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Abstrakt  

Tuberkulos är en infektionssjukdom som räknas till en av de tio vanligaste 

dödsorsakerna i världen och miljontals människor fortsätter årligen att insjukna. I 

Sverige är sjukdomen ovanlig men däremot har det skett en liten ökning under 

2000-talet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse 

av att leva med tuberkulos. Systematiska sökningar genomfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl vilket resulterade i tio artiklar som ingick i analysen. 

Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analyser 

artiklarna. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att diagnos och behandling 

både är oroande och hoppfullt, Att känna sig isolerad och vara rädd att smitta 

andra, Att känna sig utpekad och inte våga berätta och Att få stöd och tröst är 

betydelsefullt. Resultatet visade att personer som lever med tuberkulos upplevde 

mycket oro och rädsla för sjukdomen. De upplevde också skam, isolering och 

ensamhet i sjukdomen. De beskrev även att samhället i stort behandlade dem illa 

och de kände sig utstötta. Denna litteraturstudie kan bidra till att sjuksköterskor 

får kunskap om vad det innebär för personer att leva med sjukdomen. Baserat på 

detta kan sjuksköterskor stötta och hjälpa personer att hantera sjukdomen och nå 

en god hälsa trots sjukdom.       

  

Nyckelord: Tuberkulos, personers upplevelse, omvårdnad, litteraturstudie, 

kvalitativ  
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Tuberkulos har genom historien varit en fruktad sjukdom och många människor känner till 

sjukdomens historia om hur människor hostade blod och dog på sjukhusen. Dessa minnen av 

sjukdomen är präglade av stigma, segregering och uteslutning (Juniarti & Evans, 2011). 

Lungtuberkulos är den vanligaste formen och kan botas genom regelbunden och rutinmässig 

behandling. Behandlingstiden kan variera mellan 6–9 månader och i vissa fall kan det vara 

längre (Folkhälsomyndigheten, 2017). På grund av den långa behandlingstiden upplever 

personer med tuberkulos svår stress och detta förvärras av stigma från samhället. Denna känsla 

av stigma från samhället gör att personer med tuberkulos tappar förtroendet för människor som 

lever runt omkring dem och inte vågar berätta om sjukdomen, vilket kan leda till att personen 

istället döljer sin sjukdom (Bojorquez, Salazar, Garfein, Cerecer & Rodwell, 2018). En person 

utvecklar en sjukdom långt innan den kliniskt identifieras och diagnostiseras. Därför kan man 

inte säga att det finns en strikt gräns mellan hälsa och sjukdom. En sjukdom kan uppfattas som 

en störande händelse som på ett eller annat sätt hotar det dagliga livet. Alla människor oavsett 

social eller kulturell bakgrund delar den starka känslan av att vilja överleva och må bra. 

Dessutom vill varje människa känna sig unik och bli behandlade utifrån det (Tomljenovic, 

2014).  

 

Uppskattningsvis finns det 1,7 miljarder människor som är infekterade med Mycobacterium 

tuberkulos men bara en liten andel (5–10%) av dessa utvecklar tuberkulos under sin livstid 

(World Health Organisation [WHO], 2018). Personer som inte utvecklar tuberkulos håller 

bakterierna i schack i ett så kallat latent stadium. För en person med latent tuberkulos är risken 

att bli sjuk väldigt liten, den kan dock bli aktiv med stigande ålder då immunförsvaret försvagas 

(Basu, 2019). Sannolikheten att utveckla tuberkulos är mycket högre bland personer med nedsatt 

immunförsvar som humant immunbristvirus (HIV), infektioner, dåligt kontrollerad diabetes, 

undernäring, hög alkoholkonsumtion och rökning (WHO, 2018). De typiska symtomen är 

drastisk viktminskning, nattliga svettningar och trötthet. Vid lungtuberkulos tillkommer andra 

symtom som långvarig hosta med upphostningar av slem och ibland synligt blod (Basu, 2019).  

 

Tuberkulos räknas till en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och miljontals människor 

fortsätter årligen att insjukna. Under 2017 utvecklade 10 miljoner människor tuberkulos och 1,3 

miljoner av dem avled (WHO, 2018). Kakhki och Masjedi (2015) betonar att tuberkulos är ett 

allvarligt folkhälsoproblem som påverkar både socialt och ekonomiskt framför allt i 

låginkomstländer. För att minska smittspridning av tuberkulos är tidig diagnos och behandling 

grundläggande. Kakhki och Masjedi (2015) menar att anslutningen till tuberkulosmottagning i 

låginkomstländer ofta är dåliga och personer med tuberkulos kan ha svårt att ta sig dit 
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regelbundet för att få sin behandling. Detta kan bidra till att personen inte får sin medicin och 

risken för smittspridning i befolkningen och resistensutveckling mot tuberkulosmediciner ökar. 

Dödligheten och behandlingskostnaderna för multiresistent tuberkulos kan öka, vilket har en 

negativ påverkan på folkhälsan. Genom historien har tuberkulos varit en av dödsorsakerna i 

Sverige. I och med att vaccin mot tuberkulos upptäcktes i början av 1900-talet kunde 

befolkningen vaccineras och med effektiv tuberkulosbehandling är sjukdomen ovanlig i Sverige 

idag. Däremot har den under 2000-talet ökat till sju nya fall per 100 000 invånare och år och 

personer som insjuknar i Sverige är oftast födda i något annat land och har blivit smittade innan 

de flyttade till Sverige. Svenskfödda som insjuknar är vanligtvis äldre och har sannolikt smittats 

i barndomen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Tuberkulos klassificeras som en allmänfarlig 

sjukdom och personer som bär på allmänfarliga sjukdomar ska isoleras för att skydda 

allmänheten från att drabbas av smittan (Rönnberg, 2016, s. 134–135). Personer som är isolerade 

skall tas väl hand om. Nödvändiga förberedelser skall göras för att den enskilde under isolering 

skall få den vården och stöd som personen behöver och samtidigt minska risken för 

smittspridning (Löwgren, 2019, s. 333). 

 

Att förebygga sjukdom och främja hälsa är sjuksköterskans ansvarsområde. När det gäller att 

vårda patienter med tuberkulos är behandlingen viktig att genomföra på rätt sätt för att 

förebygga utveckling av resistens och att personen inte ska återinsjukna. Att ge stöd utifrån 

personens behov och motivera personen att fullfölja behandlingen är en viktig del i omvårdnad. 

