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Sammanfattning 
Bakgrund 

Hepatit C är ett stort hälsoproblem i världen. Det är 25 år sedan 

hepatit C viruset kunde diagnostiseras. Nu ser sjukvården 

resultatet av de som har haft smittan länge och utvecklat svår 

leversjukdom. Det är viktigt att dessa patienter får behandling 

för att undvika levertransplantation eller för tidig död. Tidigare 

studier har visat att patienter som genomgått standardbehandling 

för sin hepatit C, haft negativ påverkan på hälsorelaterad 

livskvalitet under behandling. Forskning för hepatit C 

behandling har snabbt avancerat senaste åren. I Sverige 2014 

introducerades direktverkande antivirala läkemedel (DAA). 

Detta är starten på något nytt, ett paradigmskifte gällande 

behandling mot hepatit C.  

I undersökt län fick de svårast sjuka i hepatit C prioritet att starta 

behandling. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur svårt sjuka patienter med 

hepatit C upplevde sin hälsorelaterade livskvalitet i samband 

med behandling med direktverkande antivirala läkemedel. 

 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk hermeneutisk 

ansats användes. Totalt intervjuades tio patienter som fullföljde 

behandling mot hepatit C med DAA läkemedel. Alla patienter 

hade avslutat behandling när intervjuerna genomfördes. 

 

Fynd 

Upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet under behandling mot 

hepatit C beskriver informanterna i tre huvudteman: upplevelser 

av det dagliga livet, upplevelser av copingstrategier och 

upplevelser av biverkningar. Informanterna upplevde en 

tacksamhet för möjligheten att genomgå en behandling. Den 

hälsorelaterade livskvaliteten påverkades i varierande grad men 

med en målmedvetenhet hos informanterna, stöd från närstående 

och sjukvården kunde de genomföra behandlingen.  

 

Slutsats 

Patienter ska kunna genomgå en behandling och känna att de får 

den uppbackning de behöver från sjukvården. De ska ha en 

acceptabel hälsorelaterad livskvalitet under behandlingstiden 

och få möjlighet att läka ut infektionen. Om fler patienter kan 

behandlas ökar troligtvis den hälsorelaterade livskvaliteten för 

en stor och svårt leversjuk patientgrupp. 

 

 

Nyckelord 

Behandling, Hepatit C, Hälsorelaterad livskvalitet, Livskvalitet, 

Patientupplevelse 
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Abstract 
Background 

Hepatitis C is a big health problem globally. Hepatitis C virus 

could not be diagnosed until 25 years ago. It is important that 

patients receive treatment to avoid liver transplantation or early 

death. Previous studies have shown that patients that have 

received treatment for their hepatitis C infection have had 

negative impact regarding health related quality of life during 

treatment. Research in hepatitis C treatment had advanced 

rapidly during the last years. In Sweden direct acting antiviral 

agents treatment (DAA) was introduced in 2014.This is the start 

of something new, a shift of paradigm regarding treatment of 

hepatitis C.  

 

Aim 

The aim of this study was to describe how patients with hepatitis 

C experience their health related quality of life during treatment 

with direct acting antiviral agents. 

 

Method 

Qualitative interview study with phenomenological 

hermeneutical method was used. Totally ten patients that 

undergoing treatment for hepatitis C with DAA were 

interviewed.  

 

Findings 

Three following main themes were reveled: the experience of 

daily life, the experience of coping strategies and the experience 

of side effects. The health related quality of life was affected in 

various levels but with the participants purposefulness, support 

from family and friends as well as from the health service’s they 

were able to perform the treatment. 

 

Conclusion 

Patients are supposed to be able to go through a treatment and 

feel that they receive the support they need from the health 

service. They shall have an acceptable health related quality of 

life during treatment and be given the opportunity to heal out the 

infection. If more patients are treated the health related quality 

of life will probably increase for a big group of severely sick 

patients. 

 

Keywords  

Health related quality of life, Hepatitis C, Patient experience, 

Quality of life, Treatment.  
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Bakgrund  
I världen finns det i dag ca 130-150 miljoner bärare av hepatit C 

virus (WHO, 2014). I Sverige är det ca 45 000 individer som är 

kroniskt infekterade men det finns troligen ett stort mörkertal. 

Komplikationer hos individer med hepatit C, så som levercirros 

och levercancer, ökar och är orsaken till nästan 30 % av alla 

levertransplantationer i Sverige (Läkemedelsverket 2014a). 

Sjukvården ser en ökning av patienter som kommer att utveckla 

levercirros vilket är ett resultat av alla som infekterades under 

50–60-talet och som har haft smittan i många år (Loria ,Escheik, 

Gerber & Younossi, 2013). Svårt sjuk patient definieras i denna 

studie med fibrosgrad F3-F4. Det är känt att standardbehandling 

med interferon är förenat med olika grad av biverkningar och 

även försämrad livskvalitet under pågående behandling. Mycket 

har hänt inom forskningen på kort tid med nya 

behandlingsstrategier. Det senaste tillskottet till 

standardbehandling är tillägg med direktverkande antivirala 

läkemedel (DAA) (Läkemedelsverket, 2014a; Marinho,Vitor & 

Velosa, 2014). Under våren 2014 registrerades nya läkemedel i 

Sverige mot behandling för hepatit C. Detta innebär interferonfri 

behandling med förhoppning om färre biverkningar 

(Läkemedelsverket, 2014a).  Landstinget i undersökt län 

beviljade 20 patienter, av de svårast sjuka i hepatit C, prioritet 

att starta behandling med DAA.  

 
Hepatit C 
Hepatit C fick sitt genombrott 1989 då Michael Hougton kunde 

diagnostisera hepatit C (Choo, Kuo, Weiner, Overby, Bradly & 

Houghton, 1989). Hepatit C är ett RNA-virus som tillhör 

gruppen flavivirus och angriper levercellerna (Ericson & 

Ericson, 2009). Den vanligaste smittvägen i den västerländska 

världen är via intravenöst missbruk. Smitta via sexuell kontakt 

och stickskador förekommer men risken är liten. Under 

graviditet och i samband med förlossning förekommer även 

mor-barn smitta i ca 5 %. Många har även fått sin smitta via 

kontaminerat transfussionsblod innan 1992 då sjukvården 

startade kontrollera blodet för hepatit C. Sjukdomen är diffus 

och få märker av den. Hepatit C har en inkubationstid på 6-8 

veckor. Det finns en akut fas som spontant kan läka ut 1 år efter 

smittotillfället. Vid utebliven utläkning övergår den i en kronisk 

fas. De som är infekterade kan känna en viss trötthet och 

tyngdkänsla över levern, annars är symtomen få. Det finns 6 

olika genotyper och ett antal undergrupper. De dominerande är 

genotyp 1-4 (Iwarsson, 2011). Faktorer som påverkar risken för 

att få levercirros är hög ålder vid smittotillfället, inflammatorisk 

aktivitet i leverbiopsi, manligt kön, hög/måttlig 

alkoholkonsumtion, insulinresistens och samtidig infektion med 

kronisk hepatit B (HBV) eller humant immunbristvirus (HIV) 

(Läkemedelsverket, 2011). Hepatit C är en blodsmitta och anses 
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som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig enligt 

smittskyddslagen (SFS, 2004:168). 

 

Leverdiagnostik 

Vanligaste orsaken till ärrvävnad-fibros i levern är hepatit C och 

utvecklingen av fibros sker gradvis. Leverbiopsi är en 

undersökningsmetod för att säkerställa leverns fibrosstadium 

och inflammationsgrad. Detta är en viktig undersökning för att 

kunna ta ställning till graden av leversjukdom, när och om 

antiviral behandling ska sättas in. Undersökningen är dock 

förenat med vissa risker. Det är ett ingrepp i levern och 

komplikationer som blödning kan tillstöta, smärta och obehag 

för patienten samt att undersökningen är tidskrävande. Transient 

elastografi (fibroscan) är en mätmetod som utvecklats de senaste 

åren och som används på vissa kliniker i Sverige. Det är en 

mätmetod som med hjälp av ultraljudsvågor mäter leverns 

elasticitet. Metoden är snabb och smärtfri för patienten och 

säkerställer fibrosstadium men däremot inte inflammationsgrad. 

Fibroscan gör det möjligt att följa fibrosförloppet över tid och är 

en billigare metod än leverbiopsi. Blodprov ger också 

vägledning om fibrosstadium, men är inte helt tillförlitligt enbart 

utan ofta kombineras ovanstående undersökningar 

(Läkemedelsverket, 2014b; SBU, 2012; Goodman, 2007; 

Wejdmark & Weiland, 2009 ). Det finns flera olika 

graderingssystem för fibrosstadium. I Sverige används Ludwig 

och Batts som graderar enligt följande: F0-F1 ingen eller 

minimal fibros, F2 måttlig fibros, F3 fibros med bryggbildning, 

F4 cirros (Läkemedelsverket, 2014b). En välanvänd skala 

internationellt är METAVIR skalan som väl överensstämmer 

med det svenska graderingssystemet (Bedossa & Ponyard, 1996; 

SBU, 2012). 

