läkarna kunde bara svara på frågor som handlade om det fysiologiska hos 

patienterna (Butt et al 2008; Sgorbini et al 2008; Paterson et al., 2006; Stewart et al., 2012; 

Crockett & Gifford, 2004).  

 

One man told of how his employment and his marriage were in jeopardy 

because of mood swings associated with treatment. He recounted that the 

specialist told him, “We can give you an antidepressant for that,” and 
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changed the subject quickly to a discussion of liver enzymes. This 

participant stated, “He didn’t want to hear about what has happening to 

me.” (Paterson et al., 2006, s. 216) 

 

Patienterna som hade hepatit C, hade blivit smittade för att de var injektionsmissbrukare, 

blivit smittade av blodtransfusioner som burit på hepatit C eller så visste de inte hur de fick 

smittan. Oberoende på hur patienterna hade fått smittan så hade alla råkat ut för att bli 

stigmatiserade av sjukvårdspersonal. All sjukvårdspersonal ville inte vårda patienter med 

hepatit C för att sjukvårdspersonalen ansåg att injektionsmissbrukare var farliga och 

oförutsägbara, därför upplevde patienterna med hepatit C många gånger att de blev satta i ett 

fack, att de var injektionsmissbrukare oavsett deras orsak till hepatit C (Butt et al., 2008; 

Sgorbini et al., 2008; Crockett & Gifford, 2004; Glacken et al., 2001; Conrad, Garrett, 

Cooksley, Dunne & Macdonald, 2006; Treloar & Hopwood, 2004). Patienterna upplevde att 

de blev utsatta för fördomar och nedvärderade av sjukvårdspersonal speciellt när de fått sin 

hepatit C på grund av ett narkotikamissbruk. När de blev ombedda av sjukvårdspersonalen att 

inte komma tillbaka för vidare vård upplevde patienterna sig väldigt besvikna på 

sjukvårdspersonalen (Sgorbini et al., 2008; Stewart et al., 2012). 

 

“They automatically think you’re an addict—an addict who shares 

needles.” They described health care practitioners who “searched my 

arms to see if I had needle marks” even after they had indicated they did 

not and had not used illicit drugs. (Butt et al., 2008, s. 213). 

 

På grund av att patienter med hepatit C utsatts för stigmatisering av sjukvårdpersonal så 

utvecklade deltagarna emotionella problem. Det var att patienterna upplevde ångest och att de 

blev deprimerade över att de hade blivit fel bemötta och utsatta för stigma. Följden av detta 

blev att de isolerade sig och besökte inte vården förutom i nödsituationer (Butt et al., 2008). 

Patienterna med hepatit C kände sig arga, ledsna och upprörda när de utsatts för stigma av 

sjukvårdspersonal. Det gjorde också att patienter fick upplevelsen av sämre självkänsla och 

att de skämdes för att de hade blivit smittade av hepatit C, det var som att de fick skylla sig 

själva att de fick smittan. Patienterna med hepatit C upplevde att de kände sig mindre värda 

och oviktiga när de besökte vården (Butt et al., 2008; Crockett & Gifford, 2004). 
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Emotional responses included hurt feelings, shame, embarrassment, low 

self-worth, fear, anger, depression, isolation, surprise, concern for others, 

and feeling overwhelmed by the additional burden of stigma when dealing 

with a chronic illness. (Butt et al., 2008, s. 213). 

 

En del patienter med hepatit C upplevde att de hade fått mycket stöd av läkare och 

psykologer när det gällde att ignorera stigma. En patient uttryckte hur han efter 

några år som han hade upplevt stigma lärt sig att vända stigma till något positivt 

istället. Det hade varit svårt men efter ett tag hade han lärt sig att bemästra det och 

livet hade blivit klarare. Det gjorde att han kunde fokusera på annat (Butt et al., 

2008). 

 

“As one participant explained, after a while he learned to view stigma as 

a positive opportunity for introspection and learning and change: “It’s 

taken some years to get here. But can I learn from this…that’s been how I 

feel, almost glad that it happened, because it’s opened up a lot for me, 

about life.” (Butt et al., 2008, s. 214) 

 

Patienterna med hepatit C upplevde diskriminering i form av att de nekades stöd och att 

sjukvårdspersonalen verkade vara väldigt tillbakadragna gentemot patienterna med hepatit C. 

