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Abstrakt 
Hepatit C är en blodburen smittsam infektion som drabbar miljoner 

människor varje år. De som smittats av denna sjukdom påverkas ofta av 

negativa känslor, samt upplevelsen av att de behandlas annorlunda på grund 

av sin sjukdom. Upplevelsen av att bli behandlad annorlunda sker både ute i 

samhället och inom vården. Då detta är en sjukdom som blivit allt vanligare 

ökar därför behovet av mer kunskap. Syftet med denna kunskapsöversikt var 

att beskriva vårdpersonals kunskap om och attityder till hepatit C. Tjugotre 

artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet som 

framkom delades in i två huvudområden: kunskap och attityder. Under 

dessa två huvudområden framkom totalt åtta kategorier. Detta resultat 

visade på otillräcklig kunskap och varierande attityder. Det framkom 

däremot inte att det fanns något samband mellan dålig kunskap och attityd. 

Mer forskning behövs inom området, främst om vårdpersonals attityder till 

hepatit C. Resultatet i denna studie går att använda av all vårdpersonal och 

kan omsättas till att utöka sjuksköterskors kunskap i bemötandet med 

patienter med annan blodsmitta än hepatit C eller injektionsmissbruk. Denna 

utökade kunskap leder till bättre vårdkvalitet för patienter. 

 

Nyckelord: Hepatit C, vårdpersonal, kunskap, attityder, systematisk 

litteraturstudie, kunskapsöversikt 
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Att diagnostiseras med en blodburen infektionssjukdom innebär inte bara den ändring 

sjukdomen i sig medför, utan livet påverkas på ett ännu större plan. Utöver att hantera sin 

sjukdom ställs personer även ofta inför att hantera andras åsikter och fördomar. Dessvärre är 

det vanligt att tidigare relationer ändras samt att saker som tidigare inte varit ett problem nu 

blivit det, exempelvis när det kommer till att skaffa jobb (Lert, Sitta, Bouhnik, Dray-Spira & 

Spire, 2010). Det finns ett behov av vård som gör det möjligt för personen med blodburen 

sjukdom att uppnå oberoende livskvalitet (Harding & Molloy, 2008). 

 

Under 1970-talet fann forskarna två nya virus, hepatit A (HAV) och hepatit B (HBV). År 

1989 upptäcktes ännu ett hepatitvirus, hepatit C-viruset (HCV) (Choo et al., 1989). Fram tills 

idag har man funnit sju olika former av hepatit, hepatit A-G. De olika hepatitformerna är 

namngivna i alfabetisk ordning efter den ordning de har upptäckts (Walker & Howard, 2003). 

Det finns två typer av HCV: akut och kronisk. Det akuta stadiet kan läka ut av sig själv efter 

några veckor, men i många fall övergår detta stadie till en kronisk hepatit C (WHO, 2011). 

Det finns två typer av HCV: akut och kronisk. Det akuta stadiet kan läka ut av sig själv efter 

några veckor, men i många fall övergår detta stadie till en kronisk hepatit C (WHO, 2011). 

Sjukdomen smittas främst via blodkontakt, men kan även i sällsynta fall smitta via samlag 

(WHO, 2011). De främsta orsakerna till den stora spridningen av HCV är blodtransfusioner, 

injektionsmissbruk och osäkert handhavande av kanyler (Shephard, Finelli & Alter, 2005). 

Injektionsmissbruk är den främsta orsaken till HCV i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

Det står även för en av de dominerande orsakerna till nya HCV-infektioner världen över 

(Shephard et al., 2005). De faktorer som med stor sannolikhet tros påskynda utvecklingen av 

kronisk HCV är HIV (Humant immunbristvirus), HBV och alkoholkonsumtion (Shephard et 

al., 2005). HCV i sig har länge setts som ett obotligt virus. Efter många års forskning har en 

behandling utvecklats som kan bota patienter med HCV (Fried et al., 2002; Mitchell, 2005). 

Det fortsätter däremot kontinuerligt att forskas om nya effektivare behandlingar för HCV 

(Jacobson et al., 2011; Poordad et al., 2011). 

 

Idag uppskattas 170 miljoner människor världen över vara drabbade av HCV och man 

estimerar att 3-4 miljoner människor smittas årligen (WHO, 2011). Den värst HCV-drabbade 

befolkningen finns i regionerna norra Afrika och Mellanöstern (The Global Burden of 

Hepatitis C Working Group, 2004). I Sverige räknas HCV som en allmänfarlig sjukdom och 

innefattar anmälningsplikt (Smittskyddslag 2004:168). År 2009 beräknades det att kring 



4 

 

40000 svenskar var smittade av denna sjukdom (Lagging et al., 2009). De senaste rapporterna 

visar dock att antalet smittade/år i Sverige just nu är på nedgång (Smittskyddsinstitutet, 2012).  

 

Sjukdomen påverkar det dagliga livet, dels på grund av symtomen från sjukdomen i sig och 

behandlingen, men även på grund av den förändrade livssituationen. Personer med HCV kan 

uppleva det som svårt att bibehålla livskvaliteten och ett meningsfullt liv. Att bli 

diagnostiserad med HCV kan bidra med känslor av chock, rädsla, förnekelse, ilska och 

ledsamhet (Sgorbini, O’Brien & Jackson, 2009).  Att sedan leva med HCV kan bidra till 

känslor av skam, genering, ilska, rädsla och låg självkänsla. Detta kan i sin tur leda till att 

personer med HCV försöker dölja sin sjukdom och information om sig själva, medan andra 

vill sprida kunskapen om HCV och därför lär ut kunskap om sjukdomen (Butt, Paterson & 

McGuinness, 2008). Det finns ett visst behov för personer med HCV att prata om sin 

sjukdom. Temple-Smith, Grifford och Stoové (2004) visar att patienter med HCV kan komma 

att undvika att prata om sin sjukdom med vårdpersonal om vårdpersonalen upplevs som 

okunnig eller har dåligt bemötande. Personer som lever med HCV kan uppleva psykologiska 

sidoeffekter så som depression och känslor av att de är hämmade (Sgorbini et al, 2009).  

 

Studier (Butt et al., 2008; Temple-Smith et al., 2004) visar att patienter med HCV upplever att 

de behandlas annorlunda av vårdpersonal i jämförelse med människor utan HCV. Enligt 

deltagare med HCV i Sgorbini et al. (2009) kan detta bero på att det finns bristande kunskap 

och fördomar hos vårdpersonal. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska 

vården ges på lika villkor. Med lika villkor menas att vården alltid ska ges med respekt för 

varje persons värde i den person de är, oavsett ens egna åsikter/fördomar om personen. 

Patienter som upplever att vårdpersonalen engagerar sig i dem, känner sig sedda och 

likvärdigt behandlade upplever lättare känslan av välbefinnande (Arman & Rehnsfeldt, 2007). 

Eftersom HCV är en sjukdom som blivit allt vanligare, ökar risken för att vårdpersonal kan bli 

smittade då viruset smittar via blod (FitzSimons et al., 2008). För att hindra denna 

sjukdomsspridning krävs det främst preventiva åtgärder (Pears, 2010). Med preventiva 

åtgärder avses att testa bloddonatorer så att de inte är drabbade av viruset och lära ut ett säkert 

handhavande av kanyler, blod och vård av patient med HCV. Det innebär även att öka 

kunskapen inom ämnet (Pears, 2010; Shephard et al., 2005). Då litteraturgenomgången visar 

att HCV är en sjukdom som blir allt vanligare bidrar detta till att det finns ett behov av 

fördjupad kunskap i ämnet. Denna studie kan användas av all vårdpersonal för att ge utökad 
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kunskap om ämnet HCV. Ökad kunskap hos vårdpersonal kan i sin tur även leda till en 

förbättrad vård för patienterna. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals kunskap om och attityder till HCV. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med studien och för att få en samlad kunskap över det område som valts 

användes en systematisk litteraturöversikt. Enligt Holopainen, Hakulinen-Viitanen och 

Tossavainen (2008) kan en systematisk översiktsstudie användas för att belysa kunskap inom 

ett område och forskaren behöver inte ta hänsyn till vilken metod som använts i 

primärstudierna. Därför kan både kvalitativa och kvantitativa studier ingå i denna studie. I 

enlighet med Holopainen et al. (2008) definierades syftet, data samlades in, jämfördes och 

sammanställdes för att slutligen presenteras i ett resultat. 

 

Litteratursökning 

De databaser som användes för litteratursökning i denna studie var Cinahl och PubMed. 

Dessa databaser valdes då de är de mest betydande databaserna inom omvårdnadsforskning 

(Polit & Beck, 2008, s. 111-115). För att få tillgång till vedertagna söktermer användes 

Swedish MeSH (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 63-64). Sökningen var både 

systematiskt och manuellt genomförd. Den manuella sökningen byggde på användning av 

referenser funna genom tidigare sökningar (Willman et al., 2006, s. 80). Den systematiska 

sökningen genererade 16 stycken studier och den manuella genererade sju stycken. 

 

Vid val av artiklar användes vissa kriterier för att begränsa och förtydliga önskad data ämnad 

att ha med i studien (Holopainen et al., 2008; Polit & Beck, 2008, s. 338). Inklusionkriterier 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska, vara vetenskapligt 

granskade, vara antingen kvalitativa eller kvantitativa, samt gälla både kronisk och akut 

hepatit C. Studien begränsades inte till enbart kvalitativa eller enbart kvantitativa studier, då 

huvudsaken är att materialet i artiklarna svarar mot studiens syfte (Holopainen et al., 2008). 

Litteratursökningar och dess urval presenteras i Bilaga 1. Totalt valdes 23 stycken artiklar ut 

som svarade mot syftet. Dessa presenteras i Bilaga 2. 
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Kvalitetsgranskning 

Till artiklarnas kvalitetsgranskning användes kvalitetsgranskningsprotokoll från Willman et 

al. (2006, s. 154-157). Formulären anpassades efter varje enskild artikel för att göra en sådan 

rättvis och korrekt granskning som möjligt (Willman et al., 2006, s. 95). De två granskarna 

gjorde granskningen enskilt (Polit & Beck, 2008, s. 671) ökar det reliabiliteten i 

bedömningen. Varje positivt svar gavs ett poäng och varje negativt svar gavs noll poäng. 