 

Prevalens i Sverige 
De senaste fem åren har antalet rapporterade fall av hepatit C 

minskat. Det rapporteras nu ca 2000 fall/år vilket kan jämföras 

med ca 2500 fall/år under 1990-talet. På senare år har det varit 

färre diagnostiserade fall i åldersgruppen över 30 år. När det 

gäller unga och unga vuxna har dock ingen minskning av 

incidens märkts. Under 2013 rapporterades 2064 stycken fall. 

Av dessa var 67 % män och 33 % kvinnor. Åldersgrupperna där 

flest smittade kunde hittas var mellan 20-29 år, tätt följt av 

åldersgruppen 30-39. Den rapporterade åldern är den åldern 

patienten har vid anmälningsdatumet. Detta gör att åldern för 

smittotillfället kan vara något annat. Majoriteten var smittade i 

Sverige men i hela 27 % saknades uppgift om ’smittland’. 

Stockholm var det län i Sverige 2013, där flest antal fall 

rapporterades. Av de rapporterade fallen var de flesta 

symptomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Den 

dominerade smittvägen under 2013, vilket även kan ses under 

den senaste femårsperioden, var genom injektionsmissbruk och 
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därefter sexuell smitta. Fanns även ett stort antal fall där 

information om smittväg var okänd (Folkhälsomyndigheten, 

2014). InfCare Hepatit är ett kvalitetsregister för den svenska 

hepatitvården som finns på de flesta av landets 

infektionskliniker och gör det möjligt att följa och utvärdera 

patienter under och efter avslutad behandling 

(Läkemedelsverket, 2014a). 

 

Behandling av hepatit C i Sverige 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) tar beslut 

gällande när nytt läkemedel ska införas och till vilka 

patientgrupper som detta ska ges till. Ett nytt sätt att införa nya 

läkemedel, så kallat ordnat införande, är under uppbyggnad i 

projektform. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger 

landstingen uppdrag att prioritera patienter med omedelbart 

behov av behandling mot hepatit C (Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket, 2014). 

 

I början av 1990-talet godkändes interferon för behandling av 

hepatit C. Behandlingsprincipen var subkutan injektion tre 

gånger i veckan i 48 veckor. Utläkningsfrekvensen var dock låg 

ca 10-30% beroende på genotyp. Några år senare godkändes 

kombinationen av interferon och peroralt ribaverin
 
för 

behandling av hepatit C. Behandlingstiden för genotyp 1 var 

fortfarande 48 veckor men tiden för behandling av genotyp 2 

och 3 minskades till 24 veckor. Nu sågs också en större 

möjlighet till utläkning. I början av 2000-talet godkändes 

substansen pegylerat interferon (PEG-INF). Studier visade att 

det räckte att injektionen gavs en gång i veckan och då i 

kombination med substansen tablett ribaverin (Marinho et al., 

2014;Strader & Seeff, 2014). År 2011 introducerades första 

generationens proteashämmare som var avsedda att behandla 

patienter med genotyp 1. De kombinerades med 

standardbehandling PEG-INF och ribaverin. 

Utläkningsfrekvensen blev ca 70 % men behandlingen gav 

istället fler allvarliga biverkningar och risk för uppkomst av 

virusresistens (Pockros, 2014; Sarrazin, Hézode, Zeuzem & 

Pawlotsky, 2012; Strader & Seeff, 2014). 

 

År 2014 blir ett genombrott för hepatit C behandling med 

perorala DAA läkemedel. Dessa preparat är verksamma på alla 

genotyper, men fortfarande ses olika behandlingskombinationer 

med tillägg av ribaverin eller i enstaka fall PEG-INF. Detta är en 

möjlighet för de svårast sjuka att läka ut på kort tid och nu ses 

en behandlingstid på 12-24 veckor. Studier har visat 95 % 

utläkningsfrekvens (Pockros, 2014). Enligt Younossi, Singer, 

Mir, Henry & Hunt (2014a) är en interferonfribehandling den 

mest kostnadseffektiva behandlingen när det gäller hepatit C 

genotyp 1. Detta då den interferonfria behandlingen leder till att 

ett mindre antal patienter utvecklar en avancerad leversjukdom 
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och med det ökar överlevnaden. Fler DAA läkemedel är under 

bearbetning (Pockros, 2014). I Sverige, oktober 2014, beslutades 

att de första DAA läkemedlen (Sofosbuvir och Simeprevir) kom 

att ingå i högkostnadsskyddet (Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket, 2014).  

 

Biverkningar 

En patients livskvalitet har visat sig påverka viljan till att 

påbörja en behandling samt följsamheten till av slutföra 

behandlingen. Hög grad av biverkningar relaterat till behandling 

med interferon, ribaverin samt första generationens 

proteashämmare visar högre incidens av avbruten behandling 

(Younossi et al., 2014b). 

 

Under standardbehandling är de vanligaste biverkningarna 

influensaliknande symtom, feber, trötthet, muskel och ledvärk, 

viktnedgång, håravfall, depression, oro, anemi, hudutslag och 

klåda (Grogan & Timmins, 2010; Läkemedelsverket, 2011). 

Andra biverkningar kan vara påverkan på humöret och 

svårigheter att koncentrera sig. Dessa inverkar på patientens 

dagliga liv i form av påverkan på deras sociala interaktion, 

vitalitet, förmåga att arbeta och utöva fritidsintressen. Detta kan 

även leda till att patienterna tvingas avbryta en behandling 

(Chang, Yang, Chang, Lin, Chung & Li, 2014). Klinisk 

erfarenhet av de nya antivirala läkemedlen är begränsad. Det är 

genom att behandla patienter som erfarenhet av 

biverkningsprofil erhålls. Biverkningar som beskrivs är få och 

milda och behandlingen kan genomföras på kortare tid vilket 

troligtvis leder till att fler patienter kan behandlas 

(Läkemedelsverket, 2014a; Marinho, 2014).  

 

Livskvalitet  

Livskvalitet är ett vanligt begrepp men det finns ingen universal 

definition. Vad som omfattar begreppet livskvalitet är personligt 

och unikt för varje individ (SBU, 2012;Taylor, Gibson & 

Franck, 2008). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan 

livskvalitet vara en individs uppfattning om sin situation i livet, i 

relation till den kultur och det värdesystem de lever i. Samt vilka 

mål, förväntningar och normer de har (WHO, 1995). Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) definierar 

livskvalitet som ”Livskvalitet är ett brett och sammansatt mått 

på individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande” (SBU, 2012,s.3). 

 

Att studera livskvalitet har visat sig ge stora möjligheter till att 

ge information till vårdforskningen. I sjuksköterskans dagliga 

arbete utför hon/han arbetsuppgifter och tar beslut som kan ha 

betydelse för patienters livskvalitet direkt eller indirekt (Draper, 

2001). Det dagliga livet hos patienter påverkas av att de lever 

med en långvarig sjukdom och detta i sin tur påverkar hur de 
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uppfattar sin livskvalitet. Vilken fas i livet de befinner sig i 

påverkar också. Vänner och familj har en stor påverkan på hur 

unga människor uppfattar sitt liv (Taylor et al., 2008).  

 

Livskvalitet används i medicinska sammanhang där syftet är att 

utvärdera och mäta effekten av behandlingen. Förhoppning är att 

få en uppfattning om vilka vårdinsatser som kan påverka 

individens livskvalitet och vem som har mest nytta av insatserna 

(Brülde, 2003). Ett sätt att mäta livskvalitet kan vara genom att 

använda olika sjukdomsspecifika livskvalitetsskalor. Dessa kan 

ge information om exempelvis hur sjukdomssymtom påverkar 

välbefinnande eller hur en patient reagerar på en behandling 

(Loria et al., 2013).  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet har blivit ett viktigt begrepp när det 

gäller att studera hur sjukdom påverkar en människas 

välbefinnande. Detta är speciellt viktigt då många långvariga 

sjukdomar leder till symtom som kan påverka välbefinnandet 

(Younossi et al., 2014a).  

 

Hälsorelaterad livskvalitet innefattar även funktionell status, 

socialt stöd, socioekonomiskt status samt de hälsorisker som 

finns som kan påverka en individs välbefinnande. Hälsorelaterad 

livskvalitet kan definieras som en människas upplevelser av 

både fysiska och psykiska effekter och dess påverkan på deras 

välbefinnande (Loria et al., 2013). SBU definierar  

”hälsorelaterad livskvalitet omfattar de aspekter av den allmänna 

livskvaliteten som påverkas av hälsan”(SBU, 2012,s.3). Det har 

visat sig att det finns ett samband mellan hälsorelaterad 

livskvalitet och tillfredställelse med vård. Det är viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller bra kommunikation 

och att de finns där som stödjande funktion. Detta för att 

underlätta den stress och oro som en del människor med 

sjukdomar kan uppleva (Bamm, Rosenbaum & Wilkins, 2013). 

 
Hälsorelaterad livskvalitet vid hepatit C 

En kvalitativ fenomenologisk studie utförd i England 

konstaterade att leva med diagnosen hepatit C kan störa en 

persons identitet och många kämpar för att få en fungerande 

vardag. Att få diagnosen hepatit C blev för många en vändpunkt 

i livet som påverkade hur de såg på sig själv och sin identitet. 