Patienterna med hepatit C upplevde att de inte blev accepterade och att de inte blev bemötta 

av sjukvårdspersonalen på samma villkor som andra patienter. Patienter med hepatit C 

upplevde att sjukvårdspersonal vägrade vårda dem och stöttade dem inte när de besökte 

vården (Butt et al., 2008; Sgorbini et al., 2008). Hepatit C beskrevs som en tabubelagd 

sjukdom och patienterna med hepatit C upplevde att de blev mindre värda av 

sjukvårdspersonalen än andra med en kronisk sjukdom. Patinterna med hepatit C upplevde 

även att det fanns förutfattade meningar om dem, att de var injektionsmissbrukare på grund 

av hur de blev bemötta av sjuk. (Sgorbini et al., 2008; Stewart et al., 2012).  

 

“So the one thing that I hate is the judgmental nature of the medical 

system about the assumed use of intravenous drugs…you are often treated 

as a number and depending on who the people you are dealing with, you 

feel like cattle.” (Sgorbini et al., 2008, s. 2287). 

 



 

13 
 

På grund av rädslor hos patienterna med hepatit C av att bli diskriminerade valde de att dölja 

sin sjukdom för sjukvårdspersonal. Patienterna med hepatit C beskrev sina upplevelser av 

diskriminering av sjukvårdspersonal som att de ofta blev behandlade som ting istället för 

unika människor med känslor (Sgorbini et al., 2008; Conrad et al., 2006) 

 

“So the one thing that I hate is the judgmental nature of the medical 

system about the assumed use of intravenous drugs…you are often treated 

as a number and depending on who the people you are dealing with, you 

feel like cattle.” (Sgorbini et al., 2008, s.2287). 

Positiva upplevelser som gav patienterna bättre livskvalitet 
Några patienter med hepatit C beskrev att de hade positiva upplevelser i mötet med 

sjukvårdspersonal. Patienterna med hepatit C hade upplevt att de blev bemötta med respekt 

och med empati för sin sjukdom. De betonade hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen visar 

omtanke. Patienterna med hepatit C berättar att de upplevt empati när sjukvårdspersonalen 

meddelade diagnosen varsamt eller när de fick en bra behandling och detta upplevde 

patienterna att det stärkte deras mentala hälsa. Patienterna med hepatit C upplevde att de fick 

rätt information på rätt sätt och detta tyckte patienterna stärkte deras livskvalitet eftersom 

deras problem sågs av sjukvårdspersonalen (Stewart et al., 2012). Positiva upplevelser för 

patienter med hepatit C beskrevs också av att de fick den information och det stöd som de 

förväntade sig av sjukvårdspersonalen vid en given diagnos. De upplevelser som även stärkte 

patienternas livskvalitet var att när patienterna med hepatit C ställde frågor så kunde 

sjukvårdspersonalen svara på frågorna. Patienterna upplevde då att de inte behövde gå och 

grubbla på obesvarade frågor och vara oroliga (Crockett & Gifford, 2004). 

 

“The doctor was very polite and kind of coy about it, almost in a sort of a 

“hate to be the one to tell you this,” sort of thing, “um, but here’s the bad 

news.” But she put it as nicely as she could I guess. I mean she certainly 

did it in a very supportive way, I must say, and she answered the 

questions I had at the time.” (Crockett & Gifford, 2004, s. 126) 

 

Patienterna med hepatit C upplevde att sjukvårdspersonalen såg dem som människor med 

känslor vilket stärkte deras livskvalitet. Det framkom även att patienter med hepatit C 

upplevde trygghet i mötet och kunde berätta för sjukvårdspersonalen att de hade hepatit C 
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och hur de blivit smittade då de blev bemötta med respekt av sjukvårdspersonalen (Treloar & 

Hopwood, 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa hur patienter med hepatit C upplevde bemötandet i mötet med 

sjukvårdspersonal och detta gjordes med hjälp av en litteraturstudie som hade kvalitativ 

ansats. En empirisk studie hade kunnat utföras istället för en litteraturstudie. Enligt Polit och 