Utifrån granskningsprotokollet räknades sedan andelen positiva svar för varje artikel fram för 

att besluta över kvalitetsgrad. Vi använde oss utav fem kvalitetsgraderingar (Tabell 1) där I 

motsvarar högsta kvalitet och V lägsta (jmf. Willman et al., 2006, s. 96). Artiklar med 

kvalitetsgrad V exkluderades ur studien relaterat till den låga kvalitetsgraden. 

 

Tabell 1 Översikt över kvalitetsgraderingar 

Intervall (%) Gradering 

80-100  I 

65-79  II 

50-64  III 

35-49  IV 

0-34  V 

 

Analys 

Litteraturanalysen av de valda artiklarna gjordes utifrån analysmetoden beskriven av 

Holopainen et al. (2008). 

 

Till en början plockades artiklar ut från litteratursökningen som verkade relevanta för studien. 

För att avgöra huruvida de var relevanta eller inte lästes först titel och abstrakt och verkade 

dessa svara på studiens syfte lästes artiklarna i sin helhet. Enligt Holopainen et al. (2008) är 

det acceptabelt att utifrån endast titel och abstrakt exkludera studier. Detta gjordes dock med 

varsamhet för att inte gå miste om relevanta studier. Tveksamma titlar eller abstrakt 

inkluderades och bedömdes utifrån att ha granskat artikeln i sin helhet. Totalt valdes 23 

stycken artiklar ut. Dessa presenteras i Bilaga 2. Varje artikel tilldelades en bokstav som 

motsvarade artikelns egna kod. Artiklarna lästes igenom noggrant och textenheter som 

svarade på studiens syfte färgmarkerades. Totalt valdes 247 textenheter. Varje textenhet 
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tilldelades ett eget nummer som parades samman med artikelns bokstav. Denna bokstavs- och 

sifferkombination gjorde det enkelt att sedan hitta tillbaka till originalkällan för varje 

textenhet. Dessa textenheter extraherades och översattes. Kondensering utfördes sedan på de 

textenheter som hade behov av detta, det vill säga att dessa textenheter kortades ned men 

kvarhöll innehållets kärna (jmf. Holopainen et al., 2008). Alla textenheter delades sedan in i 

de två huvudområden studien bygger på, kunskap och attityder. Underkategorierna blev 73 

stycken vid en första kategorisering. De underkategorier som beskrev liknande innehåll fördes 

sedan samman till större, mer beskrivande kategorier under en andra kategorisering. Detta 

resulterade i 15 nya kategorier. En tredje och sista kategorisering genomfördes för att 

frambringa åtta rena underkategorier. 

 

De olika studiernas innehåll presenteras i en matris (Tabell 2). Detta gjordes för att få en 

översikt över studiernas specifika innehåll, samt för att beskriva hur forskningen om kunskap 

och attityder till HCV är fördelad. 
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Tabell 2 Översikt över de olika studiernas innehåll 

Antal studier inom varje 

kategori 
Kvalitets-

grad 
Antal studier inom varje 

kategori 
Kvalitets

-grad 
Faktorer som påverkar 

vårdpersonals kunskap (n= 8) 
 Nivå på vårdpersonals kunskap 

(n= 10) 
 

Anjum et al. (2005) IV Anjum et al. (2005) IV 
Ferrante et al. (2008) II Coppola et al. (2004) IV 
Frazer et al. (2010a) I D’Souza et al. (2004) I 
Kagan et al. (2009) III Dev & Sievert (2002) III 
Parmeggiani et al. (2010) I Frazer et al. (2010a) I 
Prodanovska-Stojcevska III Frazer et al. (2010b) I 
et al. (2010)  Hopwood et al. (2007) II 

Richmond et al. (2007) I Kagan et al. (2009) III 
van de Mortel (2002) I Prodanovska-Stojcevska 

et al. (2010) 
III 

  van de Mortel (2002) I 

Vårdpersonals kunskap om 

smittspridning (n= 8) 
 Vårdpersonals kunskap om 

användning av förebyggande 
åtgärder mot HCV (n= 7) 

 

Anjum et al. (2005) IV Anjum et al. (2005) IV 
D’Souza et al. (2004) I D’Souza et al. (2004) I 
Dev & Sievert (2002) III Frazer et al. (2010b) I 
Parmeggiani et al. (2010) I Kagan et al. (2009) III 
Saleem et al. (2010) I Keller et al. (2005) II 
Shebab et al. (1999) II Parmeggiani et al. (2010) I 
Shebab et al. (2001) I Saleem et al. (2010) I 
Stein et al. (2003) II   

Vårdpersonals kunskap om 
screening för HCV (n= 6) 

 Vårdpersonals kunskap om 
diagnostik (n= 5) 

 

Clark et al. (2005) II Anjum et al. (2005) IV 
Coppola et al. (2004) IV Coppola et al. (2004) IV 
Cox et al. (2011) II D’Souza et al. (2004) I 
Frazer et al. (2010a) I Dev & Sievert (2002) III 
Munoz- Plaza et al. (2006) II Ferrante et al. (2008) II 
Shebab et al. (2001) I   
Vårdpersonals kunskap om 

behandling (n= 8) 
 Vårdpersonals kunskap om 

HCVs sjukdomsförlopp (n= 4) 
 

Anjum et al. (2005) IV D’Souza et al. (2004) I 
Clark et al. (2005) II Dev & Sievert (2002) III 
Coppola et al. (2004) IV Frazer et al. (2010a) I 
D’Souza et al. (2004) I Richmond et al. (2007) I 
Dev & Sievert (2002) III   
Frazer et al. (2010a) I   
Richmond et al. (2007) I   
Shebab et al. (2001) I   

Vårdpersonals kunskap om hur 
patienter informeras (n= 5) 

   

Clark et al. (2005) II   
D’Souza et al. (2004) I   
Dev & Sievert (2002) III   
Frazer et al. (2010a) I   
Keller et al. (2005) II   
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Tabell 2 (fortsättning) Översikt över de olika studiernas innehåll 

 

Matrisen visar vilka kategorier som benämns i respektive studier. Kategorierna är från den 

andra kategoriseringen i analysen, för att ge en sådan beskrivande bild som möjligt. De mest 

belysta kategorierna i studier ingående i analysen är: faktorer som påverkar vårdpersonals 

kunskap, nivå på vårdpersonals kunskap, samt vårdpersonals kunskap om smittspridning och 

kunskap om behandling. De kategorier som belystes i minst antal analysartiklar var: 

vårdpersonals kunskap om HCVs sjukdomsförlopp, vårdpersonals attityder till personer med 

HCV, samt vårdpersonals attityder till screening för HCV och attityder till användning av 

försiktighetsåtgärder. Av dessa fyra kategorier handlar tre om attityder. De artiklar som 

belyser vårdpersonals attityder är färre än de antal av analysstudierna som belyser 

vårdpersonals kunskap. Däremot fanns de enda artiklarna med kvalitetsgrad IV bland de 

studier som beskriver ämnet kunskap. Analysartiklarna som beskriver vårdpersonals attityder 

har en högre kvalitetsgrad överlag.  

 

I matrisen framkommer det även att en av artiklarna belyser åtta av de 15 kategorierna 

resultatet bygger på. De övriga artiklarna belyser som mest sex områden eller mindre. Detta 

Antal studier inom varje 

kategori 
Kvalitets-

grad 
Antal studier inom varje 

kategori 
Kvalitets

-grad 
Vårdpersonals attityder till 

personer med HCV (n= 4) 
 Faktorer som påverkar 

vårdpersonals attityder till 

personer med HCV (n= 5) 

 

Brener et al. (2007) III Brener et al. (2007) III 
Frazer et al. (2010b) I D’Souza et al. (2004) I 
Hopwood et al. (2007) II Frazer et al. (2010b) I 
Munoz- Plaza et al. (2006) II Hopwood et al. (2007) II 
  van de Mortel (2003) I 

Vårdpersonals attityder till 

kontakt med personer med 
HCV (n= 5) 

 Vårdpersonals attityder till vilja 

att vårda personer med HCV  
(n= 6) 

 

D’Souza et al. (2004) I Clark et al. (2005) II 
Kagan et al. (2009) III Frazer et al. (2010b) I 
Prodanovska-Stojcevska 
et al. (2010) 

III Keller et al. (2005) II 

Richmond et al. (2007) I Richmond et al. (2007) I 
van de Mortel (2003) I van de Mortel (2002) I 
  van de Mortel (2003) I 

Vårdpersonals attityder till 

screening för HCV (n= 2) 
 Vårdpersonals attityder till 

användning av 
försiktighetsåtgärder (n= 4) 

 

Frazer et al. (2010b) I Frazer et al. (2010b) I 
van de Mortel (2003) I Kagan et al. (2009) III 
  Keller et al. (2005) II 

  Richmond et al. (2007) I 
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tyder på att artiklarna inriktar sig på ett fåtal områden var och därför kan ses som någorlunda 

fokuserade. Fokuserade studier bidrar till ökad trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

299). Inget samband visades mellan kvalitetsgrad och i vilket land studien var gjord. 

 

Resultat 

Analysen inkluderade 23 studier varav 21 stycken var kvantitativa studier och två var 

kvalitativa studier. Nio av studierna hade kvalitetsgrad I, åtta hade kvalitetsgrad II, fyra hade 

kvalitetsgrad III och två hade kvalitetsgrad IV. I Bilaga 2 visas de artiklar som valdes ut för 

analys och deras studietyp, deltagarantal, metod, huvudfynd och kvalitetsgrad. Resultatet i 

denna kunskapsöversikt presenteras i två huvudområden (Tabell 3). Professioner ingående i 

begreppet vårdpersonal i resultatet är undersköterskor, sjuksköterskor, samt läkare. 