De upplevde att det fanns bristande förståelse och kunskap om 

hepatit C i samhället och många associerade sjukdomen med 

missbruk. Fanns även de som upplevde sig diskriminerade av 

sjukvården på grund av att de var infekterade med hepatit C. 

Känslor av att vara ’smutsig’ och kontaminerad fanns. Det var 

en börda att ha sjukdomen då de hade ett ansvar att inte smitta 

någon annan och upplevde sig som en risk för andra. Att ta 

beslut om de ville behandlas eller ej var svårt då de inte kunde 



    

 6 

garanteras bli friska av behandlingen. De som behandlades 

upplevde perioden som svår både fysiskt, psykiskt och socialt. 

För att kunna hantera sin diagnos var det viktigt med ett 

specialist team, särskilt viktig var specialistsjuksköterskan som 

skapade trygghet. Det fanns dock brister i information, praktiska 

råd och stöd inom sjukvården. Detta ledde då till att det blev 

svårare att hantera sin sjukdom. De flesta upplevde att deras 

framtid kontrollerades av sin hepatit C, en långvarig och 

smittsam sjukdom (Hill, Pfeil, Moore & Richardson, 2014). 

 

I en svensk studie undersöktes hälsorelaterad livskvalitet vid tre 

tillfällen i samband med behandling (traditionell med interferon 

och ribaverin) mot hepatit C. Frågeformuläret SF-36, ett 

etablerat livskvalitetsinstrument, användes och syftet var bland 

annat att bedöma vilken påfrestning behandlingen innebar för 

patientens livskvalitet. Resultatet jämfördes med den allmänna 

svenska befolkningen och visade att de undersökta patienterna 

hade nedsatt hälsorelaterad livskvalitet på samtliga delskalor. 

Studien visade att patienter som avbröt behandlingen tidigt hade 

lägre poäng vid baseline än de patienter som fullföljde 

behandlingen. Patienter som fått sin hepatit C via tidigare 

intravenöst missbruk visade normalt på sämre hälsorelaterad 

livskvalitet på alla delskalor. För social funktion och psykiskt 

välbefinnande hade de signifikant lägre poäng än de som 

smittats via blodtransfusioner (Hollander, Foster & Weiland, 

2006). Sheppard och Hubbert (2006) visade att patienter som 

genomgick behandling kände frustration, ilska, rädsla och 

sorgsenhet. Sämre personlig hälsa, trötthet och nedstämdhet har 

visat sig vara faktorer som påverkar livskvaliteten (Chang, Ko, 

Wu, Peng, & Yang, 2008).  

 

Patienter som genomgått behandling med DAA har visat sig ha 

lite påverkan på livskvaliteten under behandling oberoende av 

behandlingslängd. Däremot att uppnå Sustaind Virologic 

Response (SVR) var förknippat med en förbättring av 

livskvaliteten (Younossi et al., 2014c). Obehandlad infektion 

leder till slut till levercirros och levercancer och blir föremål för 

eventuell levertransplantation. Problemet med detta är att det 

innebär mycket lidande för patienten och samtidigt är 

resurskrävande för sjukvården (Läkemedelsverket, 2014a).  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur svårt sjuka patienter med 

hepatit C upplevde sin hälsorelaterade livskvalitet i samband 

med behandling med direktverkande antivirala läkemedel. 
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Metod 
 

Design 
Studiens design var en kvalitativ intervjustudie med 

fenomenologisk- hermeneutisk ansats.   

 

Fenomenologisk- hermeneutisk metod ger möjlighet att ta del av 

patienters erfarenheter och upplevelser i individens livsvärld, för 

att förstå det upplevda fenomenet hos patienten. Författarna 

följde metoden som är utvecklad av Lindseth och Norberg 

(2004) som är användbar inom vårdforskning. Fenomenologisk 

hermeneutik bygger på Ricoeurs filosofi där de olika 

metodstegen; narrativa intervjuer, naiv läsning, strukturanalys, 

jämförelser och helhetstolkning används. Vikten läggs ej på 

intervjupersonen utan på dennes berättelse om det upplevda 

fenomenet. Hela sanningen kan aldrig förstås fullt ut utan det är 

möjliga innebörder som eftersöks (Granskär& Höglund Nielsen, 

2012; Lindseth & Norberg, 2004). Att tolka en text menas att gå 

in i den hermeneutiska cirkeln. En fördel med denna metod är 

att processen rör sig mellan förståelse och förklaring. Växlar 

mellan materialets helhet och innebörden i de enskilda delarna 

(Polit & Beck, 2012). Hur forskaren tar sig an en text och tolkar 

den handlar mycket om forskarens egna tankar och inställning 

till etik, förförståelsen inom ämnet och vilken erfarenhet 

forskaren har om forskningstradition. Det är utifrån forskarens 

känsla, vilja att ta itu med texten, upprepad genomläsning som 

gör att något nytt på ett djupare plan kan upptäckas. Det är av 

stor vikt att vara medveten om detta (Koskinen & Lindström, 

2012). 

 

Förförståelse 
Den fenomenologiska hermeneutiken tillåter forskaren att se till 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter inom området 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Lindseth & Norberg, 

2004). Förförståelsen finns alltid med oss och det är viktigt att 

vara medveten om de olika aspekterna av den. Genom kritiskt 

tänkande breddas och ökar medvetenheten och en förståelse i 

relation till förförståelsen skapas (Lindseth & Norberg, 2004). 

Det är svårt att beskriva förförståelsen men det är viktigt att 

beskriva den bakgrund och erfarenhet som forskaren har. 

Sjukvårdspersonal reflekterar ständigt över förförståelse och bör 

ha en lågmäld attityd och inte ha en förutfattad syn. 

Förförståelsen kan också vara ett hinder att inte kunna se ’något 

nytt’ (James, Andershed, Gustavsson & Ternestedt, 2011). 

Författarna till denna studie har lång erfarenhet av 

infektionssjukvård, varav den ena har i många år arbetat med 

denna patientgrupp och behandlingar, vilket den andra 

författaren inte har. I denna studie ansåg författarna att detta var 
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en fördel att de hade olika dimensioner av förförståelse och 

erfarenhet vilket kunde resultera i ett nyanserat resultat. 

 

Trovärdighet  
Ett forskningsresultat ska vara så trovärdigt som möjligt. 

Trovärdighet kan uppnås genom att utvärdera resultatet i 

förhållande till de metoder som används. Inom den kvalitativa 

forskningen används begrepp som pålitlighet och överförbarhet 

för att beskriva trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att stärka studiens trovärdighet reflekterade författarna 

ständigt över studiens relevans, rimlighet, trovärdighet och 

meningsfullhet och ansåg att detta var ett mycket betydelsefullt 

ämnesområde att undersöka (Granskär & Höglund- Nielsen, 

2012).  Valet av metod, fenomenologisk hermeneutik, anser 

författarna passade väl till studiens syfte då författarna hade en 

förförståelse i ämnet och tilläts använda denna när de tolkade 

informanternas upplevda livsvärld. Författarna hade ingen 

möjlighet att påverka vilka som kom att ingå i urvalsgruppen då 

det var en förutbestämd grupp men urvalet varierande i ålder, 

kön och erfarenhetsmässigt vilket stärkte trovärdigheten då det 

gav möjlighet att fenomenet kunde beskrivas ur olika perspektiv. 

Studiens trovärdighet ökade då en provintervju utfördes för att 

kontrollera intervjuguiden. Författarna valde att intervjuerna 

genomfördes med endast en författare närvarande vid varje 

intervju. Det var viktigt att intervjuaren var okänd för 

informanten så hon/han inte kom i beroendeställning vilket 

ytterliggare stärkte trovärdigheten.  

Lindseth och Norbergs, (2004) analyssteg följdes noggrant och 

författarna ansåg att den naiva läsningen och teman stämde väl 

överens vilket stärkte trovärdigheten. Citat från informanterna 

användes för att stärka trovärdigheten och överförbarheten. 

Rimligheten och trovärdigheten stärktes då studiens fynd 

diskuterades i relation till tidigare relevant forskning.  

Både syfte, urval, datainsamling och analysprocess har 

beskrivits noggrant för att öka trovärdigheten. Det är läsarna 

som avgör och beslutar om det finns en överförbarhet till andra 

grupper (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012; Polit & Beck, 2012).  

 

  Urval 
Huvudansvariga läkare för hepatitvården på kliniken, vid det 

studerade landstinget i södra Sverige, fick i samråd med 

centrumchefen och verksamhetschefen uppdrag att inventera 

målgruppen för DAA behandling. Dessa patienter prioriterades 

sedan noggrant av tre infektionsläkare på kliniken till 

behandling enligt principen svår leversjukdom det vill säga 

fibrosstadium F3-F4, svår annan samtidig sjukdom, patienter i 

väntan på levertransplantation samt hepatit C hos 

levertransplanterade. Detta presenterades sedan för 

läkemedelsgruppen i länet och landstingets ledning gav då 
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klartecken till behandlingsstart 20 patienter med svår 

leversjukdom under våren och försommaren 2014 på kliniken 

berättade K. Cardell, överläkare, MD (personlig 

kommunikation, 9 oktober 2014). 