Beck (2008) kan en empirisk studie bygga på intervjuer i grupp eller enskilt med deltagare 

och material kan samlas genom observationer, i jämförelse med en litteraturstudie så kommer 

man närmre deltagarna och deras egna erfarenheter (ibid.). En empirisk studie hade kanske 

inte varit möjlig i denna situation då den är mycket mer tidskrävande och det ansågs att det 

inte hunnits med för den tidsram som fanns. Därför var en kvalitativ litteraturstudie mer 

genomförbar, för att även den kan ta hänsyn till människors upplevelser och erfarenheter.  

 

Det valdes att utgå från artiklar som publicerats efter 2000 till 2012 för att det var viktigt att 

kunskapen inte skulle vara för gammal. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan 

forskning ha ändrats radikalt beroende på från vilket årtal man väljer att utgå ifrån och därför 

inte vara relevant (ibid.). Hade årtalet varit tidigare så kan det ha påverkat resultatet, idag 

finns det mer kunskap om sjukdomen hepatit C än var det gjorde på 90-talet menar 

Smittskyddsinstitutet (2012). Urvalet var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska så att 

de gick att förstå dem, detta kan ha gjort att fakta har gått miste. Eftersom artiklar som var 

skrivna på andra språk inte togs med i studien så kan de ha innehållt information som kunde 

vara viktig för denna studie. Men eftersom att engelska är ett utav de mest använda språk i 

världen så upplevdes informationen vara näst intill fullständig.  

 

De databaser som användes att söka artiklar i var Cinahl och PubMed, eftersom de är 

vårdvetenskapligt inriktade och har vetenskapliga artiklar. Hade exempelvis en annan 

sökmotor så som Psychinfo använts så hade kanske inte träffarna blivit densamma. Enligt 

Willman et al (2011) är Psychinfo en databas som inriktar sig på psykiatriska artiklar, där 

finns även böcker och rapporter. Detta hade inte varit relevant för studien eftersom den har en 

inriktning på omvårdnad och är vårdinriktad. Sökorden som diskuterades fram var Nursing, 
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Nursing care, Patients experiences, Patientes Attitudes, Hepatitis C, Chronic Hepatitis C och 

Stigma. Som hjälp valdes den booleska termen AND i kombinationerna när artiklarna söktes. 

Willman et al (2008) menar att AND begränsar sökningsresultatet. Hade sökningen velat 

utökas kan OR istället användas. Om tidsramen varit större så kanske bättre sökord hittats, 

eftersom sökningsresultaten inte var tillräckliga så söktes det efter andra artiklar med hjälp av 

ett verktyg i PubMed, Related Articels. Om sökningarna utgått både från patienter med 

hepatit C och sjukvårdspersonalens perspektiv på hur de upplever ett möte med varandra så 

hade det kanske påverkat sökningsresultaten. Vår begränsning till att endast utgå från 

patienternas perspektiv kan ha försvårat arbetet. Men eftersom fokus låg på patienternas 

upplevelser och inte på sjukvårdspersonalens upplevelser så blev sökresultaten mindre och 

lättare att bearbeta.  

 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna utgick från ett granskningsprotokoll som är utformat av 

Willman et al (2011) detta gjordes för att kunna betygsätta studierna. Kvalitetsbedömningen 

gjordes först var för sig, sedan diskuterades vilka som hade bra, medel eller dålig kvalitet. 

Detta protokoll ansågs täcka de viktigaste punkterna för att få reda på om artiklarna kunde 

användas i resultatet. Innehållsanalysen som utfördes av artiklarna hade kvalitativ ansats och 

utgick från ett manifest tillvägagångssätt. Enligt Polit och Beck (2008) används kvantitativ 

innehållsanalys när det finns en förförståelse eller hypoteser redan innan forskningen 

påbörjats. Det var därför mer relevant att använda en kvalitativ innehållsanalys för att det inte 

fanns någon förförståelse eller hypotes när arbetet påbörjades. Graneheim och Lundmans 

(2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys är lättförstålig och innehåller sex steg. Det 

valdes att gå fem av dessa stegen eftersom det sista steget var en abstraktion och då anses det 

bli ett mer latent tillvägagångssätt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär ett latent 

tillvägagångssätt att det sker en tolkning av de framkomna kategorierna. Om det sjätte steget 

hade utförts så hade inte studien haft en manifest synsätt. 