 

Tabell 3 Översikt över huvudområden och kategorier 

Huvudområde   Kategorier 

Vårdpersonals kunskap om HCV Mängden kunskap och faktorer som påverkar 

kunskap 

Kunskap om smittspridning och användning av 

förebyggande åtgärder 

Kunskap om screening för HCV och diagnostik 

Kunskap om behandling och sjukdomsförlopp 

Kunskap om hur patienter informeras 

 

Vårdpersonals attityder till HCV Attityder till personer med HCV och faktorer som 

påverkar attityder 

Attityder till kontakt med person med HCV och vilja 

att vårda 

Attityder till screening för HCV och användning av 

försiktighetsåtgärder 
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Vårdpersonals kunskap om HCV 

Mängden kunskap och faktorer som påverkar kunskap 

Studier (Dev & Sievert, 2002; Frazer, Glacken, Coughlan, Staines & Daly, 2010b) visade att 

vårdpersonal ansåg sig ha för lite kunskap om HCV. Detta skiljde sig dock gällande den 

kunskap läkare ansåg sig ha. Majoriteten av dem ansåg att de var välinformerade (Dev & 

Sievert, 2002). Oberoende åsikt om egen kunskap och profession visar Coppola et al. (2004) 

att det finns en gemensam åsikt om att den tillgängliga information som finns om HCV är för 

dålig. Kunskapen var bättre gällande andra blodsmittor, som HBV och HIV. Detta trots att 

majoriteten av vårdpersonal visste att HCV är vanligare än HIV (D’Souza, Glynn, Alstead, 

Osonayo & Foster, 2004; Kagan, Lee Ovadia & Kaneti, 2009). Studier (D’Souza et al., 2004; 

Hopwood & Treloar, 2007) visade även att majoriteten av vårdpersonal visste hur vanlig 

förekomsten av HCV är hos injektionsmissbrukare. Frazer, Glacken, Coughlan, Staines och 

Daly (2010a) visade att sjuksköterskor på missbruksenheter hade mer kunskap om HCV än 

vårdpersonal på andra vårdavdelningar. Studier (Anjum, Siddiqui, Ahmed, Rizvi & Usman, 

2005; Frazer et al., 2010a; Prodanovska-Stojcevska, Isjanovska & Popova-Ramova, 2010; van 

de Mortel, 2002) visade att på andra avdelningar hade läkare den bästa allmänna kunskapen, 

efterföljt av sjuksköterskor. Lägst kunskap om HCV hade undersköterskor.  

 

Studier (Frazer et al., 2010a; Kagan et al., 2009; Parmeggiani, Abbate, Marinelli & Angelillo, 

2010; van de Mortel, 2002) visade att faktorer som gav vårdpersonal mer kunskap om HCV 

var vilken profession vårdpersonalen tillhörde, om de nyligt hade vårdat en smittad, om de 

hade gått utbildningskurser om HCV och vilken arbetsplats de hade. Frazer et al. (2010a) 

visade att även ålder och hur många år de hade arbetat inom vården var faktorer som 

påverkade kunskapen. Vårdpersonal i åldern 24-45 år var mest kunniga om HCV. Studier 

(Anjum et al., 2005; Prodanovska-Stojcevska et al., 2010; Richmond, Dunning & Desmond, 

2007) visade dock att den allmänna kunskapen om HCV hos vårdpersonal var god oavsett 

ålder. Huruvida antal år i vården påverkade kunskapen skiljde sig däremot åt i studierna 

(Ferrante, Winston, Chen & de la Torre, 2008; Parmeggiani et al., 2010; van de Mortel, 

2002).  

 

Kunskap om smittspridning och användning av förebyggande åtgärder 

När det kom till vårdpersonals kunskap om smittspridning var det tudelat resultat, då 

kunskapen både var god och bristande. Stein, Makarawo och Ahmad (2003) menar att 
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kunskapen främst är bristande. Studier (Anjum et al., 2005; D’Souza et al., 2004; Dev & 

Sievert, 2002; Shebab, Sonnad, Jeffries, Gunaratnum & Lok, 1999) visade att när det kom till 

smittvägar så som: moder-foster, amning, blodtransfusioner efter 1992, skopier och injicering 

fanns det tydliga kunskapsbrister. Parmeggiani et al. (2010) beskrev även att en del 

vårdpersonal inte visste att de kunde smitta en patient med HCV, trots att de visste att de 

själva kunde bli smittade. Kunskapen var däremot bättre gällande: smittspridning genom 

redan smittad person, injektionsmissbruk, delande av använda kanyler, nålstick med 

blodkontaminerad kanyl, blodtransfusion innan år 1992, multipla sexpartners, samt att de inte 

sprids via röntgen (Anjum et al, 2005; D’Souza et al., 2004; Dev & Sievert, 2002; Saleem, 

Khalid, Ishaque & Zafar, 2010; Shebab et al., 1999; Shebab, Sonnad & Lok, 2001).  

 

Studier (Anjum et al., 2005; D’Souza et al., 2004; Frazer et al., 2010b) visade att vårdpersonal 

visste att vårdhygieniska åtgärder skyddar mot spridningen av HCV. Andra studier (Kagan et 

al., 2009; Keller, Daley, Hyde, Greif & Church, 2005) visade däremot att användandet av 

dessa förebyggande vårdhygieniska åtgärder hos vårdpersonal var otillfredsställande. 

Missbruksenheter var dock den arbetsplats som oftare förebyggde spridning av HCV och 

sjuksköterskor var den profession som hade högst kunskap om hur detta skulle utföras 

(Anjum et al., 2005; Frazer et al., 2010b; Parmeggiani et al., 2010) 

 

Kunskap om screening för HCV och diagnostik 

Studier visade (Clark, Yawn, Galliher, Temte & Hickner, 2005; Coppola et al., 2004; Shebab 

et al., 2001) att när det kom till att testa personer för HCV fanns ett samband mellan kunskap 

om HCVs riskfaktorer och antalet utförda tester. Personer som riskerade att vara smittade av 

någon av de smittvägar vårdpersonal överlag hade bättre kunskap om hade högre chans att 

testas för HCV. Något som också kunde avgöra om personer testades för HCV eller ej var 

relaterat till vårdpersonalens arbetsplats (Frazer et al, 2010a). Studier (Cox et al., 2011; 

Munoz-Plaza, Strauss, Astone-Twerwll, Des Jarlais & Hagan, 2006) visade dessutom att 

personer med HCV även riskerades att inte testas för sjukdomen om de vårdades av husläkare. 

Detta för att en stor del av dessa husläkare såg det som svårt att testa och utvärdera 

provsvaren för HCV. Cox et al. (2011) beskrev även att vissa husläkare inte ser det som deras 

ansvar att testa deras patienter för HCV.  

 

Gällande tolkningen av provsvaren av HCV visade Ferrante et al. (2008) att det fanns en viss 

brist hos läkare. Läkare skulle felaktigt göra om testet vid ett positivt provsvar, samt att ibland 
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felaktigt betrakta patienter som immuna mot HCV (D’Souza et al., 2004; Dev & Sievert, 

2002; Ferrante et al., 2008). Vidare framkom det även att alla läkare inte ansåg att en HCV-

smittad person borde få vaccin mot HAV och HBV. Många skulle däremot vaccinera 

personen mot HCV, trots att det inte finns något tillgängligt vaccin för denna sjukdom 

(Anjum et al., 2005; Coppola et al., 2004). 

 

Kunskap om behandling och sjukdomsförlopp 

Enligt Anjum et al. (2005) visste inte all vårdpersonal att behandling fanns. Studier (Clark et 

al., 2005; D’Souza et al., 2004; Shebab et al., 2001) visade att all vårdpersonal inte hade 

kunskapen om hur effektiv behandlingen är. Enligt flera studier (Coppola et al., 2004; Dev & 

Sievert, 2002; Shebab et al., 2001) var det även ett stort bortfall av dessa personer som inte 

rekommenderade den behandling som ses som standardbehandling idag, utan gav andra 

förslag. D’Souza et al. (2004) och Richmond et al. (2007) beskrev att det även fanns ett 

kunskapsunderskott om behandlingstillgängligheter. Kunskapen om behandling av HCV var 

relaterat till vårdpersonalens arbetsplats där de på missbruksenheter hade mest kunskap 

(Frazer et al., 2010a). 

 

Studier (D’souza et al., 2004; Dev & Sievert, 2002) visade att vårdpersonal hade dålig 

kunskap om hur HCV som sjukdom utvecklas under tid. Kunskapen varierade beroende på 

vilken arbetsplats de jobbade på (Frazer et al., 2010a). Richmond et al. (2007) belyste även att 

det fanns ett underskott av kunskap om hur många som dör relaterat till HCV.  

 

Kunskap om hur patienter informeras 

Frazer et al. (2010a) och Keller et al. (2005) visade att vårdpersonal som informerade 

patienter arbetade med störst sannolikhet på missbruksenheter eller hade mer kunskap om 

HCV. Informationen gavs muntligt och gällde allt som rör hepatit (Clark et al., 2005; D’Souza 

et al., 2004; Dev & Sievert, 2002; Frazer et al., 2010a). Studier (Clark et al., 2005; D’Souza et 

al., 2004; Frazer et al., 2010a) visade att sjuksköterskor informerade patienterna kontinuerligt 

under deras vårdtid. Läkare informerade patienterna främst efter diagnostiseringen av den 

smittade, och då oftast enbart om sjukdomens progression. 

 

Sammanfattningsvis visade analysen av studierna att vårdpersonals kunskap om HCV är 

bristande. Kunskaper påverkades av profession, arbetsplats, genomförda utbildningskurser, 
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ålder, år inom vården, samt huruvida de nyligt vårdat en person med HCV. Mest kunskap 

hade vårdpersonal på missbruksenheter.  