 
Inklusionskriterierna var samtliga informanter som startade 

behandling med DAA mot hepatit C under våren 2014 och fanns 

registrerade i InfCare Hepatit C register (n=15) i det studerade 

landstinget. Exklusionskriterier var patienter som haft en 

vårdrelation till båda författarna eller startat annan hepatit C 

behandling. En patient exkluderades då denna patient påbörjat 

ytterliggare en behandling för sin hepatit C där andra preparat 

användes. Författarna ansåg därför att det fanns risk att 

informanten inte kunde separera sina upplevelser från sin 

tidigare behandling med sina upplevelser av den nya behandling 

informanten genomgick. Svar om deltagande uteblev från tre 

informanter. En informant fick förhinder. Totalt ingick tio 

informanter i studien varav åtta män och två kvinnor och åldern 

47 år till 66 år, se tabell 1.  

 

 

 

Tabell 1: Urvalsbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informanterna hade olika utbildningsnivå från grundskola till 

universitetsutbildning. I urvalsgruppen fanns de som arbetade, 

var arbetslösa, förtidspensionär och pensionär. Civilstånd i 

gruppen var gift, sambo och ensamstående. Några av 

informanterna hade underliggande sjukdomar av både lindrig 

och mer allvarlig karaktär. 
 

                                                 
1
 Sofosbuvir, tablett verksam substans 

2
 Ribaverin, tablett verksam substans 

3
 Pegylerat interferon, injektion verksam substans 

4
 Simeprevir, tablett verksam substans 

Ålder Kön Geno- 

typ 

Tidigare  

behandlad 

Behandling Behandlings- 

tid 

Kod 

 

47 år M 1a Nej SOF
1
 + RBV

2
 24 v D4 

53 år K 3a Nej SOF + RBV 24 v H8 

54 år M 1a Nej SOF + RBV + PEG-INF
3
 

SOF + RBV + SMV
4
 

8 v 

12 v 

F6 

56 år M 1a Ja SOF + RBV 24 v B2 

58 år M 3a Ja SOF + RBV 24 v I9 

59 år M 3a Ja SOF + RBV 24 v M13 

60 år K 1a Nej SOF + RBV 24 v C3 

61 år M 1a Ja SOF + RBV 24 v K11 

62 år M 3a Ja SOF + RBV + PEG-INF 12 v G7 

66 år M 3a Nej SOF + RBV 24 v N14 
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Procedur 
Tillförordnade verksamhetschefer vid studerad infektionsklinik 

godkände att studien fick genomföras. Vårdenhetscheferna på 

respektive enhet informerades. Ansökan om tillstånd skedde hos 

Etikprövningsnämnden innan studien påbörjades. Informanterna 

(n=14) informerades skriftligt om studien via ett 

informationsbrev inklusive samtyckesformulär. Om 

informanterna valde att medverka i studien skickade de sitt 

medgivande i ett frankerat kuvert till studieaktuell 

infektionsklinik. Vid första utskicket svarade sex informanter att 

de ville delta i studien. Påminnelsebrev skickades ut till åtta 

informanter efter 14 dagar. Av dessa tackade ytterliggare fem ja 

till att delta. Svarsbreven samlades in av administrativ personal 

på en mottagning och dessa lades i avsett postfack för studien i 

låst rum på kliniken. Författarna kontaktade sedan 

informanterna för att bestämma tid och plats för intervjun samt 

att ge muntligt information om studien. Informanterna kunde få 

reseersättning och parkeringskvitto från klinken om så önskades. 

 

Datainsamling 
Datainsamling skedde genom att inhämta uppgifter från 

patientens journal (genotyp, tidigare behandlad, 

behandlingslängd, behandlingsregim) tillhörande 

infektionskliniken och registret InfCare Hepatit C samt via 

narrativa semistrukturerade intervjuer (Lindseth & Norberg, 

2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) inklusive 

sociodemografiska data (ålder, kön, civilstånd, utbildningsnivå 

och sysselsättning).  

Intervjuguide utformades av författarna utifrån studiens syfte. 

Den bestod av två öppna inledningsfrågor för att bjuda in 

informanten att berätta om sina upplevelser så fritt som möjligt. 

Frågorna som ställdes var: Om du tänker tillbaka på 

informationen du fick inför behandlingsstarten, var den 

tillräcklig så att du kände dig förberedd? Kan du berätta om dina 

upplevelser under själva behandlingen? Avslutningsvis ställdes 

frågan: Något annat som du tycker är viktigt? Intervjuguiden 

innehöll även följdfrågor på områden som författarna önskade 

beröra (Kvale & Brinkman, 2014; Lindseth & Norberg, 2004; 

Polit & Beck, 2012).Under en intervju är det viktigt att ställa 

samma fråga till alla deltagare. Hänsyn måste dock tas till att 

intervjun är en pågående process som kan leda till nya insikter 

om fenomenet under själva studien, vilket i sin tur påverkade 

följdfrågorna (Graneheim & Lundman, 2004). En provintervju 

med en patient som inte var inkluderad i studien men som hade 

genomfört och avslutat en 24 veckors standardbehandling med 

Interferon genomfördes av en av författarna. Detta för att testa 

intervjuguiden och för att bli bekväm med tekniken samt 

intervjusituationen (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 

2012). Intervjun lyssnades igenom av båda författarna och 

diskuterades. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden, men 
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författarna var väl medvetna om hur viktigt det var att ställa 

följdfrågor och verkligen få informanterna beskriva hur, på 

vilket sätt och så vidare. Författarna försökte ställa frågor som 

uppmuntrade informanten att berätta mer. Därefter lyssnade 

författarna, både enskilt och tillsammans igenom de inspelade 

intervjuerna. De transkriberades ut ordagrant, en kortare paus 

markerades med punkter i texten och en längre paus markerades 

enligt följande (Paus). Personer och platser som namngavs vid 

intervjun utelämnades och markerades med Xxxxx (personal) 

Xxxxx (plats). Icke verbal kommunikation som ansågs vara av 

värde skrevs även ut, exempelvis (gråter,suckar,skrattar, hostar) 

(Lindseth & Norberg, 2004 ). Den transkriberade texten 

jämfördes med den inspelade intervjun och justerades vid behov 

(Polit & Beck, 2012). 

 

Informanterna intervjuades på infektionsmottagningarna efter 

avslutad behandling, vilket var ett tidsintervall på 1-12 veckor. 

Informanterna gavs endast valet att intervjuas på någon av 

mottagningarna på grund av tillgången till intervjuteknik. Under 

intervjutillfället var en av författarna samt en informant 

närvarande. Vid åtta av intervjuerna hade författarna privata 

kläder för att de skulle vara så neutrala som möjligt. I två av 

intervjuerna hade författaren arbetskläder. Informanterna togs 

emot av den författare som skulle genomföra intervjun när de 

anlände till överenskommen klinik. Intervjuerna ägde rum på ett 

mottagningsrum och ett administrativt rum. I ena rummet fanns 

ett skrivbord, runt bord och fyra fåtöljer där informant och 

intervjuare satt. Det andra rummet där intervjuerna genomfördes 

fanns ett skrivbord och två stolar, detta var en 

sjuksköterskeexpedition. Vatten fanns i tillbringare att dricka 

under intervjun. Författarna såg till att inspelningsplatsen blev 

ostörd (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna spelades in med 

speach mike och sparades ner i en lösenordsskyddad mapp. 

Tidsåtgången för varje enskild intervju blev mellan 6-16 

minuter. Intervjuerna genomfördes under november månad, 

2014. En författare genomförde provintervjun och fyra 

intervjuer, den andra författaren resterande sex intervjuer.  

 

 

Dataanalys   
Fenomenologisk hermeneutik användes vid tolkning och analys 

av materialet. Målet med analysen var att fånga innebörden av 

deltagarnas levda erfarenhet. Denna analysmetod befinner sig 

mellan konst och vetenskap. Den konstnärliga ådran kommer till 

användning för att formulera den naiva förståelsen, det 

vetenskapliga sinnet när intervjun ska analyseras strukturellt och 

till sist kommer det kritiska tänkandet för att se en tolkad helhet 

(Lindseth & Norberg 2004). 
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Figur 1: Analys tolkad utifrån Lindseth och Norberg (2004). 

 

Naiv läsning 

Redan efter utförd intervju fick författarna en egen första 

’känsla’ av fenomenet. Enligt Lindseth och Norberg (2004) ska 

den naiva läsningen utföras med ett öppet sinne och låta texten 

tala till sig. Detta gjordes enskilt av författarna då intervjuerna 

lästes flera gånger för att bekräfta den första känslan. 

Gemensamt sammanställde författarna de enskilda 

upplevelserna av den naiva läsningen och försökte överföra den 

till ett mer fenomenologiskt språk. Därefter skapades en 

gemensam naiv förståelse som gav vägledning för den fortsatta 

analysen. Den naiva förståelsen värderades genom den 

kommande strukturerade analysen (Lindseth & Norberg 2004). 

 

Strukturerad analys 
Författarna använde sig av en tematisk strukturerad analys vilket 

innebär att identifiera och att bilda tema som avslöjar 

innebörden av det undersökta fenomenet. Intervjutexten 

bearbetades neutralt och distanserat och utifrån det försöka 

förstå vad texten egentligen berättade. Olika nyanser av texterna 

upptäcktes vilket diskuterades noggrant under processen. Enskilt 

identifierade författarna meningsbärande enheter i varje intervju. 