 

De artiklar som användes till resultatet var från Australien och Storbritannien. WHO (2000) 

anser att dessa två länder som tillhör västvärlden har en liknande hälso- och sjukvård som går 

att jämställas till svenska förhållanden som innefattar tillgänglighet av offentlig och privat 

vård (ibid.). De slutsatser som kan dras är att resultatet går att införa i svensk hälso- och 

sjukvård eftersom vårdsystemen är ungefär densamma. Hade artiklarna varit skrivna i andra 

länder till exempel USA där hälso- och sjukvården inte är den samma som den svenska hälso- 

och sjukvården, WHO (2000) beskriver att USA:s hälso- och sjukvård bygger på 
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privatiseringar och försäkringssystem därför kan inte resultatet användas i svenska 

förhållanden.  

Resultatdiskussion 
Det framkom att de flesta patienter med hepatit C upplever stigmatisering i mötet med 

sjukvårdspersonal och att patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen var rädda och osäkra.  

Enligt Paterson, Backmund, Hirsch och Yim (2007) är den största stigman av patienter med 

hepatit C relaterade till injektionsmissbrukare. Smittskyddsinstitutet (2012) har rapporterat att 

den största gruppen som smittats av hepatit C är injektionsmissbrukare. De menar vidare att 

eftersom det är den vanligaste orsaken till sjukdomen så utgår majoriteten av 

sjukvårdspersonal från att alla som ha fått hepatit C har fått det för att de har delat nålar med 

varandra och att de får skylla sig själva. Smittskyddsinstitutet tror att detta beror på att 

sjukvårdspersonal inte har tillräckligt med kunskap om hepatit C (ibid). Bara för att den 

största gruppen som smittats av hepatit C är injektionsmissbrukare betyder det inte att 

sjukvårdspersonal har rätt att stigmatisera patienter med hepatit C, de finns de patienter som 

smittats genom blodtransfusion eller sexuellt umgänge. Paterson och Zderad (1998) anser att 

det är upp till sjukvårdspersonalen att mötet med patienter ska fungera. Det är upp till 

sjukvårdspersonalen att bemöta på ett professionellt sätt och lämna sina privata åsikter 

hemma (ibid). I resultatet visade det sig att majoriteten av patienter upplevde stigma och blev 

kopplade till injektionsmissbrukare. 

 

Det framkom i resultatet att patienter med hepatit C upplevde dåligt bemötande av 

sjukvårdspersonalen och att patienterna inte fick någon respekt av dem. Detta gjorde att 

patienterna fick emotionella problem som tillexempel ångest och depression när de utsatts för 

stigmatisering av sjukvårdspersonal. Fossum (2007) menar att alla möten är olika och 

sjukvårdspersonal ska tänka på hur de för sitt kroppsspråk gentemot patienter för att det inte 

ska uppstå några missförstånd. Enligt Paterson och Zderad (1988) har patienter lättare att få 

sämre självkänsla om de bemöts dåligt av sjukvårdspersonal. Det är upp till 

sjukvårdspersonalen att mötet med patienten ska bli bra beroende på hur de möter, vad de vet 

och vad de gör. Sjukvårdspersonal måste uttrycka sig och handla rätt. Det framkom i 

resultatet att patienterna med hepatit C upplevde aggressioner och besvikelse när läkare inte 

kunde svara på patienternas frågor. Enligt Paterson et al., (2007) är det vårdens plikt att ge 

korrekt och relevant information till patienter, sjukvårdpersonal ska samarbeta med 

patienterna i deras behandling och omvårdnad. I resultatet har det dock inte påvisats att 
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patienterna med hepatit C upplevt att de fått den information eller stöd i deras behandling och 

omvårdnad. 