 

Vårdpersonals attityder till HCV 

Attityder till personer med HCV och faktorer som påverkar attityder 

Attityder mot HCV visade sig variera. Vårdpersonal som jobbade på leverkliniker och 

missbruksenheter hade en mer positiv attityd till personer med HCV (Brener, von Hippel & 

Kippax, 2007; Frazer et al., 2010b). Kollegor visade sig ha en inverkan på andras åsikter och 

attityder. De kollegor som var entusiastiska och positiva spred denna attityd vidare till övrig 

vårdpersonal (Munoz-Plaza et al., 2006).  

 

Studier (D’Souza et al., 2004; Hopwood & Treloar, 2007) visade att attityder var starkt 

relaterade till att tro att personer med HCV var injektionsmissbrukare och att dessa inte skulle 

dyka upp på bokad tid. Vidare framkom att viss vårdpersonal inte hade tillräckligt med 

tålamod för dessa personer. De attityder vårdpersonal hade mot dessa människor var svåra att 

ändra. Brener et al. (2007) visade däremot på att ökad kontakt med injektionsmissbrukare gav 

mer positiva uttalade känslor hos vårdpersonal. Detta ledde dock till mer outtalade negativa 

attityder. Injektionsmissbrukare associerades oftare med mer negativa egenskaper än icke 

missbrukare. D’Souza et al. (2004) visade även att det fanns fördomar hos vårdpersonal att 

homosexuella skulle ha större benägenhet att vara smittade av HCV. Enligt Frazer et al. 

(2010b) kunde även ålder och kunskap spela in gällande vårdpersonals attityder, något som 

däremot inte stöddes av Brener et al. (2007) och van de Mortel (2003). Den profession med 

mest outtalade negativa attityder var sjuksköterskor (Brener et al., 2007).  

 

Attityder till kontakt med personer med HCV och vilja att vårda 

Särbehandling av personer med HCV existerade, som skedde genom att antingen undvika 

kontakt, helt eller delvis, med den smittade, ytterligare procedurer vid infektionskontroller 

eller genom diskriminerande attityder (D’Souza et al., 2004; Kagan et al., 2009; Prodanovska-

Stojcevska et al., 2010; Richmond et al., 2007; van de Mortel, 2003). Särbehandling mot 

personer med HCV skedde dock inte alltid (Kagan et al., 2009; van de Mortel, 2002, 2003). 

 

De som kände sig oroliga vid vård av personer med HCV var främst oroliga på grund av 

rädslan att själva smittas. Detta påverkade hur vårdpersonal betedde sig mot människor med 

HCV. Det som triggade denna rädsla att smittas var misstro, fördomar, kunskap och även 
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okunskap (Keller et al., 2005; Richmond et al., 2007). Desto högre de upplevde risken att 

smittas, desto mindre vilja hade de att vårda. Viljan att vårda påverkades även negativt om 

vårdpersonalen varit med om en stick- eller stänkskada och om personen var 

injektionsmissbrukare (Richmond et al., 2007; van de Mortel, 2002, 2003). Van de Mortel 

(2002) visade även samband mellan erfarenhet i år och vilja att vårda, där de med 11-15 års 

erfarenhet var mindre villiga att vårda. Det visades däremot inget samband mellan 

vårdpersonals vilja att vårda och personlig relation till någon med HCV, eller att de nyligen 

vårdat någon med HCV. Inget samband fanns heller med risktagande beteende, kunskap om 

HCV och orsaken till hur personen smittades (Frazer et al., 2010b; van de Mortel, 2002). Men 

även om det fanns vårdpersonal som oroade sig vid vård av personer med HCV var det en stor 

del som inte oroade sig alls för att bli smittade, eller oroade sig väldigt lite. En stor del 

vårdpersonal ansåg risken att smittas som låg (Clark et al., 2005; van de Mortel, 2002, 2003).  

 

Attityder till screening för HCV och användning av försiktighetsåtgärder  

Gällande åsikten om att testa alla patienter för HCV skiljde sig åsikterna åt. Frazer et al. 

(2010b) visade att en del vårdpersonal ville att alla som tas in på sjukhus ska testas för 

smittan, medan viss vårdpersonal i studien av van de Mortel (2003) inte såg detta som 

nödvändigt. Däremot ville en stor del av denna vårdpersonal att personerna själva skulle delge 

om de visste att de var smittade av HCV. 

 

Användandet av försiktighetsåtgärder hos vårdpersonal var otillfredsställande. De som hade 

mer bristande användning av vårdhygieniska åtgärder var de som hade jobbat länge inom 

vården och de som upplevde risken att smittas som låg (Kagan et al., 2009; Keller et al, 2005). 

Studier (Frazer et al., 2010b; Keller et al., 2005; Richmond et al. 2007) visade att de som 

använde åtgärderna i större utsträckning var de som hade en högre kunskap om HCV, de som 

hade misstro och fördomar mot personer med HCV, samt de som upplevde risken att smittas 

som hög. 

 

Sammanfattningsvis visade analysen av studierna att vårdpersonals attityder till HCV 

varierade. Det förekom både särbehandling och fördomsfri vård. Attityder berodde på 

arbetsplats, omgivande attityder (av ex. kollegor), egna fördomar, profession, samt i något 

enskilt fall ålder och kunskap. De med bättre attityder var vårdpersonal som arbetade på 

missbruksenheter och leverkliniker. 
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Diskussion 

Syftet med denna kunskapsöversikt var att beskriva vårdpersonals kunskap om och attityder 

till HCV. Resultatet byggde på två huvudområden: vårdpersonals kunskap om HCV, samt 

vårdpersonals attityder till HCV. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att vårdpersonals kunskap om HCV på många plan är 

bristande. Enligt McGowan och Fried (2012) kan kunskapsbrist bero på bristande erfarenhet 

vid omhändertagandet personer med denna sjukdom. Den bristande erfarenheten gör att 

kunskapen måste fås på annat håll. Flera studier (Crofts, Louie & Loff, 1997; Kabir et al., 

2010; Novak & McIntyre, 2010) visar på vikten av att ha utbildningar om evidensbaserad 

kunskap för vårdpersonal. Detta för att förbättra deras kunskap i ämnet HCV. Kunskapen 

förbättras genast genom att gå HCV-utbildningar. De visade även på att fortsatt HCV-

utbildning och givande av stöd på arbetsplatsen leder till förbättrade attityder och beteende.  

Då HCV-utbildning visat sig vara så viktigt finns funderingen över varför inte fler medverkar 

på dessa utbildningar. Fraser, Alexander och Fisher (2004) visade att detta ofta beror på att 

vårdpersonalen inte anser sig ha tid för detta. Vårdpersonalen i studien visste betydelsen i att 

gå HCV-utbildningar. Däremot ansåg de att det var svårt att hitta en bra balans mellan arbetet 

och att välja vilken av alla de utbildningar som finns idag de skulle välja att gå på. För dem 

var utbildningar om HCV en av många utbildningar som de skulle behöva närvara vid. Tiden 

räckte helt enkelt inte till. De som oftare gick på HCV-utbildningar var den del av 

vårdpersonalen som hade mer erfarenhet av att vårda personer med denna sjukdom. 

 

Litteraturstudiens resultat visade på hur vårdpersonals kunskap om tillgänglig behandling idag 

är otillräcklig. Då det funnits behandling i flera år ställs frågan varför kunskapen fortfarande 

är dålig. Detta kan bero på att utvecklingen av nya behandlingsmetoder och 

behandlingskombinationer ständigt utvecklas i en snabb takt (Haider & Ahmad, 2011; Jalali 

& Rockstroh, 2012). McGowan och Fried (2012) visar på fler faktorer som kan vara 

bidragande orsaker till varför behandlingskunskap om HCV inte är tillräcklig. En av dessa 

faktorer är att det finns en brist på utbildade specialister i ämnet. En annan viktig faktor visade 

sig vara negativa interaktioner mellan vårdpersonal och personerna med HCV. En del av 

personerna med HCV i studien kände sig påskyndade av vårdpersonalen, missledda eller inte 

lyssnade på. Detta kunde bidra till att de ifrågasatte vårdpersonalens kompetens eller att dem 

kände sig stigmatiserade. Resultatet av detta var att chansen var liten att personerna med HCV 
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skulle lyssna på de rekommendationer de fick och i stället motsäga sig vård. Detta kan vara en 

av orsakerna till att vårdpersonal har dålig erfarenhet i att vårda personer med HCV, då vissa 

av dessa personer inte vill söka vård. 

 

I resultatet i litteraturstudien beskrivs att sjuksköterskor informerar personer med HCV om 

sjukdomen kontinuerligt under deras vårdtid, medan läkare oftast informerar dessa personer 

efter dem gett personerna diagnosen HCV. Enligt Leone (2002) finns det en stor fördel med 

att ha en kontinuerlig och öppen dialog med patienter. Denna typ av dialog gör det möjlig för 

vårdpersonal att bland annat identifiera bieffekter, samt att patienten ser detta som en mer 

givande vård. Det ses som viktigt att i ett tidigt stadie kunna hindra bieffekters påverkan hos 

personer med HCV så att personerna behöver mindre läkarvård. Personer med HCV bör alla 

få den bästa tillgängliga vården, och enligt Braitstein et al. (2006) bör detta inte vara omöjligt 

då vetskapen om HCV förbättrats avsevärt de senaste åren, om än inte tillräckligt.  

 

Resultatet i denna studie visade på att det finns både positiva och negativa attityder, varav de 

negativa attityderna främst berodde på fördomar. Vårdpersonal med mest positiva attityder 

och bäst kunskap jobbade på leverkliniker och missbruksenheter. Anledningen till att just 

denna personal stod för detta kan ha ett samband med att dessa avdelningar oftare möter 

personer med HCV än många andra arbetsplatser. Enligt Herbig, Büssing och Ewert (2001) 

samt McLeod et al. (2006) kan mycket arbetserfarenhet inom samma område leda till en 

högre kunskap. Denna typ av ökad kunskap bygger på vårdande i återkommande situationer. 

Erfarenhet är en viktig kunskapskälla. Kunskap genom erfarenhet kan göra det möjligt för 

vårdpersonal att snabbare bedöma situationen. Vårdpersonal som arbetar med 

erfarenhetsbaserad kunskap måste däremot vara medvetna om att det finns en risk att deras 

handlingar efter tid kan komma att utföras utan vidare reflektion (Herbig et al., 2001). 