Efter detta jämförde författarna de meningsbärande enheterna 

och sammanställde dem. De meningsbärande enheterna kunde 

vara en mening, en del av en mening eller ett stycke och därför 

kortades de ned. Processen att finna samhörighet mellan de 

meningsbärande enheterna påbörjades. Författarna började 

urskilja en så kallad ’röd tråd’ genom det bearbetade materialet 

och ett första utkast av teman utkristalliserades (Lindseth & 

Norberg 2004), se tabell 2. 

 

 

Narrativ intervju 

Naiv läsning 

Helhetstolkning 
- Syfte 

- Aktuell forskning 

Strukturerad analys 
- Meningsbärande enheter 
- Sammanfattning 
- Tema 

- Huvudtema 

Transkribering  

  
 

Förståelse Förklaring 
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Tabell 2. Exempel på strukturerad analys  

Meningsbärande enhet Sammanfattning Undertema Huvudtema 
”Ja, det har påverkats såtillvida 

att…att jag har varit 

tröttare…och…ja, så det har ju 

blivit ett lugnare liv om man 

säger, man har liksom inte 

planerat så mycket och gjort så 

mycket utan man har jobbat och 

så gått hem och kopplat av 

liksom. Så man blir ju mindre 

aktiv som jag uppfattar det 

liksom för min del då.” 

Få anpassa sig till ett 

annorlunda och 

lugnare liv 

Att inte kunna 

leva som 

vanligt 

Upplevelser av 

det dagliga livet 

”De har tagit emot mig när 

jag…jag har fått komma och gå 

när jag vill… och ta proverna på 

morgonen eller på…ja, de har 

varit så fantastiska.” 

Flexibel och 

tillmötesgående 

sjukvård 

Att få 

professionell 

vård 

Upplevelser av 

copingstrategier 

 

Helhetstolkning 

Författarna reflekterade över de teman de kommit fram till och 

genomarbetade materialet på nytt. Ytterliggare finjusteringar 

gjordes. Slutligen fann författarna ett antal underteman som 

mynnade ut i tre huvudteman. En helhetstolkning i relation till 

studiens syfte och författarnas förförståelse började växa fram. 

En slutgiltig helhetstolkning av materialet skapades när 

författarna diskuterade sina teman och huvudteman i relation till 

tidigare och aktuell forskning. Ett vardagligt språk har använts 

för att komma så nära informantens levda erfarenhet som 

möjligt. Under hela analysprocessen har författarna fortlöpande 

återgått till de transkriberade intervjuerna, ljudfilerna och 

studiens syfte. Detta för att stärka trovärdigheten i 

analysprocessen. Om den naiva förståelsen och den 

strukturerade analysen inte stämde överens skulle hela 

analysprocessen enligt Lindseth och Norbergs, (2004) metod 

göras om det vill säga en ny naiv läsning samt en ny 

strukturerad analys. Författarna ansåg att det fanns 

överensstämmelse mellan dessa två och därför behövdes inte 

analysprocessen göras om (Lindseth & Norberg, 2004), se tabell 

3.  
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Tabell 3. Huvudteman och underteman 

Huvudteman Underteman 
Upplevelser av det dagliga 

livet 

 

Att känna sig prioriterad 

Att vilja genomgå behandling  

Att leva som vanligt 

Att inte kunna leva som vanligt 

Upplevelser av 

copingstrategier 

 

Att få information och vara förberedd 

Att få professionell vård 

Att få stöd av närstående och det sociala 

nätverket 

Upplevelser av biverkningar  

 

Att leva med fysiska biverkningar 

Att leva med psykiska biverkningar 

Att vara påverkad av annan sjukdom  

 

 

Etiskt övervägande 
Studien godkändes av Etikprövningsnämnden 2014-10-31, 

diarienummer 2014/382-31. Författarna använde sig av 

Helsingforsdeklarationens regler för humanforskning och 

personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). Deltagarna i studien fick 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte, att 

medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. Deltagandet skedde konfidentiellt det vill säga, 

allt material avidentifierades och kodades (The World Medical 

Association 2008). Författarna garanterade att ingen vårdrelation 

fanns. Varje informant tilldelades en kod i form av en bokstav 

och en siffra i alfabetisk och numerisk ordning. Koderna 

kopplades ihop med informantens namn och personnummer. 

Denna lista samt utskrivet intervjumaterial förvarades inlåst på 

Infektionskliniken så att inga obehöriga kunde ta del av dem. 

Författarna ansvarade för att kodningslistor och 

forskningsmaterial hölls inlåst i skåp på aktuell klinik under 

studietiden. Endast författarna och handledaren hade tillgång till 

detta. Materialet kommer att sparas i tio år och arkivering sker 

enligt LIU/ISV`s hantering för eventuellt senare en artikel för 

publikation i vetenskaplig tidskrift. 

 

Risken med en intervju är att det kan röra upp både positiva och 

negativa känslor (Kvale & Brinkman, 2014). Informanterna 

erbjöds kontakt med författarna eller klinikens kurator vid 

behov. Ingen av informanterna efterfrågade detta.   
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Fynd 
I den naiva läsningen framkom att genomgå en behandling mot 

hepatit C innebar att informanterna upplevde sig privilegierade 

att få starta en ny behandling. De upplevde sig utvalda. En 

målmedvetenhet, en inre styrka och en vilja att bli frisk var 

genomgående i den naiva läsningen. De upplevde att detta var 

deras chans och för många var det en livsresa. Genom den naiva 

läsningen kunde författarna urskilja olika nyanser av att 

genomgå en behandling. Det fanns informanter som upplevde att 

behandlingen gick obemärkt förbi, de fortsatte att leva sitt liv 

som vanligt. Andra fick anstränga sig mer och anpassa sitt 

vardagsliv efter behandlingen. Det fanns då behov av att hitta 

strategier för att hantera behandlingen och sitt dagliga liv. 

Känslor som ilska och nedstämdhet och känslomässigt svårt 

med närhet till närstående var upplevelser som beskrevs. 

Informanterna satte stor tilltro till sjukvården, upplevde 

förtroende och stöd. Känslan av att få stöd av närstående och det 

sociala nätverket var viktigt och ibland avgörande.  

 

Upplevelser av det dagliga livet 
Att leva med hepatit C och vetskapen om att kunna smitta andra 

beskrevs av några som en tung börda. Sjukdomen upplevdes 

som tabubelagd vilket resulterade i att informanterna inte ville 

berätta om sin sjukdom. Det dagliga livet påverkades på olika 

sätt och av varierande grad.  

 

 …jag har ju inte pratat med någon om det direkt…att 

jag har haft den här sjukdomen för den är ju 

tabubelagd. Det är väl det då i sådana fall att jag skulle 

vilja berätta för folk att…(Informant F6). 

 
Att känna sig prioriterad 

Det fanns en medvetenhet hos informanterna att det var en ny 

och dyr behandling som de hade fått möjlighet att genomgå. De 

uttryckte tacksamhet att de blivit prioriterade, att få behandling 

och möjlighet att läka ut sin hepatit C var värdefullt för hälsan 

och framtiden. De kunde gå in i behandlingen med en positiv 

känsla. Men det fanns även några som upplevde olika känslor av 

att vara prioriterad. Tankar fanns hos informanterna varför just 

vissa fått denna behandling, när så många andra inte fått samma 

möjlighet. 

 

Det är nästan så man får dåligt samvete när man stoppar 

tabletten i mun (Informant H8). 

 

Att vilja genomgå behandling  

Ingen av informanterna var tveksamma när de fick möjlighet till 

behandling. De var fokuserade, ville starta behandling och ville 

slutföra den. Många hade fått vänta länge på behandling och 

detta var starten på något nytt. Några informanter förstod hur 
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sjuka de var, medan andra hade svag sjukdomsinsikt, då de 

upplevde sig vara välmående. Tankar om vad som skulle hända 

om de inte blev friska fanns. 

  

Ja..ja..jag tänkte mycket på det där att man inte 

skulle överleva om…att hepatit C skulle göra att 

man skulle dö utav skrumplever eller vad det kallas. 

Då tänkte man när man jobba och renovera och 

byggde om och byggde till och greja hemma…jaha, 

det här gör jag nu, undrar hur länge…man fick 

ingen… livsviljan eller framtidstron eller se framåt 

försvann på något sätt då (Informant I9). 

 

Informanterna hanterade behandling och sitt dagliga liv på olika 

sätt. Det fanns de som isolerade sig, dessa tog en dag i taget och 

fokuserade på att genomgå behandlingen. För flera informanter 

var det deras inre styrka och motivation som var avgörande för 

att genomföra behandlingen. De kunde inte påverka 

behandlingen, så de fick anpassa sig efter situationen. Något 

som motiverade informanterna var att om andra genomfört 

behandling skulle de också kunna genomföra detta. Att hålla sig 

sysselsatt var för flera ett sätt att hantera sitt dagliga liv under 

behandling.  