 

Det framkom att patienter med hepatit C blivit nekade stöd och vård, det gjorde att 

patienterna upplevde diskriminering. Detta skedde för att sjukvårdspersonalen hade 

förutfattade meningar och nedvärderade patienter med hepatit C. Enligt Paterson et al., 

(2007) upplevde patienter med hepatit C att de inte kunde förlita sig på sjukvårdspersonalen 

för att patienterna utsattes för stigmatisering och diskriminering. Det finns även fördomar 

bland sjukvårdspersonalen om hepatit C och rädslor för att bli smittade av hepatit C, detta på 

grund av att kunskapen om sjukdomen brister. De förutfattade meningarna som 

sjukvårdspersonal har mot injektionsmissbrukare är att de är oförutsägbara, aggressiva och 

svåra att samarbeta med (ibid). Richmond et al., (2007) anser att alla har rätt till lika vård. 

Kunskapen är bristande eftersom inte alla som är smittade med hepatit C är 

injektionsmissbrukare. Paterson och Zderad (1988) menar att sjukvårdspersonal ska vara 

professionella och visa respekt mot sina patienter. I resultatet har det kommit fram att 

sjukvårdspersonalen vägrade vårda patienter med hepatit C och föraktade dem. Detta gjorde 

att patienterna med hepatit C upplevde sig mindre värda. Enligt Paterson och Zderad (1988) 

ska sjukvårdspersonalen ha en självkännedom och närvaro så att patienterna inte upplever 

känslor av nedvärderelse. 

 

I kategorin Positiva upplevelser som gav patienterna bättre livskvalitet kunde upplevelser av 

stöd och empati identifieras. Det stöd som upplevdes var när sjukvårdspersonalen stannade 

vid patienternas sida under den tid då patienten fick sin diagnos och stannade kvar för vidare 

frågor. Enligt Paterson och Zderad (1988) så bör sjukvårdspersonal finnas tillhands för 

patienten på ett professionellt sätt för att patienten ska få positiva upplevelser av det vårdande 

mötet (ibid.). Det borde inte vara en så låg siffra av patienter som upplevt positiva möten 

eftersom det är sjukvårdspersonalens uppgift att finnas till för patienterna så att de känner 

trygghet och tillit. Empatin som patienterna upplevde var när sjukvårdspersonalen varsamt 

berättade diagnosen och de såg till patienternas känslor, detta i sin tur stärkte patienternas 

livskvalitet. Paterson och Zderad (1998) menar att sjukvårdspersonal väljer det yrket på 

grund av att de har känslor för eller behov av att hjälpa andra människor som behöver vård 

(ibid.). Därför är det märkligt att så få utav patienterna med hepatit C har upplevt sina möten 

med sjukvårdspersonalen positiva. Enligt Kagan et al. (2009) så bör sjukvårdspersonalen när 

de vårdar patienter lägga sina privata åsikter åt sidan (ibid.). Fossum (2007) menar att 
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sjukvårdspersonal kan ge stöd och finnas där för patienten vilket är den del av deras yrke, de 

behöver dock inte känna empati. Han påpekar vidare att empati är en känsla av medlidande 

som sjukvårdspersonal kan förmedla till sina patienter. Det syns på kroppsspråket och 

mimiken om en sjukvårdspersonal förmedlar empati när de ger stöd (ibid.). Kan 

sjukvårdspersonalen inte lämna sina värderingar åt sidan så borde de gå tillbaka till då de 

gjorde detta yrkesval och fråga sig själva varför de valde just detta yrke som involverar 

patienter och deras problem.  

Slutsats 
Det som verkade vara den överhängande faktorn igenom hela resultatet var att 

sjukvårdspersonalens kunskap brister gentemot patienter med hepatit C. Vilket ledde till att 

patienterna upplevde att de fick emotionella problem och ville inte besöka vården. 

Patienterna upplevde även ilska och sorg när sjukvårdspersonal utsatte patienterna för stigma. 

Resultatet visar att patienter med hepatit C upplever fördomar, diskriminering och 

stigmatisering. På grund av att patienternas upplevelser var till mesta dels dåliga så upplevde 

patienterna att detta var på grund av att sjukvårdspersonal hade bristande attityder och 

kunskaper. Vidare studier borde intresset ligga på varför sjukvårdspersonal har dessa 

fördomar och varför de har så lite kunskap om hepatit C. Det bör tillämpas i svensk hälso- 

och sjukvård att sjukvårdspersonal får mer tid till att ta reda på kunskap som de inte kan. 