Erfarenhet leder trots allt inte till expertis (Carlsson, Drew, Dahlberg & Lützen, 2002). 

 

Litteraturstudiens resultat  visade även att den attityd vårdpersonalen hade influerades av 

kollegors attityder. Detta visar hur viktig det är att försöka arbeta så fördomsfritt som möjligt 

och sträva efter att vara medveten om vad man sänder ut för värderingar till kollegor då detta 

påverkar deras attityder, en åsikt som styrks av Ward (2012). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade på att personer med HCV behandlas annorlunda av 

vårdpersonal. Detta är något personer med HCV är medvetna om (Zickmund, Ho, Masuda, 
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Ippolito & LaBrecque, 2003). Majoriteten av deltagarna i den studien ansåg att sjukvården 

särbehandlade dem. De beskriver hur samhällets associerande av HCV med HIV/AIDS, 

promiskuitet och injektionsmissbruk känns som de tre främsta orsakerna till deras 

särbehandling. Braitstein et al. (2006) visar att särbehandling även sker beroende på om 

personen med HCV har någon ytterligare blodsjukdom eller ej, så som HIV. Personer som bar 

på HCV och HIV fick mer vård än personer med enbart HCV. Detta kan bero på att personer 

med enbart HCV inte fått tillräckligt svåra symtom eller att de generellt har sämre chans att få 

vård. Crofts et al. (1997) beskriver även att det är av vikt att inte bara vårdpersonal utbildas 

om HCV, utan att även allmänheten och patienterna utbildas. Denna ökade kunskap skulle 

kunna bidra till att stigmatiseringen och diskrimineringen av personer med HCV minskar. 

 

I denna litteraturstudies resultat framgick det att vårdpersonal inte alltid arbetar förebyggande 

mot smittspridningen av HCV. Enligt Ward (2012) kan det bero på stress. Deltagarna i hennes 

studie var medvetna om vikten av att arbeta förebyggande mot att föra vidare infektioner, men 

dessa förbyggande åtgärder sågs som tidskrävande och valdes därför ibland bort av 

vårdpersonalen. De såg det som viktigare att hinna göra allt som de skulle under sitt 

arbetspass och var därför inte lika noggranna med de rekommendationer som finns.  

 

När vårdpersonal arbetar osäkert bör detta rapporteras. Resultatet i denna litteraturstudie 

visade dock på att sådana rapporter inte alltid görs. Enligt Black (2011) kan detta bero på att 

vårdpersonal är oroliga över att bemötas av ogillande för att de rapporterar dessa händelser, 

inte trodde att rapporten skulle göra någon skillnad, att de inte hade tid, att de inte var deras 

bekymmer, eller att de inte visste hur eller till vem de skulle rapportera. Att arbeta osäkert 

med hygienen bör inte få förekommas. Esteban, Sauleda och Quer (2008) belyser att även i 

länder med hög hygienisk standard är det vanligt förekommande med vårdrelaterade 

infektioner. Detta visar på hur viktigt det är att arbeta med god hygien då risken är stor även 

om den hygieniska standarden är hög. 
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Intervention 

Vårdpersonals kunskap kan förbättras genom diskussionsgrupper i arbetslaget. 

Diskussionsgrupper kan bidra till att de deltagande utvecklar ny kunskap och nya perspektiv. 

Att samtala med andra kan hjälpa en att komma ur ens egna vanemönster, speciellt vid samtal 

med andra professioner i ens arbetslag. För att kunna ta till sig det nya krävs dock att man 

som mottagare inte går i försvar, utan försöker se objektivt på det hela och vara öppen för nya 

infallsvinklar. Dessa typer av grupper bidrar även till att brister på arbetsplatsen 

uppmärksammas och på så vis kan åtgärdas. En ytterligare fördel för vårdpersonalen är att 

diskussionsgrupper kan medföra att vårdpersonalen kommer närmare varandra, då deltagande 

kan bidra med känslor av att vara sedd och få support. Att diskutera i arbetslaget kan leda till 

insikten att man inte är ensam, utan att det finns fler som befinner sig i samma situation med 

liknande känslor och åsikter. Man kan känna sig förstådd och få förslag på hur man kan 

hantera situationen. Deltagarna kan även hjälpas åt med att påminna varandra om vad man gör 

som är positivt, något som lätt kan glömmas bort. Slutligen kan diskussionsgrupper i 

arbetslaget agera som ett sällskap där man kan reflektera och diskutera om nya idéer och 

funderingar som finns (Phelan, Barlow & Iwersen, 2006). 

 

För att vårdpersonal ska kunna påverka sina attityder kan de föra reflekterande 

arbetsdagböcker. Enligt Chapman, Dempsey och Warren-Forward (2009) är detta ett 

fördelaktigt sätt att bli medveten om sina egna åsikter och attityder. Att bli medveten om 

dessa bidrar till en möjlighet att förändra dem, då man inte alltid är medveten som sina egna 

åsikter och attityder. Medvetenhet räcker dock inte för förändring, utan vårdpersonalen måste 

själv vilja förändras. Vårdpersonal kan ofta vara motvilliga att skriva reflekterade 

arbetsdagböcker då de inte ser värdet i detta och kan känna sig osäkra på hur de ska starta 

processen. Vårdpersonal ses dessutom som mer verbala eftersom det utgör en stor del av deras 

yrke. I arbetsdagböcker kan det exempelvis skrivas om patientinteraktioner, tankar efter 

utbildning, förändringar i arbetet, intressanta samtal med kollegor, samt kritiska incidenter. 

Skrivandet kan förenklas ytterligare om man ställer sig själv frågor: ”Vad har hänt och varför? 

Hur känner jag gällande det? Vad har jag lärt mig av det?”. Hur mycket som skrivs vid varje 

tillfälle, vart man skriver och hur länge denna dagbok används kan variera, då huvudsaken är 

att reflektion sker. Reflektionen sker oftare om den bygger på enkelhet.  

 

För att hjälpa patienter att hantera deras livssituation kan samtal vara en hjälpande del. Leone 

(2002) skriver att det är viktigt att personer med HCV får prata ut om sina känslor. Delvis kan 
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de prata med vårdpersonal, men vårdpersonal kan med fördel rekommendera dessa personer 

att gå i stödgrupper. I stödgrupper får patienterna en chans att interagera och ventilera med 

andra personer som upplever samma saker som dem själva. En studie av Jessop, Cohen, 

Burke, Conti och Black (2004) visar att deltagarna i deras stödgrupp upplevde att denna typ 

av grupp gav dem det stöd de behövde. De upplevde även stödgruppen som den primära 

källan för användbar och tillförlitlig information, något som kändes svårt att få på annat håll. 

Det stöd deltagarna upplevde att de fick bidrog till att de fick ökad hanterbarhet, samt att de 

stannade kvar på behandlingen, trots obekväma sidoeffekter av behandlingen.  

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte utfördes en systematisk litteraturöversikt enligt Holopainen et 

al. (2008). Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats och det ger en bredare bild 

av området som studerats. 

 

Studiens tillförlitlighet hade styrkts ytterligare om studien hade innehållit fler analysartiklar. 

Stor mängd data är mer generaliserbart och ger mindre utrymme för felaktigt resultat (Polit & 

Beck, 2008, s. 348). Något som även kan ses som en nackdel är att vissa artiklar inte är nyligt 

publicerade. Då denna studie är en kunskapsöversikt är nyligt publicerade studier dock inte ett 

krav då syftet är att belysa den kunskap som finns. Fokus ska ligga på att använda primära 

källor som svarar på syftet (Holopainen et al., 2008). Data som analyserades översattes från 

engelska till svenska. Då engelska inte är författarnas modersmål kan begrepp som varit svåra 

att översätta lett till viss misstolkning. Enligt Polit och Beck (2008, s. 497) kan detta medföra 

brister i studien, då den underliggande meningen i originaltexten kan förloras. En ytterligare 

svaghet i denna studie är författarnas bristande erfarenhet, kompetens och reflexitivitet 

gällande att genomföra litteraturstudier. Dessa tre egenskaper skapar förtroende i det data som 

framkommit (Polit & Beck, 2008, s. 550). Studiens tillförlitlighet styrks dock genom 

genomfört resonerande med andra studenter och handledare, då detta har bidragit till att 

utförda metodologiska val grundats i en djupare kunskap och förståelse. 

 

Vid litteratursökningen användes databaser som anses vara relevanta för det syfte studien har. 

Enligt Holopainen et al. (2008) minskar detta risken för felaktigt resultat. Under 

litteratursökningens gång, såväl under den systematiska som manuella, återfanns ofta samma 

relevanta artiklar, samt att de hänvisade till varandra. Även funna översiktsstudier (som dock 

inte användes med hänsyn till att de ej är primärkällor) hänvisade till de studier som ansågs 
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som relevanta. Detta innebär att datamättnad i de valda databaserna uppnåddes. Även detta 

bidrar till studiens tillförlitlighet. Datamättnad uppnås när ingen ny information framkommer 

(Polit & Beck, 2008, s. 357). Granskningen av artiklar vid litteratursökningen och deras 

kvalitet utfördes enskilt av författarna. Olikheter diskuterades sedan för att nå konsensus. 

Enskilda granskningar ökar reliabiliteten i bedömningen (jfr Polit & Beck, 2008, s. 671). Vid 

urvalet av analysartiklar valdes artiklar med kvalitetsgrad V bort för att höja denna studies 

kvalitet, då artiklar med låg kvalitet ej ses som pålitliga (Holloway & Wheeler, 2010, s. 297).  