 

Att leva som vanligt 

Några av informanterna hade levt och arbetat som vanligt. De 

hade inte märkt något negativt med behandlingen utan istället 

kände sig välmående. De hade kunnat arbeta, resa, utövat 

fritidsintressen och tagit hand om barnbarn. De hade inte 

upplevt någon påverkan på det dagliga livet.  

  

…och vi är ju ganska mycket ute och reser och det 

har vi fortsatt med. Så det har inte påverkat 

någonting egentligen mer än att man vet att levern 

är skadad och att det här har funnits där va så 
…(Informant B2). 

 

Att inte kunna leva som vanligt 

Några av informanter uttryckte att de var tvungna att anpassa sitt 

liv efter behandlingen. De upplevde en frustration över 

situationen. De var tvungna att minska eller sluta med 

fritidsaktiviteter, ha ett stillsamt och mindre planerat vardagsliv 

då de inte förmådde vara så aktiva. Några upplevde att det var 

påfrestande att umgås med vänner och bekanta och isolerade sig 

i stället. Informanterna upplevde att det fanns en press från 

arbetet att de skulle vara arbetsföra och hade därför svårt att vara 

sjukskrivna. En rädsla för att glömma bort att ta sina läkemedel 

fanns, dels för att det skulle kunna påverka möjligheten att bli 

frisk men även vetskap om att det var en dyr behandling.  
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 …så kan jag säga att väldigt mycket var ju att man 

var rädd att man skulle liksom glömma bort att ta 

medicinen när man skulle så jag hade ju larm ställda 

hela tiden, både på morgonen , man var ju alltid 

tvungen att gå upp då och äta. Det var ju en sådan 

där grej som…jag tänkte hela tiden att när jag slutar 

med det här då ska jag bara sova till klockan tolv 

typ (Informant C3). 

 

Upplevelser av copingstrategier 
Upplevelsen av stöd och god uppbackning från sjukvården var 

för många informanter en förutsättning för att klara av 

behandlingen. Andra element som upplevdes som avgörande var 

att få stöd från familj, vänner och stödjande föreningar så som 

Anonyma Alkoholister (AA).  

 

Att få information och vara förberedd  

Information var en central och viktig del inför start av 

behandling. Informanterna upplevde att det var värdefullt att få 

tydlig information så att de kände sig förberedda. Informanterna 

ansåg att de fått den information de behövde och upplevde det 

som tillräckligt.  

 

Jag är nog nöjd med den informationen som jag 

fick, har varit tillräcklig för mig i alla fall 
 (Informant K11). 

 

Då det var en ny behandling med DAA preparat fick 

informanterna känslan av att det inte fanns så mycket specifik 

information att ge på grund av att det fanns brist på erfarenhet. 

Det sågs inte som något problem utan detta accepterades av 

informanterna. Exempel på information som saknades var hur 

stor chans det fanns för utläkning. Det vilade ett stort ansvar på 

sjukvården då det var de som gav den mesta informationen och 

generellt sett var informanterna nöjda. Information från Internet 

samt från andra som genomgått standardbehandling förekom 

också. En del informanter hade tidigare erfarenhet av hepatit C 

behandling men då med standardbehandling. De hade fått 

information om behandling tidigare och var därav mer förberedda 

och hade något att relatera till.  

 

…jag visste ju att man kunde bli lite krasslig, att det 

inte var smärtfritt att gå igenom, det var jag ju 

medveten om tack vara att det var andra gången, 

annars hade jag nog blivit lite chockad (Informant G7). 

 

Att få professionell vård 

Informanterna upplevde att sjukvården var tillmötesgående. De 

beskrev sjukvårdspersonalen som engagerad och kompetent. I 

intervjuerna framkom att de kände förtroende för all 
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sjukvårdspersonal vilket upplevdes viktigt. Informanterna 

reflekterade över att de blev uppmärksammade som individer och 

inte bara sågs som ett personnummer.  

 

Jag hade en inställning att det skulle bli en kärv 

behandling men den uppbackning jag fick härifrån 

sjukhuset så blev det ju lättare och lättare va med 

månader och dagar och veckor va. Nu har jag tagit 

mig igenom på rätt sida va (Informant D4).  

 
Någon enstaka beskrev känslan av att ha blivit illa behandlad av 

extern klinik som konsulterades under tiden behandlingen pågick. 

Detta gjorde att informanten kände sig åsidosatt, fick minskat 

förtroende för sjukvården och fick hantera sitt problem på egen 

hand.  

 
Att få stöd av närstående och det sociala nätverket 

Närstående och det sociala nätverkets stödjande funktion 

påverkade informanternas upplevelse av behandling. Närstående 

hade förmågan att känna av informanternas sinnesstämning vilket 

resulterade i att informanterna kände sig respekterade i den 

situation de befann sig i. En del tillstod att de kunde berätta och 

dela med sig av sina upplevelser både för vänner och 

arbetskamrater medan andra valde att endast involvera den 

närmaste familjen. 

 

Ja min sambo har ju stöttat mig och hennes barn, de 

har stöttat mig. Och de har låtit mig vara när jag 

ville vara ifred ( Informant M13). 

 

 

Upplevelser av biverkningar  
Den allmänna upplevelsen hos informanterna var att det var en 

relativt lindrig behandling som gått bra. Men det fanns en oro 

inför vilka biverkningar som skulle komma och hur de skulle 

påverkas av dessa. Inställningen var att biverkningarna fick 

accepteras bara behandlingen hade effekt.  

 

Att leva med fysiska biverkningar 

Upplevelse av trötthet var framträdande hos flera informanter. 

Hur tröttheten påverkade dem var varierande. En del trodde att 

den lika gärna kunde bero på åldern. Vissa hade mycket svårt att 

komma igång på morgonen medan resten av dagen fungerade 

ganska bra. En del hade kraft till att arbeta men när arbetsdagen 

var slut förmådde de inte göra något hemma utan endast vila. Det 

fanns de som upplevde att de var tvungna att sova mycket om 

dagarna för att orka. Tröttheten gjorde också att de ibland 

behövde praktisk hjälp med att sköta hem och hushåll.  
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Jag var så trött. Jag har ju aldrig sovit på dagarna 

och det gjorde jag nu. Jag somnade direkt….bara 

sitta på en fåtölj. Det har jag aldrig gjort i hela mitt 

liv vet du (Informant N14). 

 

Svårigheter med sömnen förekom också men det upplevdes inte 

som något stort problem utan det hanterades genom att gå upp 

och läsa, äta, för att sedan kunna komma till ro. Informanterna 

upplevde mindre energi, att behandlingen bröt ned kroppen. De 

var andfådda, tappade kondition, hade ont i kroppen och 

upplevelser av kraftiga kramper i ben och händer fanns. 

Besvär med dålig matlust, illamående och viktnedgång var även 

något som informanterna reflekterade över. Det skildrades besvär 

av torr hud, klåda och sår som upplevdes mycket påfrestande. 

 

Att leva med psykiska biverkningar 

Upplevelsen av påverkan på humöret och sinnesstämningen var 

något som var central hos informanterna. Flera upplevde sig 

lättirriterade och hade svårt att bli kritiserade vilket kunde leda 

till konflikter med närstående, arbetskamrater och sociala 

nätverk. De var väl medvetna om sina humörsvängningar som 

ibland kunde vara svårt att hantera. Det kändes ’motigt’ psykiskt 

och att uppleva sig ledsen och nedstämd var andra känslor som 

förekom. Något annat som framkom var 

koncentrationssvårigheter. En annan upplevelse var att flera hade 

svårigheter med intimitet till närstående. Det kunde involvera allt 

från kroppskontakt, kramar och intimt umgänge vilket påverkade 

relationerna. 

 

Ja, jag har inte varit aktiv inom erotiken. Det går 

inte. Jag vill helst vara själv. Jag har stött bort min 

sambo (Informant M13). 

 

Att vara påverkad av annan sjukdom  

Parallellt med behandlingen hade några av informanterna både 

lindriga och mer allvarliga sjukdomar som i sin tur kunde påverka 

upplevelsen av biverkningar och behandling. Vissa biverkningar 

upplevdes vara svårt av informanterna att särskilja från 

behandlingen respektive annan pågående sjukdom. 

 

 Sedan har jag fått en massa utslag i händerna och 

det men…jag vet inte om det beror på att jag fått 

diabetes eller om det är kemet på jobbet eller 

behandlingen? (Informant H8). 

 

Det framkom i intervjuerna att informanterna med annan 

bakomliggande sjukdom var de som var mer observanta inför 

fysisk och psykisk påverkan av behandlingen. Då det var 

allvarliga sjukdomar med i bilden beskrevs tankar om döden.  
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Syntes 
Resultatet av studien visade att informanternas hälsorelaterade 

livskvalitet och dagliga liv påverkades. De upplevde sig 

prioriterade och påbörjade behandling med en målmedvetenhet 

och fokusering. Närstående, det sociala nätverket och en 

professionell sjukvård var deras stöd för att kunna hantera de 

biverkningar som uppstod och att kunna genomföra behandling. 

Målsättningen är att patienter ska kunna genomgå en behandling 

och uppleva att de får det stöd de behöver från sjukvården. Detta 

för att på så sätt få en acceptabel hälsorelaterad livskvalitet 

under behandlingstiden och få möjlighet att läka ut infektionen. 