Därför är sjuksköterskans roll viktig under behandlingens gång. Svenska sjuksköterskeförening 

(SSF, 2010) beskriver att hälsofrämjande insatser kan ske utifrån tre grunder: struktur, process 

och resultat. Med struktur menas att berörd personal ska ha adekvat kunskap och utbildning om 

hur man arbetar hälsofrämjande och att det ska finnas riktlinjer, rutiner och uppföljning. Vidare 

beskriver SSF (2010) processen att stärka individens subjektiva upplevelse av hälsa. Enligt 

denna process ska personen vara involverad och få ökad kontroll av sin hälsa. Sjuksköterskans 

roll är att ge personen möjlighet att fatta egna beslut genom dialog, delaktighet, individuella 

planering, adekvat information och kunskap. Sjuksköterskan stödjer personens upplevelse av 

hopp och motivation och att personen känner sig sedd, får bekräftelse och bli bemött med 

värdighet och respekt. Resultatet består av vilka insatser i form av interventioner som 

sjuksköterskan inför för att uppnå hälsofrämjande omvårdnad. Detta kan visa sig i form av att 

personen känner tillfredsställelse och upplever förändrad hälsa. Enligt Almeida et al. (2018) har 

sjuksköterskor ytlig kunskap gällande sjukdom och personers upplevelser av tuberkulos vilket 

försvårar arbetet både i sluten och i öppenvård. Almeida et al. (2018) menar att kunskap om 

sjukdomen bidrar till minskad osäkerhet hos sjuksköterskan vilket leder till bättre hantering av 
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smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos.  

Under 1990-talet förklarade WHO sjukdomen tuberkulos som en nödsituation eftersom 

sjukdomen innebar hög dödligheten och spridning världen över. Därför skapade 

medlemsländerna i WHO en strategi för att utrota sjukdomen. För att utrota sjukdomen i hela 

världen förväntas det att 90% av dödsfallen och 80% av sjukdomens förekomst minskar till 2030 

(WHO, 2018). För att uppnå målet införde 182 länder DONT-strategin som innebär att personer 

som behandlas med tuberkulosmedicin direkt observeras av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta 

innebär också att personen som lever med sjukdomen genomgår en kort kurs som ger tydlig 

information om sjukdomen, smittspridning och hur medicineringen ska ske (Shiotani & 

Hennink, 2014). Den medicinska behandlingen är enormt viktigt för att bota sjukdomen. Det är 

dock lika viktigt att se situationen ur ett inifrån perspektiv vilket innebär att förstå personens 

upplevelse av sjukdomen och dess påverkan på det dagliga livet. Att ta del av personens 

berättelse och upplevelse av sin sjukdom kan det underlätta för sjuksköterskan att bättre kunna 

hjälpa och stötta personen att uppnå hälsa och välmående. Syftet med denna litteraturstudie var 

därför att beskriva personers upplevelse av att leva med tuberkulos.  

 

Metod 

I denna studie användes en kvalitativ metod. En kvalitativ design har för avsikt att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen som äger rum i fenomenets naturliga miljö 

(Henricson & Billhult, 2012, s. 130). Syftet med studien var att beskriva personens upplevelse 

av att leva med tuberkulos. För att svara på syftet användes en kvalitativ manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Med manifest innehållsanalys utgår 

författarna från vad som står beskrivet i texten utan att göra egen tolkning (Danielson, 2012, s. 

336).  

Litteratursökning 

Den systematiska litteratursökningen (se Tabell 1) genomfördes i de bibliografiska databaserna 

CINAHL och PubMed. Dessa databaser valdes eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar 

inom medicin och omvårdnad. För att förvissa sig om att det fanns vetenskapliga artiklar inom 

området genomfördes en pilotsökning (jfr. Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 

61). För att få relevanta vetenskapsartiklar användes sökord som var relevanta för 

problemformuleringen. För att få relevanta träffar och hitta rätt sökord har litteratursökningen 

gjorts med både fritext och ämnesord. I databasen PubMed användes MeSH termer och i Cinahl 

användes Cinahl Hedings.  I Cinahl användes “explode”, vilket innebär att man söker på ett 
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ämnesord och alla underordnade termer. De sökord som användes var: “tuberculosis”, “life 

change events”, “emotions”, “daily life” “everyday life” “living with”, “expressed emotion”, 

“attitude”, “perception”, “TB” och “qualitative research”.  De Booleska sökoperatörer som 

användes var OR och AND och dessa användes för att kombinera sökorden. Enligt Willman et 

al. (2016, s. 73) används sökoperatorn OR för att bredda den systematiska sökningen och 

sökoperatorn AND används för att avgränsas sökningen. Först söktes sökorden var för sig och 

därefter kombinerades sökorden med OR så att sökblock bildades. Slutligen sattes de olika 

sökblocken ihop med sökoperatorn AND. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha medel 

eller hög kvalité efter kvalitetsgranskning. Tuberkulos har funnits länge och för att få de senaste 

studierna var ett annat inklusionskriterium att artiklarna skulle vara publicerade mellan 1990–

2019. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara i fulltext, peer-reviwed och skrivna 

på engelska för att sortera bort språk som inte författarna behärskade. Urvalet skedde genom att 

läsa titeln på samtliga artiklar och de artiklar som svarade på denna studies syfte inkluderades. 

Därefter lästes de inkluderade artiklarnas abstrakt för att undersöka om de svarade mot syftet. 

Slutligen lästes dessa artiklar i fulltext för att säkerställa att de svarade mot denna studies syfte. 

Den systematiska litteratursökningen resulterade i tio vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 1.  Översikt av systematisk litteratursökning     

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelse av att leva med tuberkulos  

PubMed 2019-09-23 Begränsningar: English, publication date 1990–2019 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 MSH Tuberculosis 190 611  

2 MSH Life change events  22 312  

3 MSH Emotion 229 710  

4 FT ” Daily life” OR” everyday life” OR” living with”   58 650 
 

5 MSH Expressed emotion   1711  

6 MSH Attitude 549 502  

7 MSH Perception 416 240  

8 FT TB 55 814  

9 MSH Qualitative studies  489 831  

10  1 OR 8 217 507  

11  6 OR 7 944 754  

12  3 OR 5 229 710  

13  2 OR 4 80 387  

14  11 OR 12 OR 13 1 187 275  

15  10 AND 14 5935  

16   9 AND 15 205 7 
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Tabell 1 fort. Översikt av systematisk litteratursökning  

CINAHL 2019-09-23 Begränsningar: English, Peer reviewed publication 

date 1990–2019, Exclude MEDLINE records 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 CH Tuberculosis+ 19 793  

2 CH Life change events+ 43 746  

3 CH Emotion 116 576  

4 FT ” Daily life” OR” everyday life” OR” living with”  
136 959  

5 CH Expressed emotion+   664  

6 CH Attitude+ 393 228  

7 CH Perception 74 547  

8 FT TB 8600  

9 CH Qualitative studies+  130 637  

10  1 OR 8 21 934  

11  6 OR 7 455 465  

12  3 OR 5 116 800  

13  2 OR 4 177 940  

14  11 OR 12 OR 13 682 347  

15  10 AND 14 1942  

16   9 AND 15 64 3 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritextsökning.  