 

Tillförlitligheten i denna studie bedöms utifrån fyra begrepp: trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär trovärdighet att deltagarna i de analyserade 

studierna ska kunna känna igen sig i resultatet. Detta strävade vi efter genom att vara 

noggranna vid arbetet av våra textenheter. Översättningen och kondenseringen gjordes utan 

egna tolkningar och jämfördes ofta med den ursprungliga textkällan för att kontrollera att 

arbetet utfördes tolkningsfritt. För att styrka studiens pålitlighet har tillvägagångssättet 

genomgående noga beskrivits i denna studie. Detta för att läsaren ska kunna följa studiens alla 

steg och replikera dessa och få samma resultat om studien genomförs på nytt. Läsarna ska 

även ha möjligheten att avgöra huruvida studien är användbar eller ej (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302-303). Med överförbarhet menas att resultatet kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare. Kunskapen ska kunna vara relevant i ett annat sammanhang 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Resultatet i denna studie kan användas i andra 

situationer som berör personer med smittsam sjukdom. Det går även att tillämpa vid 

vårdpersonals bemötande av missbrukare. Slutligen eftersträvades studiens bekräftelsebarhet 

genom användning av noggrann referensteknik och att studien utförts med objektivitet. 

Bekräftelsebarheten styrks även genom att resultatet enbart innehåller originalkällor, samt att 

resultatet svarar på studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

 

Slutsats 

För att vårdpersonal ska kunna ge en sådan god och säker vård som möjligt behövs mer 

kunskap om HCV. Denna kunskap behövs även hos de som bär på smittan och anhöriga, samt 

till samhället. Okunskap har visat sig leda till större smittrisker och mer fördomar. Fördomar 

hos vårdpersonal mot personer med HCV grundar sig ofta på att de förutsätter att personerna 

är injektionsmissbrukare. Fördomar som dessa leder till stigmatisering av denna persongrupp, 



22 

 

något som personerna själva upplever. Denna negativa stigmatisering leder till sämre vård då 

den får personer med HCV att bland annat känna skam, rädsla och låg självkänsla. Kunskapen 

är om smittvägar, diagnostolkning och behandling dålig, något som måste förbättras. Något 

som visar sig påverka kunskapen positivt är utbildningar om HCV. Dock är det vanligt att 

vårdpersonal inte anser att de har tiden till att gå dessa utbildningar, även om det finns en viss 

vilja att lära sig mer, framför allt hos dem som möter personer med HCV ofta. Attityderna har 

visat sig variera. Det finns både negativa och positiva attityder, varav de negativa attityderna 

är vanligare hos dem som sällan träffar på personer med HCV, samt de som har fördomar. De 

med mer positiva attityder är de som har en personlig relation till HCV av något slag, samt de 

som träffar personer med HCV oftare. Ju längre vårdpersonal arbetat inom vården, desto 

mindre vikt lägger man vid att arbeta säkert vid HCV-vård. Detta kan bero på att de påverkas 

av deras arbetserfarenhet att inte blivit smittad. Resultatet visar däremot inget samband mellan 

vårdpersonals attityd och dålig kunskap. God kunskap kan både leda till positiv och negativ 

attityd gällande HCV. Attityden kan bli positiv då en god kunskap kan leda till mindre oro vid 

vård och mindre fördomar. Negativ attityd vid god kunskap kan bero på att vårdpersonalen då 

är medvetna om de risker de omges med. En tydlig konklusion är däremot att alla professioner 

behöver bättre kunskap och attityd gällande HCV. Det behövs mer forskning om både 

vårdpersonals kunskap om och attityder till HCV. Ytterligare förslag på vidare forskning är 

forskning som visar om patienter på något vis drabbas av dålig kunskap och negativa attityder 

i vården. 



23 

 

Referenser 

* Anjum, Q., Siddiqui, H., Ahmed, Y., Rizvi, R. & Usman, Y. (2005). Knowledge of students 

regarding hepatitis and HIV/AIDS of a private medical University in Karachi. The Journal of 

the Pakistan Medical Association, 55(7), 285-288. 

 

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2007). The little extra that alleviates suffering. Nursing Ethics, 

14, 372-386. 

 

Black, L. (2011). Tragedy into policy: A quantitative study of nurses’ attitudes toward patient 

advocacy activities. The American Journal of Nursing, 111(6), 26-35. 

 

Braitstein, P., Li, K., Kerr, T., Montaner, J.S.G., Hogg, R.S. & Wood, E. (2006). Differences 

in access to care among injection drug users infected either with HIV and hepatitis C or 

hepatitis C alone. AIDS care, 18(7), 690-693. 

 

* Brener, L., von Hippel, W. & Kippax, S. (2007). Prejudice among health care workers 

toward injecting drug users with hepatitis C: Does greater contact lead to less prejudice?. 

International Journal of Drug Policy, 18, 381-387. 

doi: 10.1017/j.drugpo.2007.01.006 

 

Butt, G., Paterson, B.L. & McGuinness, L.K. (2008). Living with the stigma of hepatitis C. 

Western Journal of Nursing Research, 30(2), 204-221. 

 

Carlsson, G., Drew, N., Dahlberg, K. & Lützen, K. (2002). Uncovering tacit caring 

knowledge. Nursing Philosophy, 3, 144-151. 

 

Chapman, N., Dempsey, S.E. & Warren-Forward, H.M. (2009). Workplace diaries promoting 

reflective practice in radiation therapy. Radiography, 15(2), 166-170. 

 

Choo, QL., Kuo, G., Weiner, AJ., Overby, LR., Bradley, DW. & Houghton, M. (1989). 

Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. 

Science, 244(4902), 359-362. 

 



24 

 

* Clark, E.C., Yawn, B.P., Galliher, J.M., Temte, J.L. & Hickner, J. (2005). Hepatitis C 

identification and management by family physicians. Family Medicine, 37(9), 644-649. 

 

* Coppola, A.G., Karakousis, P.C., Metz, D.C., Go, M.F., Mhokashi, M., Howden, C.W., … 

& Sharma, V.K. (2004). Hepatitis C knowledge among primary care residents: is our teaching 

adequate for the times?. American Journal of Gastroenterology, 99, 1720-1725. 

doi: 10.1111/j.1572-0241.2004.10370.x 

 

* Cox, J., Marks, E., Tremblay, C., Stephenson, R., Lambert-Lanning, A. & Steben, M. 

(2011). Knowledge, attitudes and behaviours associated with the provision of hepatitis C care 

by Canadian family physicians. Journal of Viral Hepatitis, 18, 332-340. 

doi: 10.1111/j.1365-2893.2010.01426.x 

 

Crofts, N., Louie, R. & Loff., B. (1997). The next plague: Stigmatization and discrimination 

related to hepatitis C virus infection in Australia. Health and Human Rights, 2(2), 87-97. 

 

* D’Souza, R.F.C., Glynn, M.J., Alstead, E., Osonayo, C. & Foster, G.R. (2004). Knowledge 

of chronic hepatitis C among East London primary care physicians following the Department 

of Health’s educational campaign. OJM: An International Journal of Medicine, 97(6), 331-

336. 

doi: 10.1093/qjmed/hch060 

 

* Dev, A. & Sievert, W. (2002). A survey of Australian general practice management of 

hepatitis C-infected patients from non-English-speaking backgrounds. Journal of 

Gastroenterology and Hepatology, 17, 295-300. 

 

Esteban, J.I., Sauleda, S. & Quer, J. (2008). The changing epidemiology of hepatitis C virus 

infection in Europe. Journal of Hepatology, 48, 148-162. 

doi: 10.1016/j.jhep.2007.07.033 

 

* Ferrante, J.M., Winston, D.G., Chen, P-H. & de la Torre, A.N. (2008). Family physicians’ 

knowledge and screening of chronic hepatitis and liver cancer. Health Services Research, 

40(5), 345-351. 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=qjm&source=web&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ovid.com%2Fsite%2Fcatalog%2FJournal%2F617.jsp&ei=aG86T5jtJJH24QTvgpzcCg&usg=AFQjCNGvr9Tsqxl7BRUeysq47OntpNDm3w


25 

 

FitzSimons, D., Francois, G., De Carli, G., Shouval, D., Prüss-Üstün, A., Puro, V. & Van 

Damme, P. (2008). Hepatitis B virus, hepatitis C virus and other blood-borne infections in 

healthcare workers: guidelines for prevention and management in industrialised countries. 

Occupational & Environmental Medicine, 65(7), 446-451.  

 

Fraser, J., Alexander, C. & Fisher, K. (2004). Hepatitis C education needs of rural general 

practitioners working in northern New South Wales. The Australian Journal of rural health, 

12, 152-156. 

 

* Frazer, K., Glacken, M., Coughland, B., Staines, A. & Daly, L. (2010a). Hepatitis C virus in 

primary care: survey of nurses’ knowledge and access to information. Journal of Advanced 

Nursing, 67(2), 327-339. 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05489.x 

 

* Frazer, K., Glacken, M., Coughland, B., Staines, A. & Daly, L. (2010b). Hepatitis C virus in 

primary care: survey of nurses’ attitudes to caring. Journal of Advanced Nursing, 67(3), 598-

608. 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05516.x 

 

Fried, M.W., Shiffman, M.L., Reddy, R., Smith, C., Marinos, G., Concales, F.L., … & Yu, J. 

(2002). Peginterferon alfa-1a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. The New 

England Journal of Medicine, 347(13), 975-982. 

 

Haider, S.I. & Ahmad, J. (2011). Update of old and emerging therapies in chronic hepatitis C. 

The Journal of the Pakistan Medical Association, 61(12), 1226-1230. 

 

Harding, R. & Molloy, T. (2008). Positive futures? The impact of HIV infection on achieving 

health, wealth and future planning. AIDS Care, 20(5), 565–570 

 

Herbig, B., Büssing, A. & Ewert, T. (2001). The role of tacit knowledge in the work context 

of nursing. Journal of Advanced Nursing, 34(5), 687-695. 

 

Holloway, I. & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing (3rd ed.). Oxford: 

Blackwell Sciences. 



26 

 

Holopainen, A., Hakulinen-Viitanen, T. & Tossavainen, K. (2008). Systematic review- a 

method for nursing research. Nurse Researcher, 16, 72-83. 