Redan nu ses en kortare behandlingstid med milda biverkningar.  

Om flerpatienter kan behandlas ökar troligtvis den 

hälsorelaterade livskvaliteten för en stor och svårt leversjuk 

patientgrupp.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur svårt sjuka patienter med 

hepatit C upplevde sin hälsorelaterade livskvalitet i samband 

med behandling. Informanternas upplevelser kom att mynna ut i 

tre huvudteman och ett antal underteman.  

 

Att gå igenom en behandling mot hepatit C visade sig ha 

påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten och det dagliga 

livet av varierande grad och individuellt vilket även finns 

beskrivet i tidigare studie (Chang et al., 2014;Hollander et al., 

2006; Sgorbini, O'Brien, & Jackson, 2009). Det fanns de 

informanter som upplevde sjukdomen som tabubelagt och som 

en börda. Detta poängteras även i andra studier där 

informanterna bland annat upplevde sig smutsiga och rädda för 

att smitta andra (Hill, Pfeil, Moore, & Richardson, 2014; 

Kinder, 2009; Loria et al., 2013). Den hälsorelaterade 

livskvaliteten påverkades hos informanterna genom att de 

exempelvis behövde ta hjälp av närstående med praktiska 

sysslor i hemmet då de själva inte orkade. Några isolerade sig 

även från omgivningen, upplevde inte samma glädje att umgås 

med andra människor.   Informanterna kände sig prioriterade 

men det fanns de som hade mycket blandade känslor över att 

just de har fått behandling när så många andra inte får möjlighet 

på grund av medicinska skäl. Författarna anser att denna 

diskussion kommer att bli framtidens etiska dilemma, dels då 

möjlighet för behandling ser olika ut beroende på vilket 

landsting patienten tillhör och att det år 2015 infördes en ny 

patientlag som ger patienten rätt att söka vård och få en 

medicinsk bedömning i hela Sverige (SFS, 2014:821). 

Författarna ställer sig frågorna: Vem är det som ska avgöra vilka 

som får behandling? Ska landstingens ekonomi styra? Det finns 

många människor i samhället som lever med sin hepatit C och 

har en önskan att få behandling och bli friska. Hur samhället ska 
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svara upp mot ställda krav från denna grupp ekonomiskt och 

resursmässigt är framtidens problem att lösa.  

 

Det fanns en målmedvetenhet och fokusering hos informanterna 

som gjorde att det ville genomgå en behandling och bli friska. 

Även om behandlingen tog emot så fortsatte många på ren vilja. 

Detta bekräftar även andra studier (Hill et al., 2014; Kinder, 2009 

; Sheppard & Hubbert, 2006). Författarnas erfarenhet är att 

många vill få sin infektion utläkt då sjukdomen är tabubelagd och 

i vissa fall vittnar om ett tidigare ej så ordnat liv.  

 

Vissa informanter kunde fortsätta sitt liv som vanligt under 

behandlingen och upplevde ingen påverkan på det dagliga livet 

och den hälsorelaterade livskvaliteten. Detta bekräftas även i en 

sammanställning av fyra olika studier där liten påverkan på 

livskvaliteten har beskrivits (Younossi et al, 2014c). Författarna 

ställer sig frågan: Finns det ett samband mellan få eller inga 

biverkningar och upplevelsen av sin hälsorelaterade livskvalitet? 

Att inte kunna leva sitt liv som vanligt och behöva anpassa det 

efter behandlingen var en känsla som informanterna uttryckte. 

Påverkan på arbete och fritidsaktiviteter framkom vilket även 

fastställs i andra studier (Chang et al., 2014; Sgorbini et al., 

2009). Det fanns en frustration hos informanterna i studien över 

att inte kunna styra över sitt liv (Sheppard & Hubbert, 2006). En 

del informanter isolerade sig då de upplevde det jobbigt att umgås 

med andra och behov av att isolera sig belyser även Hill et al, 

(2014) samt Sgorbini et al. (2009).  

 

I studien framkom att få information var en viktig del i att känna 

sig förberedd och informanterna upplevde sig nöjda med den 

information de fick. En kontrast till detta är en studie där 

informanterna ej var nöjda med informationen. De upplevde att 

den information de fick endast gjorde dem rädda i stället för 

förberedda. De fick en för stor mängd information som de inte 

kunde hantera (Sheppard & Hubbert, 2006).  Författarna funderar 

på om inställningen till information i den aktuella studien 

påverkades av att informanterna visste att författarna var 

verksamma som sjuksköterskor på kliniken. Eller om det kan vara 

så att sjukvården har utvecklats och fått mer kunskap sedan 2006 

och bemöter och omhändertar patienter på ett bättre sätt. Brist på 

information och praktiska råd kan leda till att det blir svårare att 

hantera sin sjukdom och behandling (Hill et al., 2014).  

 

En copingstrategi att hantera sin sjukdom och behandling var för 

många informanter en tillmötesgående och stödjande sjukvård. 

Informanterna belyste att sjukvården behandlade dem på ett 

individuellt sätt. Det fanns en flexibilitet gällande 

provtagningsdagar, tider och möjlighet att komma i direkt kontakt 

med behandlande personal. Tillfredställelse med vård och 

hälsorelaterad livskvalitet har i en studie visat sig ha samhörighet  
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(Bamm et al., 2013). Även Kinder, (2009) samt Grogan och 

Timmins,(2009) beskriver att en professionell sjukvård är ett stöd 

för patienter i deras hantering av sjukdom och behandling. I den 

aktuella studien framkom även att det fanns de informanter som 

upplevde sig illa behandlade av sjukvården vilket finns definierat 

i andra studier (Hill et al., 2014; Sgorbini et al., 2009; Sheppard 

& Hubbert, 2006). Att bli illa behandlad i sjukvården tror 

författarna minskar förtroendet för sjukvården och försämrar 

patientens möjlighet att hantera sin sjukdom och behandling. De 

flesta informanterna var tillfredställda med bemötandet av 

sjukvården. Om det berodde på de inte vågade svara ärligt då 

författarna är sjuksköterskor går ej att svara på men måste tas i 

beaktning. Författarna anser att det troligen berodde på att 

informanterna var kopplade till en specialistklinik där erfarenhet 

och kompetens inom hepatit C fanns. Att det fanns 

specialistutbildad sjukvårdspersonal kopplade till patienter under 

behandling visade sig skapa trygghet (Grogan & Timmins, 2010; 

Hill et al., 2014). 

 

Flertalet av informanterna i studien levde i en relation. De 

upplevde ett stöd från närstående och det sociala nätverket. 

Författarna upplevde att behovet av stöd var varierande. Om detta 

beror på att flera av informanterna upplevde behandlingen som 

relativ enkel och då inte var i behov av så mycket stöd eller om 

stöd från anhöriga och närstående var en självklarhet och inte 

uttryckts mer specifikt. I studier av Kinder,(2009) och Sgorbini et 

al. (2009) ansåg informanterna att stöd från närstående och det 

sociala nätverket var av betydelse. Författarna anser att familjen 

är medskapare till informanternas upplevda hälsorelaterande 

livskvalitet.  

 

De flesta informanter upplevde och beskrev behandlingen som 

relativt lindrig. Om det berodde på att majoriteten hade en 

interferonfri behandling var svårt att avgöra. Det har konstaterats 

att interferonfri behandling hade mindre påverkan på den 

hälsorelaterade livskvaliteten (Younossi et al., 2014c). En oro för 

hur biverkningarna från behandlingen påverkade informanterna 

beskrevs vilket även Kinder, (2009) belyser.  

 

Trötthet var något som flera informanter beskrev vilket även 

fastställs i flera andra studier (Chang et al., 2008; Grogan & 

Timmins, 2009; Sheppard & Hubbert, 2006). Om tröttheten är 

relaterad till behandlingen eller den beror på den bakomliggande 

hepatit C sjukdomen ansåg författarna omöjligt att avgöra då 

ingen sådan fråga hade ställts. Men detta måste beaktas. Besvär 

med viktnedgång, ledvärk, klåda var biverkningar som 

informanterna upplevde och detta finns tidigare beskrivet i en 

studie där patienter behandlades med standardbehandling 

(Grogan & Timmins, 2009). Författarna menar att leva med en 
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konstant trötthet påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten 

negativt och kan ge begränsningar i det dagliga livet.  

 

Flera av informanterna upplevde förändringar i sitt humör under 

behandlingen. Det handlade om känslor av ilska, irritation och 

nedstämdhet. Dessa biverkningar har även beskrivits i andra 

studier (Chang et al., 2008; Chang et al., 2014; Sheppard & 

Hubbert, 2006). Att dessa känslor i sin tur kunde orsaka 

konflikter med närstående, anhöriga och det sociala nätverket 

påverkade informanternas dagliga liv, även 

koncentrationssvårigheter belystes. Detta poängteras i Chang et 

al., (2014) studie. En del informanter beskrev att de hade det svårt 

med intimitet, vilket innefattade både kramar och intimt 

umgänge. Påverkan på relationen till sin partner är något Kinder, 

(2009) och Sgorbini et al., (2006) också beskriver. Påverkan på 

humöret, svårigheter med intimitet och andra psykiska 

biverkningar anser författarna påverkar den hälsorelaterade 

livskvaliteten.  