 

Kvalitetsgranskning  

För att kvalitetsgranska de tio kvalitativa artiklar som ingår i studien har granskningsmall för 

kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk och utvärdering (SBU, 2014) använts. 

SBU:s granskningsprotokoll innehåller 21 frågor som exempelvis handlar om artiklarna har 

tydligt syfte, hur deltagarna har valts ut, hur datainsamlingen är utför, hur forskarna beskriver 

analysprocessen och att resultatens diskussion har tillräckligt med data som redovisas i relation 

till syftet. Artiklarna fick poäng utifrån frågorna som besvaras med ja, nej, vet ej eller ej 

relevant. Fråga som gav positivt svar tilldelas 1 poäng och inadekvat eller negativt svar 

tilldelades 0 poäng. Poängsumman räknades ihop och räknades sedan om till procent (se Tabell 

2). Detta görs för att öka möjligheterna att jämföra olika studier (Willman et al., 2016, s. 108). 

Först kvalitet granskades artiklarna individuellt av författarna och därefter diskuterades och 

jämfördes poängen mellan författarna. Slutligen var författarna överens om artiklarnas kvalité. 

Efter kvalitetsgranskning kvarstod tio artiklar som inkluderades i analysen (se Tabell 3) 

 

Tabell 2. Procentbeskrivning vid kvalitetsgranskning 

Kvalitetsnivå Procentindelning 

Hög 80–100 % 

Medel 70–79 % 

Låg 60–69 % 

William, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96)  
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Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare

/ År/ Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

Ayisi         

et al., 

(2011) 

Kenya  

Kvalitativ 31 Djupintervju/        

Grounded theory                               

Det fanns en låg kunskap bland 

personer om hur tuberkulos 

smittar. Personerna hade 

ospecifika symtom som gjorde 

att de sökte sjukvård för sent. 

Självmedicinering med olika 

örter var vanligt 

förekommande.   

Hög 

Bieh          

et al., 

(2017)       

Nigeria   

Kvalitativ 11 Gruppintervju och 

individuella djupa 

intervjuer/      

tematisk analys  

Personer med multiresistent 

tuberkulos kände behov av 

psykologiskt stöd på grund av 

den långvariga isoleringen. De 

upplevde fysiskt och emotionellt 

stöd av medpatienter med samma 

sjukdom.  

Hög  

Chinouya 

et al.,               

(2017)          

UK 

Kvalitativa 10 Semistrukturerade 

djupintervjuer/ 

tematisk analys 

              

Personer med tuberkulos fick 

även senare diagnosen HIV. Män 

med afrikansk bakgrund fick 

uppleva rasism och fick skulden 

att föra sjukdomen i landet. Trots 

diskriminering och 

stigmatisering kände personen att 

det var viktigt att fortsätta vara 

starka.  

Medel  

Choowong 

et al.,  

(2017) 

Thailand 

 

 

 

 

Dias et al., 

(2013) 

Brasilien 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 Kvalitativ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Intervju/ Grounded 

theory 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer/ 

tematisk analys 

Personer med tuberkulos slutar ta 

medicinerna när de börjar må 

bättre. De upplever att de 

kategoriseras som antingen bra 

eller dålig människa och 

sjukdomen kopplas till 

HIV/AIDS eftersom symtomen 

liknar varandra.  

Personer lider under och efter sin 

behandlingstid. 

Tuberkulossjukdomens karaktär 

gjorde att de led av psykosocial 

skada. Det drabbade både den 

enskilda personen och alla i 

personens närmiljöer. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Dodor,          

(2012)          

Ghana  

Kvalitativ  34 Fokusgruppsintervj

u /Grounded 

Theory   

Personer beskrev att det var 

viktigt att få befolkningen att bli 

mer samarbetsvilliga efter TB 

diagnos. Detta skulle minska den 

psykosociala situationen 

(stigmatiseringen) hos personer 

med tuberkulos  

Hög  
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10)  

Författare    

År/ Land  

Typ av 

studie  

Deltagare  Metod       

Datainsamling/ 

Analys          

Huvudfynd Kvalité        

Gerrish  

et al.,            

(2013) 

England  

Kvalitativ  14 Djupintervju/ 

tematisk analys  

Tuberkulos associeras med 

stigma, vilket hindrade 

etablerade migranter i ett 

höginkomstland att söka vård i 

tidigt skede. Ökad medvetenhet, 

tidig diagnos och behandling 

gav ökat välmående. 

Hög  

Moya et al., 

(2013) 

Mexico  

Kvalitativ  30 Semistrukturerade 

intervjuer/   

tematisk analys  

Personer med tuberkulos i 

gränsområdet USA-Mexico 

fruktades som smittkälla och 

stöttes bort. Dålig tillgång till 

hälsotjänster skapade 

depression, sorg, tvivel och oro. 

Personer beskrev försämring i 

både deras fysiska och 

emotionella tillstånd.  

Hög  

Sawyer et 

al., (2018) 

Norge  

Kvalitativ  22 Semistrukturerade/ 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys  

Directly observed treatment 

(DOT) är en global strategi för 

behandling av tuberkulos där 

personer med tuberkulos 

observeras under hela den 

medicinska behandlingen. 

Majoriteten av personer med 

tuberkulos upplevde DOT som 

förnedrande och 

diskriminerande.    

Hög  

Zhang et al., 

(2010)     

Kina   

Kvalitativ  17 Djupintervjuer/ 

tematisk analys  

Att högskolestudenterna med 

lungtuberkulos fick kraftiga 

psykologiska påverkan efter 

diagnos. Det berodde på dålig 

information och stöd från 

sjukvårdspersonal. Det fanns en 

önskan om att inte bara 

administrera medicin utan även 

få psykologiskt stöd.     

Hög  

 

Analys  

 I denna studie genomfördes analysen med kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Den manifesta innehållsanalysen har fokus på det som framgår i texten. 