 

* Hopwood, M. & Treloar, C. (2007). The drugs that dare not speak their name: Injecting and 

other illicit drug use during treatment for hepatitis C infection. International Journal of Drug 

Policy, 18, 374-380.  

doi: 10.1016/j.drugpo.2006.12.018. 

 

Jacobson, I.M, McHutchison, J.G., Dusheiko, G., Di Bisceglie, A.M., Rajender, R., Bzowej, 

N.H., ... & Zeuzem, S. (2011). Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus 

infection. The New England Journal of Medicine, 364(25), 2405-2416. 

 

Jalali, Z. & Rochstroh, J.K. (2012). Antiviral drugs and the treatment of hepatitis C. Current 

HIV/AIDS repor. Hämtad den 120228 från 

http://www.springerlink.com/content/cw763w5t3m174344/. 

doi: 10.1007/s1194-012-0111-2 

 

Jessop, A.B., Cohen, C., Burke, M.M., Conti, M. & Black, M. (2004). Hepatitis support 

groups: meeting the information and support needs of hepatitis patients. Gastroenterology 

Nursing, 27(4), 163-169. 

 

Kabir, A., Tabatabaei, S.V., Khaleghi, S., Agah, S., Faghihi Kashani, A.H., Moghimi, M., … 

& Alavian, S.M. (2010). Knowledge, attitudes and practice of Iranian medical specialists 

regarding hepatitis B and C. Hepatitis Monthly, 10(3), 176-182. 

 

* Kagan, I., Lee Ovadia, K. & Kaneti, T. (2009). Perceived knowledge of blood-borne 

pathogens and avoidance of contact with infected patients. Journal of Nursing Scholarship, 

41(1), 13-19. 

doi: 10.1111/j.1547-5069.2009.01246.x 

 

* Keller, S., Daley, K., Hyde, J., Greif, R.S. & Church, D.R. (2005). Hepatitis C prevention 

with nurses. Nursing and Health Sciences, 7, 99-106. 

 



27 

 

Lagging, M., Wejstål, R., Uhnoo, I., Gerdén, B., Fischler, B., Friman, S. & Weiland, O. 

(2009). Treatment of hepatitis C virus infection: updated Swedish consensus 

recommendations. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 41(6-7), 389-402.  

doi: 10.1080/00365540902998271. 

  

Leone, N.E. (2002). The role of nursing in managing treatment-associated adverse effects in 

patients with hepatitis C. Gastroenterology Nursing, 25(5), 201-203. 

 

Lert, F., Sitta, R., Bouhnik, A., Dray-Spira, R. & Spire, B. (2010). HIV-positive men who 

have sex with men: biography, diversity in lifestyles, common experience of living with HIV. 

AIDS Care, 22(1), 71-80.  

doi:10.1080/09540120903012544 

 

McGowan, C.E. & Fried, M.W. (2012). Barriers to hepatitis C treatment. Liver International, 

31(1), 151-156. 

doi: 10.1111/j.1478-3231.2011.02706.x 

 

McLeod, P.J., Steinert, Y., Meagher, T., Schuwirth, L., Tabatabai, D. & McLeod, A.H. 

(2006). The acquisition of tacit knowledge in medical education: learning by doing. Medical 

Education, 40, 146-149, 

doi: 10.1111/j.1365-2929.2005.02370.x§ 

 

Mitchell, B. (2005). Review of the treatment of hepatitis C: where are we now? British 

Journal of Infection Control, 6(4), 32-34. 

 

* Munoz-Plaza, C.E., Strauss, S.M., Stone-Twerwll, J.M., Des Jarlais, D.C. & Hagan, H. 

(2006). Staff perspectives on facilitating the implementation of hepatitis C services at drug 

treatment programs. Journal of Psychoactive Drugs, 38(3), 233-241. 

 

Novak, I. & McIntyre, S. (2010). The effect of education with workplace supports on 

practitioners evidence-based practice knowledge and implementation behaviours. Australian 

Occupational Therapy Journal, 57, 386-393. 

doi: 10.1111/j.1440-1630.2010.00861.x 

 



28 

 

* Parmeggiani, C., Abbate, R., Marinelli, P. & Angelillo, I.F. (2010). Healthcare workers and 

health care-associated infections: knowledge, attitudes, and behavior in emergency 

departments in Italy. BMC Infectious Diseases, 10(35), 1-9. 

doi: 10.1186/1471-2334-10-35. 

 

Pears, E. (2010). Hepatitis C virus infection: risk factors, diagnosis and management. Nursing 

Standard, 25(15-17), 49-56. 

 

Phelan, A.M., Barlow, C.A. & Iwersen, S. (2006). Occasioning learning in the workplace: 

The case of interprofessional peer collaboration. Journal of Interprofessional Care, 20(4), 

415-424. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing (8th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Poordad, F., McCone, J., Bacon, B.R., Savino, B., Manns, M.P., Sulkowski, M.S., … & 

Bronowicki, J-P. (2011). Bocevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. The New 

England Journal of Medicine, 362(13), 1195-1206. 

 

* Prodanovska-Stojcevska, V., Isjanovska, R. & Popova-Ramova, E. (2010). Knowledge of 

HCV infection among nursing students of the medical college of Bitola. Archives of Industrial 

Hygiene and Toxicology, 61, 197-201. 

doi: 10.2478/10004-1254-61-2010-1990 

 

* Richmond, J.A., Dunning, T.L. & Desmond, P.V. (2007). Health professionals’ attitudes 

toward caring for people with hepatitis C. Journal of Viral Hepatitis, 14, 624-632. 

doi: 10.1111/j.1365-2893.2007.00849.x 

 

* Saleem, T., Khalid, U., Ishaque, S. & Zafar, A. (2010). Knowledge, attitudes and practices 

of medical students regarding needle stick injuries. The Journal of the Pakistan Medical 

Association, 60(2), 151-156. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen.  

 

http://hrcak.srce.hr/aiht?lang=en
http://hrcak.srce.hr/aiht?lang=en


29 

 

Sgorbini, M., O’Brien, L. & Jackson, D. (2009). Living with hepatitis C and treatment: the 

personal experiences of patients. Journal of Clinical Nursing, 18, 2282-2291. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02806.x 

 

* Shebab, T.M., Sonnad, S.S., Jeffries, M., Gunuratnum, N. & Lok, A.S.F. (1999). Current 

practice patterns of primary care physicians in the management of patients with hepatitis C. 

Journal of Hepatology, 30(3), 794-800. 

 

* Shebab, T.M., Sonnad, S.S. & Lok, A.S.F. (2001). Management of hepatitis C patients by 

primary care physicians in the USA: results of a national survey. Journal of Viral Hepatitis, 8, 

377-383. 

 

Shepard, C.W., Finelli, L. & Alter, M.J. (2005). Global epidemiology of hepatitis C virus 

infection. The Lancet Infectious Diseases, 5, 558-567. 

 

Smittskyddsinstitutet. (2012). Statistik för hepatit C. Hämtad den 120202 från 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hepatit-c/?t=com#statistics-nav 

 

Smittskyddslag 2004:168. Hämtad den 120123 från 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:168.  

 

* Stein, A.D., Makarawo, T.P. & Ahmad, M.F.R. (2003). A survey of doctors’ and nurses’ 

knowledge, attitudes and compliance with infection control guidelines in Birmingham 

teaching hospitals. Journal of Hospital Infection, 54, 68-71. 

 

Temple-Smith, M., Grifford, S. & Stoové, M. (2004). The lived experience of men and 

women with hepatitis C: implications for support needs and health information. Australian 

Health Review, 27(2), 46-56. 

 

The Global Burden of Hepatitis C Working Group. (2004). Global Burden of Disease (GBD) 

for Hepatitis C. Journal of Clinical Pharmacology, 44(1), 20-29.  

doi: 10.1177/0091270003258669.  

 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hepatit-c/?t=com#statistics-nav


30 

 

* van de Mortel, T. (2002). Health care workers’ knowledge of hepatitis C and attitudes 

towards patients with hepatitis C: a pilot study. Australian Journal of Advanced Nursing, 

20(1), 13-27. 

 

* van de Mortel, T. (2003). Registered and enrolled nurses’ knowledge of hepatitis C and 

attitudes toward patients with hepatitis C. Contemporary Nurse, 16(1-2), 133-144. 

 

Walker, B. & Howard, L. (2003). The silent dragon – hepatitis C. Association of Operating 

Room Nurses Journal, 77(6), 1191-1196. 

 

Ward, D.J. (2012). Attitudes towards infection prevention and control: An interview study 

with nursing students and nurse mentors. BMJ quality & safety, 1-6. 

doi: 10.1136/bmjqs-2011-000360 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

World Health Organization. (2011) Hepatitis C. Hämtat den 120119 från 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/  

 

Zickmund, S., Ho, E.Y., Masuda, M., Ippolito, L. & LaBrecque, D.R. (2003). “They treated 

me like a leper” – Stigmatization and the quality of life of patients with hepatitis C. Journal of 

internal medicine, 18, 835-844. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/


31 

 

Bilaga 1 

Översikt av litteratursökning och valda artiklar 

 

 

 

PubMed 2012-01-23 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 55614  
2 MSH Nurse* 246563  
3 MSH Attitude* 269437  
4 MSH Knowledge 360451  
5  1 AND 2 375  
6  5 AND 3 33 4 

Cinahl 2012-01-23 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 5696  
2 MSH Nurse* 281757  
3 MSH Knowledge 76035  
4  1 AND 2 327  
5  2 AND 3 18356  
6  4 AND 3 36 3 

PubMed 2012-01-31 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 55630  
2 MSH Hepatitis C genotype 8281  
3 FT Cure* 98453  
4 MSH Treatment 7322261  
5  2 AND 4 5328  
6  2 AND 3 123 1 

PubMed 2012-02-01 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 55630  
2 MSH Attitude 247037  
3 MSH Nurses attitude 26268  
4 MSH Prejudice 22055  
5 MSH Caring nursing 14904  
6  MSH Avoidance 47986  
7  1 AND 3 43  
8  nursing AND 1 AND 2 55  
9  HCV AND approach 996  
10  9 AND nurse* 10 1 

11  1 AND nursing view 3  
12  1 AND attitude of health personnel 161  



32 

 

Bilaga 1 

Fortsättning. Översikt av litteratursökning och valda artiklar 

 

 

 

 

PubMed 2012-02-03 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 55682  
2 MSH Nurse* 246700  
3 MSH Knowledge  360920  
4  1 AND 3 1278  
5  1 AND 3 AND 2 54 1 

6 MSH Health personnel 409258  
7  6 AND3 30529  
8  7 AND 1 103 2 

9  Physicians 226592  
10  4 AND  Physicians 57 2 

11  1 AND 9 AND attitude  56  
12   1 AND attitudes AND 6 143 1 

13  6 AND prejudice AND 1 21  

Pubmed 2012-02-08 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Hepatitis C 55720  
2 MSH Nursing 530257  
3 MSH  Knowledge  361233  
4  1And 2 AND 3 9 1 

5 MSH Attitude  AND 1 AND 2 8  

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=M01.526.485.810&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=M01.526.485.810&tool=karolinska


33 

 

Bilaga 2 

Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Anjum et al. 