Patienter med hepatit C får inte komma i kläm för att sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt 

med kunskap för att vårda dem. 

Självständighet 
Inledningen har skrivits tillsammans. Bakgrunden; Amanda har skrivit det som står under 

Patient, Sjukvårdspersonal och Teoretiskt referensram. Resten i bakgrunden har skrivits 

tillsammans. Metoden, analysen och etiskt övervägande har skrivits tillsammans och även 

utförts av båda två. I resultatet har båda bidragit till Upplevelser av stigmatisering och 

diskriminering, Anna skrev Positiva upplevelser som gav patienterna bättre livskvalitet. 

metoddiskussionen, resultatdiskussionen och slutsatsen skrevs tillsammans 
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Hepatits C 

40 15 6 0 

CHINAL Patients 
attitudes and 
Hepatits C and 
Stigma 

3 2 2 1 

CHINAL Patients 
experiences and 
Hepatitis C 

3 2 2 0 

Pubmed Chronic 
Hepatitis C and 
Patients 
experiences 

33 10 4 0 

Pubmed Nursing Care 
and Hepatitis C 
and Patients 
experiences 

5 3 2 1 

Pubmed Chronic 
Hepatitis C and 
Patients 
attitudes and 
Stigma 

45 17 2 0 
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Pubmed Related Articels. 

Artikel Antal 
träffar 

Antal lästa och 
granskade 
artiklar. 

Antal 
valda 

The Construction of Hepatitis C as a Chronic 
Illness. 

940 12 6 

Living with Hepatitis C and treatment: the 
personal experiences of patients. 

388 4 0 
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning 
Granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, S.175) 

 

Beskrivning av studien, T.ex. metodval  ………………………………………... 

Finns det ett tydligt syfte   Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal: 

    Ålder: 

    Man/Kvinna: 

 

Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?     Ja  Nej  Vet ej 

-Strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej 

  

Metod för 

-Urvalsförande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

-Datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

-Analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultaten logiska, begripliga?   Ja  Nej  Vet ej 

-Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

-Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 
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Kommnicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till en  

Teoretisk referensram?    Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   Bra  Medel  Dålig 

 

 
 
 
 
 
Kommentar: 
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Bilaga 3 Artikel översikt 
Författare/(År)/ 
Tidskrift/Land 

Titel Syfte Metod/ 
Deltagare 

Resultat Kvalitet 

Stewart, B.J., 
Mikocka-Walus, 
A.A., Harley, H., 
& Andrews, J.M. 
(2012) 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
 
AUS 

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

Kvalitativt 
undersöka 
den 
biopsyko- 
sociala 
bördan av 
hepatit C, 
patienternas 
efterföljan- 
de cooping 
och att söka 
hjälp, 
hälsopro- 
fessionell 
relation från 
olika patient 
perspektiv. 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukturer
ade intervjuer. 
Deltagarna var 
13 patienter, 5 
hepatologer 
och 2 Hepatit 
C rådgivare 
från Södra 
Australien. 
 

Att 
deltagarna 
kände av 
mycket 
stigma i 
patient- 
sjukvårdare 
relationen, 
detta kunde 
dock 
undvikas om 
de bemötts 
med mer 
empati och 
fått mer stöd. 

 
 
 
 
 
Bra 

Paterson, B.L., 
Butt, G., 
McGuinness, L., 
& Moffat, B. 
(2006) 
 
Clinical Nursing 
Research 
 
UK 

The 
Construction 
of Hepatitis 
C as a 
Chronic 
Illness 

Undersöka 
patienternas 
uppfattning 
av 
egenvård. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Deltagarna var 
33 stycken 
vuxna 
patienter 
diagnostiserad
e med Hepatit 
C. 

Resultatet 
pekar på att 
behovet av en 
bättre 
sammansätt-
ning av 
egenvård för 
Hepatit C 
smittade 
patienter. 