Analysen gjordes av båda författarna. Båda författarna läste igenom artiklarna flera gånger för 

att få en djupare förståelse av innehållet. Därefter extraherades meningsenheter som svarade mot 

denna studies syfte. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsenheter som ord eller en 

fras som relaterar till varandra i innehåll och kontext. För att vara säker på att de meningsenheter 

som extraherades var relevanta för studien lästes de igenom igen. Därefter fördes 

meningsenheterna in i en tabell och översattes från engelska till svenska. I nästa steg 

kondenserades meningsenheterna vilket innebär att texten kortades ner och endast kärnan i 

texten behålls (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna som togs ut kodades genom 
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att varje artikel och varje meningsenhet fick en siffra, exempelvis artikel 1 och meningsenhet 1 

fick koden 1:1 och så vidare. Detta gjordes för att författarna skulle kunna återgå till 

originaltexten och kontrollera vid behov. Därefter grupperades meningsenheterna i kategorier 

efter likheter och skillnader i sitt innehåll. För att kunna skilja kategorierna åt kodades de med 

olika färger och tilldelades både siffror och bokstäver. Under andra kategorisering steget kunde 

flera kategorier föras samman vilket resulterade 64 subkategorier. Den tredje kategoriseringen 

resulterade i 24 subkategorier. Det fjärde steget resulterade i 10 subkategorier och slutligen det 

femte steget resulterade i fyra slutkategorier (se Tabell 4). Kategoriseringen skedde i fem steg 

och analysen avslutade när alla meningsenheter passade in i någon kategori. Meningsenheter 

som svarade på syftet får inte uteslutas på grund av att de inte passar in i någon kategori eller 

förekomma i mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004)  

 

Resultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

tuberkulos. Resultatet bygger på tio kvalitativa artiklar. Analysen resulterade i fyra 

slutkategorier (se Tabell 4) som presenteras som en brödtext som styrks med citat från 

artiklarna.  

 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att diagnos och behandling både är oroande och hoppfullt 

Att känna sig isolerad och vara rädd att smitta andra 

Att känna sig utpekad och inte våga berätta  

 Att få stöd och tröst är betydelsefullt 

 

Att diagnos och behandling både är oroande och hoppfullt  

I en studie beskrevs det att personer med tuberkulos upplevde att den långa tiden det tog att få 

diagnos var mycket störande. Vissa personer hade tydliga symtom medan andra hade mer 

diffusa symtom och osäkerheten från läkarna att ställa diagnos tidigt skapade mycket oro och 

ångest hos personer (Gerrish, Naisby & Ismail, 2013).  Studierna från Gerrish et al. (2013) och 

Zhang et al. (2010) visade att personer kände oro och blev upprörda över att inte bli tagna på 

allvar utan fick besöka sjukhuset många gånger. Varje besök resulterade att de fick upprepade 

behandlingar i form av smärtstillande utan bli bättre. Personer i en studie beskrev hur de 

behandlade sig själva med olika naturläkemedel och receptfria läkemedel i tron att de hade 

drabbats av malaria. Vidare beskrev personerna att de sökte sjukvård när de inte blev bättre 
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vilket resulterade att de inte fick någon hjälp i början utan fick besöka flera olika sjukhus. Detta 

medförde att de fick olika mediciner innan de till slut fick diagnosen tuberkulos (Dodor, 2012).  

 

“They said nothing’s wrong with your results so keep taking pain-killers, which I did. The situation 

continued, I kept going back to the GP, every time I get different tablets” (Gerrish et al., 2013, s. 2288) 

 

I studien av Bieh, Weigel och Smith (2017) beskrev personer med tuberkulos att de upplevde 

mycket frustration och lidande över den tiden det tog från första besöket till en diagnos. Vidare 

beskriver personerna också om tiden på sjukhus som en långvarig psykologisk smärtsam tid där 

de fällde tårar under hela sjukhustiden. Personer beskrev att de kände sig ledsen över att behöva 

lämna skolan för den långvariga behandlingen. De kände också sorg över att inte få träffa 

klasskamraterna och fick lämna skolan på obestämd tid.    

 

“I cried all the time in that hospital because I left school to come for treatment at my young age. This 

sickness has kept me in this terrible condition” (Bieh et al., 2017, s. 5) 

 

Flera studier (Bieh et al., 2017; Chinouya & Adeyanju, 2017; Dodor, 2012; Moya & Lusk, 2013; 

Zhang et al., 2010) beskrev att personer med tuberkulos upplevde ilska och frustration när de 

fick beskedet om tuberkulosdiagnosen. Några upplevde att det var det värsta som hade hänt dem 

och att det var svårt för dem att ta till sig diagnosen. Två studier (Dodor, 2012; Sawyer, Asgr, 

Todd Fordham & Porter, 2018) beskrev att personer upplevde sorg, depression, tvivel och 

suicidtankar.  

 

“So, when the doctor said that, I thought of poisoning myself. Anytime I am walking 

to the hospital and see a train passing, I hear something telling me to throw 

myself under the train and be killed; just because of this disease that I 

have…” (Dodor, 2012, s. 213) 

 

En studie av Gerrish et al. (2013) visade personer med tuberkulos varierande känslor när de fick 

diagnosen tuberkulos. En del reagerade med att bli väldigt chockade och rädda medan andra 

beskrev det som en lättnad att äntligen få en diagnos som går att behandla. 

 

“I was happy because I’d been feeling ill 

for a long time. Every time they did tests, they tell me ‘we don’t know what is 

your illness’. When the doctor told me it was TB, I was relieved because only 

known illnesses can be treated” (Gerrish et al., 2013, s. 2289). 
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Att få diagnosen tuberkulos innebär en lång tids behandling och en del kunde inte fortsätta sin 

anställning och andra fick avbryta sina studier. Detta påverkade deras inkomster och upplevdes 

som mycket oroande eftersom många av dem redan levde i fattigdom och svåra förhållanden.  

(Bieh et al., 2017). I en studie av Zhang et al. (2010) beskrev personer med tuberkulos att de 

upplevde att få tuberkulosdiagnos som fruktansvärt skrämmande och att de upplevde rädsla för 

sjukdomen. Många saknade kunskap om sjukdomen och deras erfarenhet var att människor som 

drabbades av tuberkulos avled förr eller senare till följd av sjukdomen. Personerna fruktade för 

döden och det var många som inte visste att det fanns medicin som botar. I studien av Sawyer et 

al. (2018) beskrev personer med tuberkulos att de gick igenom oro och rädsla trots att de fick 

behandling. De kände osäkerhet om de skulle bli friska. Denna oro var kopplad till att hamna 

utanför samhället och att ingen skulle vilja gifta sig med dem. I en studie av Zhang et al. (2010) 

beskrev personer med tuberkulos om den oro de kände för tuberkulosmedicinens biverkningar 

som kan uppkomma i framtiden som infertilitet, nedsatt lever och njurfunktion. Studien av 

Chinouya och Adeyanju (2017) visade att personer med tuberkulos beskrev hur de hostade upp 

blod och såg det som ett tecken på döden. Den oro de kände berodde på att de fick diagnosen för 

sent och hade varit sjuka länge innan de fick diagnos.  