 

En studie av Loria et al., (2013) konstaterar de att cirros, som 

leder till fysiska komplikationer, påverkar en patients 

välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet. I föreliggande 

studie fanns det flera informanter som förutom cirros även hade 

en annan sjukdomshistorik. Dessa var både av lindriga och 

allvarlig karaktär. Författarna var väl medvetna om att dessa 

sjukdomar kan ha påverkat hur informanterna upplevde sin 

behandlingstid och i sin tur hur de upplevde sin hälsorelaterade 

livskvalitet.  

 

Författarna kunde urskilja ett samband mellan de som tidigare 

genomgått standardbehandling och deras upplevelse av 

nuvarande behandling. Informanterna var mer förberedda och de 

jämförde upplevelserna av båda behandlingarna och de beskrev 

behandlingen med DAA läkemedel som lindrig. De tio 

informanternas upplevelser i föreliggande studie ger en 

vägledning hur kommande patienter kan förväntas uppleva 

behandlingstiden med DAA läkemedel.  

 

Metoddiskussion 
Författarna ansåg att kvalitativ intervjustudie med en 

fenomenologisk hermeneutisk metod skapad av Lindseth och 

Norberg, (2004) var mest lämpad för att besvara studiens syfte. 

Metoden valdes dels för att få möjlighet att fånga informanternas 

upplevda livsvärld och på så sätt tolka fenomenet (Lindseth & 

Norberg, 2004). Författarna ansåg att detta stärkte trovärdigheten 

i studien. 

 

Urvalsgruppen var prioriterad, de hade avslutat behandlingen och 

ej fått besked om den hade givit effekt, innan författarna började 

intervjua. Det var en unik grupp som var förutbestämd och därav 
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kunde författarna inte påverka urvalet. Författarna ansåg att 

kvantitativ metod inte var ett alternativ eller lämplig på denna 

urvalsgrupp och att enkäter inte kunde tillföra kvalitativa unika 

och djupa svar vilket var möjligt att få genom intervjuer.  

 

Denna urvalsgrupp gav författarna ett unikt tillfälle att intervjua 

då det var första gången i länet som patienter behandlades med 

DAA preparat. Urvalsgruppen var begränsad och antalet möjliga 

patienter att intervjua var 14 stycken. Det fanns en osäkerhet att 

få informanter till att vilja delta i studien men då en patient 

exkluderades, tre svarade inte och en informant som var bokad 

för intervju fick förhinder med kort varsel återstod tio patienter 

som tackade ja att bli intervjuade. Författarna uppfattade att 

informanterna upplevde det meningsfullt att sprida erfarenhet av 

deras upplevelser vidare. Enligt Polit och Beck (2012) är ca tio 

informanter eller färre ett lämpligt urval vid kvalitativa intervjuer.  

 

Att det var en övervikt av män i urvalsgruppen speglade 

prevalensen i sjukdomsgruppen i Sverige och var inget som 

författarna kunde påverka.  

Att urvalsgruppen hade ett åldersspann på 47-66 år visade att de 

haft sjukdomen länge och utvecklat en avancerad leversjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det fanns en variation bland 

informanterna avseende ålder, sysselsättning, civilstånd och 

utbildningsnivå vilket enligt författarna resulterade i ett nyanserat 

resultat och stärkte trovärdigheten i studien. Lindseth och 

Norberg (2004) påtalar att det är av stor värde med en variation i 

urvalsgruppen för att stärka trovärdigheten.   

 

En intervjuguide utformades för att få svar på studiens syfte. 

Enligt litteraturen bör intervjuguiden innehålla få övergripande 

öppna frågor för att bjuda in informanten till ett samtal. 

Författarna valde att ha två övergripande frågor samt ett antal 

områden som författarna önskade beröra (Gillham, 2008; Kvale 

& Brinkman, 2014). Författarna testade intervjuguiden i en 

provintervju och beslutade att inga ändringar behövde göras. Av 

praktiska skäl var det enbart en av författarna som utförde 

provintervjun och i efterhand ansåg författarna att det kan ha varit 

av värde att även den andra utfört en provintervju. Detta då det 

kunde ha medfört att intervjuguiden kunde ha granskats 

ytterliggare (Gillham, 2008; Polit & Beck, 2012). Författarna 

ansåg att detta inte påverkade fynden.  

 

Författarna hade olika erfarenheter av patientsamtal. En hade 

erfarenhet av längre samtal i och med sjuksköterskebesök. Den 

andra hade erfarenhet av korta möten, patientsamtal vid 

avdelningsarbete. Båda hade tidigare genomfört intervjuer med 

patienter och hade därför viss erfarenhet av att intervjua. Om 

intervjupersonen påverkade informantens svar var svårt att 

avgöra men måste tas i beaktning.  
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Författarna upplevde sig förväntansfulla och bekväma inför 

intervjusituationen och visade respekt för informanten vilket 

författarna ansåg påverkade dem på ett positivt sätt. 

Informanterna upplevdes bekväma och avslappnade i 

intervjusituationen vilket författarna uppfattade leda till ärliga 

och uppriktiga svar. Det är viktigt med en bra inspelningsplats 

som är ostörd. Detta tillsågs genom att flertalet av intervjuerna 

genomfördes efter att mottagningen var stängd samt att en skylt 

där det framgick att intervju pågick sattes upp på dörren. 

Informanterna gavs möjlighet att välja tid för intervjun, dock ej 

plats på grund av praktiska skäl, inspelningsmässigt. Det var svårt 

att veta om det blev någon avgörande skillnad på intervjuerna då 

de inte hade fått välja plats. Författarna upplevde ändå att 

mottagningarna var en självklar plats och det var heller ingen som 

efterfrågade något annat (Polit & Beck, 2012).  

 

Författarna var privatklädda vid åtta intervjuer. En författare 

genomförde två intervjuer och var då arbetsklädd. Om detta 

begränsade dessa två informanter är svårt att avgöra, men känslan 

som båda författarna fick var att detta inte påverkade. Båda 

författarna genomförde intervjuer med olika informanter, var och 

en för sig. Det fanns både en fördel och en nackdel med att båda 

intervjuade. Författarna ansåg att en fördel med att ha olika 

intervjuare gav möjlighet till ett mer nyanserat resultat. Samt att 

det minskade risken för att informanten kände sig i underläge. En 

nackdel kan ha varit att det påverkade intervjustrukturen då 

endast den som intervjuade kunde ta del av den specifika 

intervjusituationen och informantens kroppsspråk. Vid 

granskning av intervjuerna visade det sig att författarna ställt 

likvärdiga frågor men kanske på lite olika sätt. Detta har även att 

göra med att viss anpassning måste tas till den individ som 

intervjuas. Detta kunde ha varit genomförbart att endast den ena 

författaren utfört alla intervjuer då den inte haft någon 

patientrelation till någon av informanterna. 

 

Då några informanter hade upplevt välmående under 

behandlingen och helt enkelt kunnat leva som vanligt hade de inte 

mycket att berätta om deras upplevelser. Detta blev en stor 

utmaning för intervjuarna då det var svårt att få fram information. 

Ett samband mellan detta och längden på vissa intervjuer kan ses. 

Författarna kunde även ha varit mer aktiva med att ställt frågor 

såsom, hur menar du nu, kan du beskriva. Dock kan slutsatser 

inte endast dras mellan intervjulängd och hur mycket information 

som kom fram. Även kortare intervjuer visade sig innehålla 

mycket information. Det fanns en viss risk att informanterna 

svarade efter vad som var socialt acceptabelt speciellt med tanke 

på att intervjuarna var sjuksköterskor.  
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Författarna har följt analysprocessen noggrant samt beskrivit den 

utförligt i studien vilket stärkte trovärdigheten. Den naiva 

läsningen och de teman som skapades i studien ska ha en 

överensstämmelse vilket författarna ansåg att de hade. Detta 

förstärkte trovärdigheten. Författarna upplevde att ju längre 

analysen fortskred desto djupare förståelse för informantens 

upplevda livsvärld upptäcktes. (Lindseth & Norberg, 2004). Då 

författarna har erfarenhet av denna patientgrupp kan naturligtvis 

författarnas förförståelse ha påverkat analysprocessen och 

resultatet vilket författarna är väl medvetna om (James, 

Andershed, Gustavsson & Ternestedt, 2011).  

  

Kliniska implikationer 
De tio informanternas upplevelser i föreliggande studie ger 

behandlande läkare och sjuksköterskor en vägledning i hur 

kommande patienter kan förväntas uppleva behandlingstiden. 

Framöver kommer ett antal nya läkemedel mot hepatit C 

registreras. Efter en 25 årig historisk resa med hepatit C och 

behandling är detta början på något nytt. Med fynden i åtanke 

skulle det vara intressant att utföra en kvantitativ studie med ett 

större antal deltagare. Förslagsvis mäta livskvaliteten före, under 

och efter behandling med olika livskvalitetsskalor och se om det 

finns skillnader till exempel mellan män och kvinnor, ålder, 

fibrosstadium, olika genotyper.  
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