 
 
 
Medel 
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Författare/(År)/ 
Tidskrift/Land 

Titel Syfte Metod/ 
Deltagare 

Resultat Kvalitet 

Butt, G., 
Paterson, B.L., & 
McGuinness, 
L.K. (2008) 
 
Western Journal 
of 
Nursing Research 
 
UK 

Living With 
the Stigma 
of Hepatitis 
C. 

Att 
identifiera 
och 
beskriva 
hur 
människor 
lever med 
Hepatit C 
och sköter 
sin 
egenvård. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
26 deltagare 
erkände att de 
blivit utsatta 
för stigma. 

Resultatet 
visade att det 
främst förekom 
sigma när det 
gällde 
missuppfattning
ar av orsak till 
smitta främst av 
olagliga droger.  
Stigmatisering 
skapade hinder 
för hälso- 
relaterade 
tjänster, och 
socialt stöd som 
krävs för att 
klara egenvård. 

 
 
 
 
Bra 

Sgorbini, M., 
O´Brien, L., & 
Jackson, D. 
(2008) 
 
Journal of Clinic 
Nursing. 
 
AUS 

Living with 
Hepatitis C 
and 
treatment: 
the personal 
experiences 
of patients. 

Undersöka 
frågorna 
kring 
Hepatit C, 
kombina- 
tions 
behandling 
och dess 
inverkan 
på 
personliga 
relationer. 
För att öka 
förståelsen 
av dessa 
erfaren- 
heter som 
personer 
med 
Hepatit C 
har. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  

Sjukdom och 
behandling hade 
signifikant 
fysiologiska 
effekter som 
hade en 
inverkan på 
livskvaliteten, 
även att 
sjukdomen i sig 
är stigmatiserad 
hade sociala och 
psykologiska 
konsekvenser. 

 
 
 
 
Medel 
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Författare/(År)/ 
Tidskrift/Land 

Titel Syfte Metod/ 
Deltagare 

Resultat Kvalitet 

Crockett, B., & 
Gifford, S.M. 
(2004) 
 
Women & 
Health 
 
AUS 

“Eyes Wide 
Shut”: 
Narratives of 
Women 
Living 
with 
Hepatitis C 
in Australia 

För att 
antalet unga 
kvinnor 
med Hep C 
ökar och har 
snart blivit 
större än 
männens 
siffror. 

Kvalitets 
studie med 
hjälp av 
intervjuer på 
25 deltagare, 
endast kvinnor. 

Stigma gjorde 
att kvinnorna 
kände sig 
skamsna och 
att de inte var 
något värda. 
Samt att ingen 
lyssnade på 
dem. 

 
 
 
Bra 

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

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

Utforska de 
psyko- 
sociala 
faktorerna 
som kan 
uppstå i 
deras 
livskvalitet 
efter att ha 
fått en Hep 
C diagnos. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
och 70 
deltagare, 
blandat män 
och kvinnor. 

”Attack” 
symtom 
kopplades med 
depression och 
de var rädda 
och hade 
ångest av att 
kanske bli 
stigmatiserade 
eller 
diskriminerade
. 

 
 
 
 
Medel 
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Författare/(År)/ 
Tidskrift/Land 

Titel Syfte Metod/ 
Deltagare 

Resultat Kvalitet 

Treloar, C., & 
Hopwood, M. 
(2004) 
 
Education for 
Health 
 
AUS 

Infection 
Control in 
the Context 
of Hepatitis 
C 
Disclosure: 
Implications 
for 
Education 
of 
Healthcare 
Professional
s. 

Att undersöka 
uppfattningar 
och 
erfarenheter av 
personer med 
hepatit C om 
sina 
interaktioner 
med 
sjukvårds- 
personal, 
granskningen 
av 
genom- 
förandet av 
infektions- 
kontroll och  
försiktighets- 
åtgärder. 

Kvalitativ 
semistrukture
rad 
intervjustudie
. 
Med 19 
personer som 
har Hepatit 
C. 

Deltagarna 
beskriver att 
personalen 
inte sköter 
infektionskon
troller och 
försiktighetså
tgärder vad 
gäller 
patienter med 
Hepatit C. 
 