 

 “Actually, I didn’t know it (TB). When I got sick and I vomiting and coughing and spitting I went to 

doctor. I couldn’t eat and I lost some weight and I still coughing, coughing. So, when I went to the 

doctor, I was sent to the hospital and they asked me to do X-ray. As they found out they said, “Yeah you 

have got something in your chest” (Chinouya & Adeyanju, 2017, s. 47). 

 

I studierna av Dias, Oliveira, Turato och Figueiredo (2013) och Zhang et al. (2010) beskrev 

personer med tuberkulos sin rädsla för döden eftersom tuberkulos förknippades med långvarig 

obotlig sjukdom. Denna oro bidrog till att personer med tuberkulos betraktade behandlingen som 

hoppfylld och ett sätt att hålla sig levande och frisk och därför kände de sig motiverade att göra 

sitt bästa för att inte hoppa över en enda behandlingsdag. I studien av Zhang et al. (2010) 

beskrev personer med tuberkulos att de upplevde att behandlingens effekt hade god påverkan på 

sjukdomen och hade enorma förhoppningar om att kunna bli botade och återhämta sig fullt ut, 

vilket i sin tur ledde till känslan av oro minskade. I en studie av Dias et al. (2013) beskrev 

personer upplevelser av hur svårt det är att leva med sjukdomen, men att de inte ville ge upp och 

låta sjukdomen kontrollera kroppen. De menade att de fick samla ihop sig och kämpa vidare. En 

person betonade att det är viktigt att ta ansvar för sin behandling. Även om det inte hade varit 

lätt så kämpade hen hårt för att acceptera sjukdomen och tackade Gud att hen blev botad. En 

annan person var däremot väldigt försiktig och ville inte känna av sjukdomens ständiga närvaro 

(Dias et al., 2013).  
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“I tried not to touch the subject, the subject, not to remember constantly that 

I had the disease. […] I tried to lead my life as if I didn’t have it… life as 

usual… to live as if everything was normal, as if I didn’t have to take any 

medicine; the same as before. That’s how it was for me” (Dias et al., 2013, s. 4). 

 

I flera studier (Ayisi et al., 2011; Dias et al., 2013; Sawyer et al., 2018; Zhang et al., 2010) 

beskrev personer att de upplevde okunskap om sjukdomen. Myter som beskrev om hur 

sjukdomen smittas byggde på fördomar. I två studier (Gerrish et al., 2013; Dias et al., 2013) 

beskrev personer att de upplevde tuberkulos som en stigmatiserad sjukdom, trots att sjukdomen 

är botbar. Detta berodde på att det finns kvar en rädsla för överföring av sjukdomen och rädsla 

för att sjukdomen skulle komma tillbaka efter avslutad behandling. Personer beskrev att deras 

lidande berodde på stigmatisering och okunskap om tuberkulos.  

 

 

“I thought only dirty people got that disease... I have 

that type of TB which they said is in the lymph nodes...I don’t know how I got 

it; I do not go to those dirty places”. (Moya & Lusk, 2013, s. 503). 

 

Att känna sig isolerad och vara rädd att smitta andra.  

I flera studier (Ayisi et al., 2011; Bieh et al., 2017; Chinouya & Adeyanju, 2017; Dodor, 2012; 

Dias et al., 2013; Moya & Lusk, 2013; Sawyer et al., 2018; Zhang et al., 2010) beskrev personer 

med tuberkulos att de upplevde en konstant oro och rädsla att smitta andra. I studierna av Bieh et 

al. (2017), Dias et al. (2013), Moya och Lusk (2013) samt Zhang et al. (2010) beskrev personer 

att de själva valde att hålla avstånd från familj och vänner för att inte smitta dem. Vidare beskrev 

några att de kände sig sårade när de fick sova och leva separerade från familjemedlemmarna 

under hela den tiden de fick behandling. 

 

“I started crying from the depression, crying and 

overprotecting my kids from myself. I didn’t drink in the same cups, I withdrew 

as much as I could, I was watching TV with them, I never went to bed with them 

for fear of speaking to them in their face, the first days after I got the 

information... I didn’t sleep with them.”  (Moya & Lusk, 2013, s. 504) 

 

I flera studier (Bieh et al., 2017; Dodor, 2012; Chinouya & Adeyanju, 2017; Dias et al., 2013; 

Moya & Lusk, 2013; Sawyer et al., 2018; Zhang et al., 2010) beskrev personer med tuberkulos 

om rädslan att smitta andra. Detta ledde till att de isolerade sig själva från omgivningen men de 

upplevde att de inte hade någon att prata med utan de kände sig ensamma med sjukdomen. I 

studierna av Bieh et al. (2017) och Chinouya och Adeyanju (2017) beskrev personer isoleringen 

som ett fängelse och andra personer kände sig stigmatiserade och drog sig undan från aktiviteter 
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på grund av okunskap och rädsla för att smitta andra. I en studie av Choowong et al. (2017) 

beskrev personer med tuberkulos att de kände sig ensamma i sin sjukdom på grund av att folk 

inte ville vara nära dem och flydde från dem när de visste att de hade tuberkulos. I tre studier 

(Bieh et al., 2017; Moya & Lusk, 2013; Zhang et al., 2010) förklarade personer stigma som en 

känsla av distansering från andra men också från sin egen sida som rädslan av att smitta andra 

och som isolering från sina nära och kära, klasskamrater och arbetskollegor. I två studier 

(Gerrish et al., 2013, Zhang et al., 2010) beskrev personer med tuberkulos om hur svårt det var 

för dem att bibehålla det sociala nätverket. 

 

“Even some nurses and medical workers treated us like we 

are not fit to live again. They keep a distance when they want to communicate 

with us. If you come closer, they will shout go! go!! go!!! ...The feeling 

of stigma is very difficult. I felt like the worst person on earth having 

MDR-TB” (Bieh et al., 2017, s. 4). 