(2005) 

Pakistan 

Kvantitativ 267 Tvärsnittsstudie 

med 

strukturerade 

frågeformulär. 

 

Epi-info. 

Kunskapen är 

bristande. Största 

kunskapsbristen är den 

hur man förebygger att 

föra smittan vidare. 

IV 

Brener et al. 

(2007) 

Australien 

Kvantitativ 60 Ett frågetest, 

fyra skalor med 

olika 

inriktningar 

samt intervjuer. 

 

Statistisk och 

sambandsanalys. 

De uttalade attityderna 

mot 

injektionsmissbrukare 

med HCV hos 

personalen var i 

överlag positiv, medan 

deras dolda attityder 

var mer negativa. 

Sjuksköterskor hade 

mer negativa dolda 

attityder än läkare. 

III 

Clark et al. 

(2005) 

USA 

Kvantitativ 634 Frågeformulär. 

 

Deskriptiv 

statistik, SPSS. 

Vård av patienter med 

HCV var vanligt, men 

risken var stor att 

patienter inte blev 

utredda och 

diagnostiserade. Mer 

kunskap om 

utvärdering och 

behandling krävs. 

II 

Coppola et al. 

(2004) 

USA 

Kvantitativ 180 Frågeformulär. 

 

SPSS. 

Många saknar kunskap 

om de 

rekommenderade 

riktlinjer som finns 

gällande HCV. Många 

testar för HCV i 

opassande situationer 

och är osäkra gällande 

tillgängligt vaccin, 

administrering och den 

behandling som finns 

idag. 

IV 
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Bilaga 2 

Fortsättning. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Cox et al. 

(2011) 

Kanada 

Kvantitativ 749 Frågeformulär. 

 

SAS. 

Familjeläkarna ansåg 

att HCV-vård inte 

hörde till deras arbete. 

Chansen att läkaren 

vårdade någon med 

HCV steg om någon 

patient var 

injektionsmissbrukare. 

II 

D’Souza et al. 

(2004) 

England 

Kvantitativ 850 Frågeformulär 

samt intervju 

med öppna 

strukturerade 

frågor med 10 

slumpmässigt 

utvalda läkare 

från studien.  

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

analys. 

Ännu är kunskapen om 

HCV låg hos läkare. 

Deltagarna önskade att 

de var bättre 

informerade. Brist i 

kunskap fanns bl.a. 

gällande 

smittospridning och 

behandling. 

I 

Dev & Sievert 

(2002) 

Australien 

Kvantitativ 241 Frågeformulär. 

 

SAS. 

Majoriteten ansåg att 

de var bra informerade. 

I verkligheten hade 

deltagarna dock dålig 

kunskap om 

sjukdomens utveckling, 

vissa spridningssätt och 

vilken behandling som 

var att föredra. 

III 

Ferrante et al. 

(2008) 

USA 

Kvantitativ 217 Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

 

Deskriptiv 

statistik. 

Husläkare har 

otillräckligt med 

kunskap. Ju oftare man 

vårdar någon med 

HCV, desto bättre var 

kunskapen, om än 

otillräcklig. Kunskapen 

var även relaterad till 

hur länge man jobbat. 

II 
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Bilaga 2 

Fortsättning. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Frazer et al. 

(2010a) 

Irland 

Kvantitativ 560 Tvärsnittsstudie 

med femdelat 

frågeformulär. 

 

SPSS.  

Det finns bristande 

kunskap om HCV hos 

sjuksköterskor. Detta 

påverkar vilken 

information och vilka 

råd de ger till patienter. 

Utbildningar om ämnet 

krävs, främst hos de i 

primärvården. 

I 

Frazer et al. 

(2010b) 

Irland 

Kvantitativ 560 Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

 

 SPSS. 

Generellt sett var 

attityderna mot 

patienter med HCV 

positiva. Mer kunskap 

om ämnet krävs dock. 

Personalen kände oro 

över att smittas och 

göra 

infektionskontroller. 

I 

Hopwood & 

Treloar 

(2007) 

Australien 

Kvalitativ 6 Semistrukturera

de 

djupintervjuer. 

 

Transkribering 

av intervju. 

Injektionsmissbruk är 

vanligt hos patienter 

med HCV. Patienter 

med HCV och 

injektions- 

missbruk behandlas 

annorlunda än de utan 

missbruk. 

II 

Kagan et al. 

(2009) 

Israel  

Kvantitativ 180 Strukturerat 

frågeformulär. 

 

Sambandsanalys

. 

Den kunskap 

personalen hade 

påverkade inte viljan 

att vårda patienter med 

blodburna sjukdomar. 

Kunskapen om HIV 

och HBV var 

signifikant högre än 

kunskapen om HCV. 

III 
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Bilaga 2 

Fortsättning. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Keller et al. 

(2005) 

USA 

Kvantitativ 2443 i 1:a 

undersöknin

gen, 2167 i 

2:a 

Frågeformulär. 

 

Sambandsanalys 

De universella 

försiktighetsåtgärder 

som finns används 

väldigt olika beroende 

på vad 

sjuksköterskorna har 

för typ av kontakt med 

patienterna, samt hur 

de uppfattade risken att 

bli smittade på arbetet. 

II 

 

Munoz-Plaza 

et al. 

(2006) 

USA 

Kvalitativ 26 Intervjuer. 

 

ATLASti och 

SSDG. 

Intresset och 

engagemanget gällande 

HCV berodde ofta på 

ens kollegors intresse 

och engagemang i 

ämnet. Om de runt en 

har positiva attityder 

påverkar det ens egna 

attityder positivt. 

II 

Parmeggiani et 

al. 

(2010) 

Italien 

Kvantitativ 307 Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

 

Statistisk 

analysmetod. 

Attityderna var positiva 

och kunskapen i 

överlag hög. Däremot 

användes sällan 

försiktighetsåtgärder 

för att undvika smitta. 

I 

Prodanovska-

Stojcevska et 

al. 

(2010) 

Makedonien  

Kvantitativ 210 Tvärsnittsstudie 

med icke 

standardiserat 

frågeformulär. 

 

Statistisk analys. 

Majoriteten av 

deltagarna skulle inte 

undvika kontakt med 

HCV-patienter. Den 

övergripande 

kunskapen om HCV 

var tillräcklig. 

III 
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Bilaga 2 

Fortsättning. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Richmond et 

al. 

(2007) 

Australien 

Kvantitativ 1510 Analytisk 

tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

 

Beskrivande 

statistik 

analysmetod. 

Det fanns ett 

signifikant samband 

mellan personalens 

kunskap och attityder 

till hur de bemötte 

patienter med HCV. 

I 

Saleem et al. 

(2010) 

Pakistan 

Kvantitativ 180 Tvärsnittsstudie 

med 

strukturerade 

frågeformulär. 

 

SPSS. 

Huruvida kunskapen 

ter sig står i samband 

med hur långt i 

utbildningen man 

kommit. Ju längre in i 

utbildningen 

studenterna kommit, 

desto större är 

kunskapen. 

I 

Shebab et al. 

(1999) 

USA 

Kvantitativ 404 Frågeformulär. 

 

Statistisk analys. 

Deltagarna kände till de 

flesta riskfaktorer för 

smittspridning av HCV, 

men förvirring rådde 

gällande bekräftande 

testning av patienter 

samt huruvida 

behandlingarna var 

effektiva eller ej. 

II 

Shebab et al. 

(2001) 

USA 

Kvantitativ 1412 Frågeformulär. 

 

Statistisk analys. 

Majoriteten hade bra 

kunskap om hur 

smittan sprids. Däremot 

var kunskapen dålig om 

vilken behandlings-

metod som lämpar sig 

bäst för HCV. 

I 
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Bilaga 2 

Fortsättning. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 23) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

Vård-

personal 

Metod 

Datainsamling/d

ataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Stein et al. 

(2003) 

England 

Kvantitativ 218 Frågeformulär. 

 

 SPSS. 

Kunskapsbrist om 

HCV fanns, speciellt 

om riskerna för 

smittospridning. 

Överlag var dock 

sjusköterskor 

försiktigare än läkare i 

hanteringen av HCV. 

II 

van de Mortel 

(2002) 

Australien 

Kvantitativ 58 Frågeformulär. 

 

 SPSS. 

Alla professioner 

visade bristande 

kunskap om HCV. 

Kurser om ämnet 

rekommenderades. Hur 

man uppfattade risken 

att bli smittad 

påverkade viljan att 

vårda patienter med 

HCV. 

I 

van de Mortel 

(2003) 

Australien 

Kvantitativ 160 Tredelat 

frågeformulär. 

 

Deskriptiv 

statistik, SPSS.  

Sjuksköterskor har för 

lite kunskap om HCV. 

Mer kunskap krävs, 

främst om riskfaktorer 

som bidrar till smitta på 

arbetsplatsen. 

Majoriteten har inte 

diskriminerande 

attityder, om än dessa 

finns. 

I 

 
 

 

 

 