 
 
 
Medel 

Glacken, M., 
Kernohan, G., & 
Coates, V. (2001) 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
 
UK 

Diagnosed 
with 
Hepatitis C: 
a 
descriptive 
exploratory 
Study. 

Syftet var att 
belysa Hepatit 
C smittade 
patienters 
känslomässiga 
upplevelser 
och 
erfarenheter att 
få diagnosen 
Hepatit C. 

Kvalitativ 
metod. 9 
deltagare där 
sju stycken 
var kvinnor 
och två män. 

Resultatet 
säger att 
personer med 
Hepatit C 
tycker att 
symtomen är 
jobbiga och 
att det är 
svårt att få 
andra att 
förstå hur 
jobbiga de är. 

 
 
 
 
Medel 
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Bilaga 4 Exempel på analysförförande  
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
My experience of the medical fraternity 
is that they are diagnosis focused not 
patient focused and they don’t care what 
they put you through as long as they 
discover what is wrong with you and 
how to treat it. 

Vården är mer fokuserad på 
diagnosen i säg än vad de är 
om patienten.  

Fokus ligger på 
diagnosen inte på 
patienten. 

 
 
 
 
 
 
 
Dåligt bemötande 

 

 

 

 

 

Upplevelser av 

stigmatisering och 

diskriminering 

You know, like he’d been so nice to me 
before, giving me free acupuncture. You 
know, he was just so amazing and then 
that time, the change was just— I mean, 
I sickened him. And it’s not that I did. 
He was afraid of the disease just like I 
was (before diagnosis). And for 
obviously probably the same reasons, 
lack of awareness and knowledge and 
education, but you know, he must have 
felt that he could get it to some degree. 

Fick alltid gratis akupunktur 
innan sen blev beteendet 
annorlunda. Rädda och 
okunnig i området och trodde 
att han skulle få Hep C. 

Annorlunda beteende 
innan och efter 
diagnos. 
Rädsla och 
okunnighet i området. 

Emotional responses included hurt 
feelings, shame, embarrassment, low 
self-worth, fear, anger, depression, 
isolation, surprise, concern for others, 
and feeling overwhelmed by the 
additional burden of stigma when 
dealing with a chronic illness. 

Emotionella problem som 
sårade känslor, skamsen, låg 
självkänsla, rädsla, ångest, 
depression och isolerar sig pga 
bördan av stigma. 

Sårade känslor, 
skamsen, låg 
självkänsla, rädsla, 
ångest, depression och 
isolerar sig pga bördan 
av stigma. 

 
 
 
Emotionella 
problem 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
So the one thing that I hate is the 
judgmental nature of the medical 
system about the assumed use of 
intravenous drugs… 

Hatar sjukvårdens dömande 
natur eftersom de tror man är 
injektionsmissbrukare.   

Vården dömer och tror 
att man är 
injektionsmissbrukare. 

Fördomar  

Upplevelser av 

stigmatisering och 

diskriminering …you are often treated as a number and 
depending on who the people you are 
dealing with, you feel like cattle. 

Behandlad som ett nummer 
och känner dig som ett 
boskapsdjur. 

Behandlad som ett 
nummer och känner 
sig som ett 
boskapsdjur. 

Nedvärderad. 

However, one woman did report having 
a positive experience with her doctor 
when she was given her diagnosis and 
described how she was provided with 
information and treated with respect. 
This woman received her diagnosis 
from her family doctor who had known 
her since she was a baby. 

En kvinna kände mycket stöd 
och fick bra information från 
sin familjeläkare som hon haft 
sen hon var barn. 

En familjeläkare gav 
mycket stöd och 
information. 

Stöd.  
 
 
Positiva upplevelser 
som gav patienterna 
bättre livskvalitet 

This involved empathising, tailoring 
services according to individual needs 
and circumstances, monitoring the 
patient’s mental health, and providing 
diagnostic, disease, and treatment-
relevant information sensitively. 

Empati hjälper patienternas 
mentala hälsa. Även meddela 
diagnos, sjukdom och 
behandling varsamt. 

Empati hjälper 
patienterna. 

 
 
Empati 
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