 

Att känna sig utpekad och inte våga berätta  

I en studie (Moya & Lusk, 2013) beskrev personer med tuberkulos stigma som sociala normer 

som straffar dem som avviker. Att bli stigmatiserad var som att på ett negativ sätt bli utpekad 

och detta upplevdes ge sociala konsekvenser såsom diskriminering och ojämlikheter. Stigma 

upplevdes ha en stor inverkan på den allmänna hälsan. I studier (Bieh et al., 2017; Dodor, 2012; 

Chinouya & Adeyanju, 2017; Moya & Lusk, 2013), framkom det att majoritet av personerna 

kände sig stigmatiserade. Stigman resulterade också i avvisning från sjukvårdspersonalen och 

även av folk ute i samhället. Ett annat skäl att personer med tuberkulos upplevde ensamhet var 

att de kände sig dömda av andra, att deras vänner förändrades och behandlade dem som 

främmande, personerna upplevde att folk pratade om dem bakom deras rygg och skvallrade om 

dem och sjukdomen vilket gjorde att folk inte hälsade på dem (Bieh et al., 2017; Dodor, 2012; 

Dias et al., 2013; Moya & Lusk, 2013; Zhang et al., 2010).  

 

Until now the doctors have treated me very well, they 

have not rejected me; everything is OK but outside the people reject you a 

lot... they discriminate, they don’t want to greet you, they 

think you are going to infect them; that’s very sad”. 

(Moya & Lusk, 2013, s. 504). 

 

Personer beskrev att de inte vågade berätta om sin sjukdom och valde att dölja det för rädsla att 

bli ensamma i sjukdomen (Choowong et al., 2017). I studierna av Bieh et al. (2017), Choowong 

et al. (2017) och Moya och Lusk (2013) framkom det att personer med tuberkulos upplevde att 

tuberkulos var en smutsig sjukdom, Därför var de rädda att folk skulle tycka att de var äckliga. 

Personerna kände sig värdelösa och beskrev att de kände skuld för att bära sjukdomen. Personer 
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med tuberkulos beskrev att de kände rädsla för att avslöja vissa personliga problem. De 

berättade att brist på kunskap om tuberkulos var en viktig orsak till att de inte berättade och 

dolde sin sjukdom. De beskrev även att de inte berättade om sin sjukdom för att de kände att det 

var skamligt (Bieh et al., 2017; Chinouya & Adeyanju, 2017). 

 

” I didn`t want other people to know I had TB because this sickness was infectious” 

(Choowong & Adeyanju, 2017, s.440) 

 

“I could not tell them I have this problem oh. I used to 

tell them I have chest problem. What kind of chest problem? I said chest 

problem. I could not tell anybody I have such problem. It’s shameful. 

Seriously, it’s very shameful so I don’t tell them the real thing” (Bieh et 

al., 2017, s. 4). 

 

 

 

Att få stöd och tröst är betydelsefullt.   

I studie av Zhang et al. (2010) upplevde personer med tuberkulos att det stöd de fick från 

familjemedlemmarna både fysiskt och känslomässigt var betydelsefullt. När personerna 

upplevde situationen som svårast fick de tröst av både föräldrar och syskon. En del föräldrar 

bodde i perioder på sjukhuset för att ta hand om sina barn som var drabbade av lungtuberkulos. 

Vidare beskrev andra personer att vännerna gav dem stöd och hjälpte dem att söka information 

om lungtuberkulos och informerade vidare till dem. Detta stöd upplevde personer som att 

vännerna brydde sig och fick dem att må bra. Att få socialt och emotionellt stöd från familj, 

vänner, samhället och sjukvården hade enormt stor betydelse för personer med tuberkulos 

(Choowong et al., 2017; Gerrish et al., 2013). I en studie av Choowong et al. (2017) beskrev en 

person med tuberkulos att familjen hade informerats om att personen hade drabbat av tuberkulos 

vilket familjen hade accepterat det och gav personen stöd. Detta upplevde personen som en 

styrka. I en studie av Dias et al. (2013) betonade personer hur viktigt familjens stöd och dess 

närvaro har varit under hela processen. Även tron på Gud beskrevs som betydelsefullt för hur 

bra personer kunde klara av att slutföra behandlingen (Dias et al., 2013; Choowong et al., 2017). 

 

“I think that family support counts the most in a disease like TB. No doctor, 

 no medicine, nothing suffices. Family support is essential. […]  

So, that cheers you up; you are not forsaken. If you feel neglected,  

that’s the end. Thank God that didn’t happen to me” (Dias et al., 2013, s. 5). 

 

I studien av Sawyer et al. (2018) beskrev personer att den fysiska kontakten var nödvändigt för 

att klara av att hantera sjukdomen. De menade att stödet som de fick från familjen och 
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sjukvården var avgörande för deras välbefinnande och förmågan att fortsätta behandlingen. En 

person beskrev att tiden på sjukhus räddade hen från att ta självmord. Stödet, respekten och 

normaliseringen av sjukdomen som gavs på sjukhuset gav personen hopp att vilja leva vidare.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

tuberkulos. Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra kategorier: Att diagnos 

och behandling både är oroande och hoppfullt, Att känna sig isolerad och vara rädd att smitta 

andra, Att känna sig utpekad och inte våga berätta och Att få stöd och tröst är betydelsefullt.  

 

Resultat i denna litteraturstudie visade att personer med tuberkulos upplevde frustration över att 

det tog tid innan de fick diagnos. Den fördröjda diagnosen skapade oro och ångest hos personer 

med tuberkulos. De upplevde också att de inte blev tagna på allvar utan fick upprepade gånger 

fel diagnos och behandlingar. Detta kan relateras till Nygren Zotterman, Skär, Olsson och 

Söderberg (2016) som beskriver att patienter med en långvarig sjukdom möter olika människor 

inom sjukvården. De menar att det första mötet inom primärvården kan ha en stor betydelse för 

den fortsatta relationen. Nygren Zotterman et al. (2016) beskriver vidare att grunden för bra 

bemötande är en omtänksam relation. För att förstå den andras upplevelse ska vården vara 

baserad på förtroende och bekräftelse. Personer med tuberkulos beskrev att de inte blev tagna på 

allvar vid första mötet vilket skapade oro. Detta kan leda till att personen tappar förtroendet och 

tillit att få vård i tid som i sin tur kan påverka personers hälsa negativt. Sjuksköterskor kan lindra 

denna oro genom att lyfta fram personens upplevelse och lyssna på deras berättelse så att ett 

förtroende byggs för den fortsatta vårdrelationen. Detta kan handla om att personens första mötet 

med primärvården ska vara en positiv upplevelse och främja att personer känner minskad oro 

och rädsla. Att sjuksköterska lyssnar på personens beskrivning om sin sjukdom och 

dokumenterar så noga som möjligt om deras upplevelse så att de finns med vid eventuellt vidare 

utredning. Det är även av stor vikt att personen får en snabb diagnos så att smittspridningen 

förhindras.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även känslor som oro att förlora sitt arbete och hamna i 

utanförskap, rädsla att dö och sorg över sjukdomens påverkan på personernas vardag som många 

gånger innebar lång tids isolering. Personer med tuberkulos hade också svårt att berätta öppet 

om det lidande som sjukdomen medförde. Författarna av denna studie menar att dessa 

upplevelser kan vara påfrestande att få struktur på. För personer som har drabbats av sjukdom 



16 

 

 
 

kan tillvaron vändas upp och ner. Det kan vara svårt att begripa vad som händer med ens kropp 

och de kan sakna den kunskap som krävs för att förstå. Rädsla och oro kan ta över. Antonovsky 

(2005) beskriver att människan befinner sig mellan två poler, människan är inte antingen frisk 

eller sjuk utan pendlar mellan dessa två poler. En person som befinner sig närmare friskpolen 

beror på att personen upplever känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är uppbyggd av tre 

komponenter: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Den första komponenten av 

Antonovsky (2005) begriplighet syftar på i vilken grad personen upplever inre och yttre stimuli 

som på ett förnuftsmässigt är gripbara, att den information som ges är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydligt. Denna begriplighet kan stärkas genom att sjuksköterskan ger person 

anpassad information och undervisning för att underlätta och strukturera upp situationen som 

personen befinner sig i. Ekman et al. (2011) beskriver att patientens berättelse är den sjuka 

personens personliga beskrivning av sjukdomen, symtomen och hur den påverkar hens liv. 

Ekman et al. (2011) menar att personens lidande i det vardagliga livet kan fångas upp genom 

dess berättelse. Även svenska sjuksköterskeföreningen (SSF, 2016) betonar vikten av att 

sjuksköterskan arbetar utifrån personcentrerad vård. Genom detta arbetssätt sätter sjuksköterskan 

personens behov av vård i centrum, framför sjukdomen. Detta förutsätter att sjuksköterskan är 

öppen och visar viljan och intressen av att lyssna på personens berättelse. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att oro, ångest, rädsla och frustration som personer visar vid mötet med 

sjukvården skulle kunna lindras genom att tidigt sätta in åtgärder i form av samtal och 

information. Det är även viktigt att sjuksköterskan visar förståelse för personens upplevelse och 

bekräftar deras oro. Denna öppenhet kan skapa tilltro, trygghet och göra det lättare för 

sjuksköterskan att förstå den nya situationen som personen med tuberkulos befinner sig i.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att personer som lever med tuberkulos upplevde isoleringen 

som ett fängelse. Att tvingas hålla sig separerad från sina nära och kära sårade dem. Denna 

isolering ledde även till depression och suicidtankar. Siddiqui et al. (2019) beskriver att även om 

isolering är nödvändigt för att förhindra smitta inom hälso- och sjukvård kan de ha visa 

oavsiktliga konsekvenser. Siddiqui et al. (2019) menar vidare att personerna får färre 

sjukvårdsbesök i rummet av det team som arbetar. Detta resulterar i att det är svårt för 

personalen att upptäcka förändringar i tid. Det framkommer också att både läkare och 

sjuksköterskor gör färre anteckningar på grund av att besöken och kontakterna är färre. Personer 

i isolering beskriver ofta känslan av ensamhet. Karhe och Kaunonen (2015) beskriver känslan av 

att vara ensam som ett normalt och kortvarigt sinnestillstånd. I allmänhet accepterar personen 

ensamheten och återhämtar sig så småningom. Vidare betonar Karhe och Kaunonen (2015) att 

ensamhet är ett komplicerat fenomen som kan ha olika betydelser för olika individer och i olika 
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situationer. Oavsett vilka orsak som finns till ensamheten verkar det vara en smärtsam 

upplevelse. Det är viktigt att vara uppmärksam på personers upplevelser av ensamhet eftersom 

känslor av ensamhet endast kan upphöra när behovet av stöd är tillgodosett. I resultatet i denna 

studie framkom det att en del personer själv valde att isolera sig från sina familjemedlemmar för 

att förhindra smitta, medan andra kände sig sårade när de inte fick vara tillsammans med 

familjen. En del kände sig ensamma och hade ingen att prata med. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att det är viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån personcentrerad vård. För 

att kunna göra det behöver sjuksköterskan ha en nära relation med personen som lever med 

tuberkulos. Detta kräver att sjuksköterskor spenderar tid med personerna. Sjuksköterskans 

uppgift är att förhindra vårdlidande och det är av stor vikt att sjuksköterskan redan vid första 

mötet är medveten om att långvarig isolering kan påverka negativt för personer med tuberkulos.  

och att sjuksköterskor arbetar aktivt för att förhindra ett ökat lidande som isolering kan innebära. 

Detta kan relateras till Eyanoer (2018) som menar att personer med tuberkulos bör få 

psykologiskt stöd för att kunna fullfölja behandlingen och öka den förväntade livslängden 

ytterligare.  

 

Det framkommer i denna litteraturstudies resultat att personer med tuberkulos upplevde att de 

blev stigmatiserade. Enligt Tran, Than, Tran, Nguyen och Latkin (2019) består stigma av 

fördomar och orättvis behandling av individer som anses vara avvikande. Även om det inte är 

naturligt förekommande är det djupt förankrat i kultur och drivs av personliga och sociala 

värden. Stigman är en avgörande faktor för hälsa som direkt påverkar personens livskvalitet och 

behandlingens resultat. Personer med tuberkulos upplevelse kan relateras till stigma hos 

personer med HIV/AIDS som beskrivs i Tran et al. (2019) där stigma betonas som huvudhinder 

för personer att söka arbete eller vård på grund av känslor av skam och rädsla för diskriminering. 

Stigma finns i olika former och på olika nivåer såsom familj, samhälle och hälsovård. Stigma 

kan ha negativa hälsoeffekter som depression eller ångest. När personer utsätts för 

stigmatisering kan livets mening få mindre betydelse och att bli utesluten av samhället bidrar till 

att personen kan tappa hoppet om framtiden och att meningen med livet försvinner.  I denna 

studies resultat framkom det att personer med tuberkulos kände sig värdelösa och kände skuld 

för att de bar på sjukdomen. De kände sig utpekade som smutsiga och reducerades till 

sjukdomen.  Personerna blev diskriminerade och beskrev att vännerna tog avstånd och 

behandlade dem som främmande. Detta kan kopplas ihop med Antonovsky (2005) andra 

komponent: hanterbarhet. Hanterbarhet handlar om vilka tillgångar eller resurser personen har 

till sitt förfogande som är under ens egen kontroll eller kontrolleras av personer som man kan 

räkna med och lita på. Har personen en hög känsla av hanterbarhet kommer hen inte att känna 
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sig som ett offer eller tycka att livet behandlar en orättvist. Istället tror personen att saker 

kommer att reda ut sig och att hen kommer kunna gå vidare med livet. För att kunna hantera 

situationen förutsätts att personen har förstått hur saker hänger ihop och vad som påverkar 

sjukdomen. Enligt Antonovsky (2005) kan resurserna som personen har till sitt förfogande vara 

familjen, vänner, kollegor, religiös tro och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att 

lyfta fram vilka resurser personer med tuberkulos har och utgå ifrån detta vid utformandet av 

vården. Det är också viktigt att ta reda på vilka kunskaper personen och anhöriga har om 

tuberkulossjukdomen och ge information utifrån det. Att göra anhöriga delaktiga bidrar till ökad 

kunskap vilket kan bidra till minskad rädsla för smitta samt att de kan verka som viktiga resurser 

för personen som lever med sjukdomen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med tuberkulos även kände sig 

stigmatiserade av sjukvårdspersonal. Detta kan jämföras med Henrickson och Fisher (2016) där 

stigmatisering inom vårdsamhället fortfarande är ett problem i delar av världen där smittsamma 

sjukdomar är relativt lågt förekommande. Detta kan bero på rädsla för sjukdomen och brist på 

utbildning i vad sjukdomen innebär. Resultatet av detta blir att personen får sämre information 

och utbildning om egenvård och hur de kan förhindra infektion. Det kan förstås som att stigma 

är många gånger relaterad till sjukdomar som anses vara avvikande. Antonovsky (2005) 

beskriver meningsfullhet som delaktighet och en känsla av att kunna påverka sin situation i det 

dagliga livet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan skaffar sig rätt kunskap för att kunna vårda 

och har tillräckligt med kunskap och gör personen med tuberkulos delaktig i sin egen vård. 

Vidare beskriver Antonovsky (2005) att personer som har ordnad och fungerande socialt nätverk 

kan känna meningsfullhet. Detta kan ha stor betydelse för att uppnå god hälsan. En person med 

bred socialt nätverk som får stöd och uppmuntran kämpar på även när det kommer motgångar i 

situationer som personen inte riktigt vet hur hen ska handskas med. Tran et al. (2019) betonar 

den negativa hälsoeffekter stigma medför, vilket personer med tuberkulos ofta får uppleva. 

Därför är det av stor vikt att vårdpersonal är medvetna om detta och arbeta aktivt för att inte 

orsaka vårdlidande på grund av kunskapsbrist. Personer med tuberkulos behöver ha ett 

fungerande nätverk för att finna mening och veta om att de har stöd och hjälp för att klara av den 

långa tiden som behandlingen kräver. Det är också av stor vikt att sjuksköterskor får utbildning 

både gällande sjukdom, behandling och vad det innebär för personer att leva med sjukdomen. 

Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskan kan ge bättre vård, information och utbildning om 

egenvård om hur personen kan motverka infektioner. 
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I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med tuberkulos hade stark vilja och 

hopp om att bli friska. Många personer med tuberkulos levde i tron att sjukdomen var obotlig 

och dödlig, vilket resulterade i att många levde med rädsla att inte kunna bli botade. Många 

levde också med bristande kunskap om sjukdomen. Att få behandlingen mot sjukdomen gav 

hopp om att bli frisk igen och detta fick personerna med tuberkulos att vilja kämpa vidare. I 

Chalco et al. (2006) betonas sjuksköterskans roll i vård av personer med tuberkulos. 

Sjuksköterskor uppmärksammade att personer som lever med sjukdom även kan ha många andra 

problem som hindrar personerna till att leva ett värdigt liv. Sjuksköterskorna jobbar aktivt 

genom att finnas där för personerna och ge känslomässigt stöd på både ett formellt och ett 

informellt sätt. Formellt stöd kunde bestå av att sjuksköterskan gjorde hembesök eller 

organiserade gruppmöten tillsammans med andra professioner som psykologer som syftade till 

att förbättra behandlingen och minska lidande. Möten gav också strategi för hur personen kunde 

hantera när problem uppstod. Det informella stödet kunde innebära att sjuksköterskan agerade 

genom spontana aktiviteter. Vid svårigheter gav sjuksköterskan stöd, värme och omfamningar 

(Chalco et al., 2006). I denna studies resultat beskrev flera personer om stödet de fick från familj 

och vänner. Resultatet visade att socialt och emotionellt stöd från familj, vänner, samhälle och 

sjukvården gav dem styrka att kämpa vidare. Tuberkulos förknippas också med skam och 

förnedring, därför upplevde personer som fick stöd och respekt från sjukvården och 

normalisering av sjukdomen en att vilja leva vidare. Författarna i denna litteraturstudie anser att 

personer med tuberkulos kan behöva få individanpassad vård och information. Sjuksköterskan 

kommer att möta personer med olika bakgrund och kultur. Dessa olikheter kan skilja sig från 

individ till individ men med samma önskan om att vilja bli sedd och att vilja bli frisk.  Denna 

vilja kan sjuksköterskan förstärka genom att motivera och stötta personen att fullfölja 

behandlingen och göra vårdtiden till en positiv upplevelse.    

 

Metoddiskussion  

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487) diskuteras kvalitativa studiers metod med hjälp 

av begreppen trovärdighet, pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Detta 

innebär att författarna förvissar läsaren om att genererad kunskap är rimlig och att resultatet är 

godtagbart. I metodartikeln av Graneheim och Lundman (2004) framkommer det att i kvalitativa 

studier används begreppen; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet för att 

beskriva olika aspekter av trovärdighet. I denna studie har författarna följt Graneheim och 

Lundmans (2004) metodartikel som beskriver studiens trovärdighet.  
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Pålitlighet uppnås genom att tydligt beskriva både studiens syfte och tillvägagångssätt och för att 

läsaren ska få en bättre förståelse av studiens resultat och hur väl datainsamling och 

analysprocessen har hanterats (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna i denna studie har 

återgett en tydlig beskrivning hur den systematiska litteratursökningen och analysprocessen har 

gått till. För att stärka tillförlitligheten har författarna presenterat processen i brödtext och 

tabeller. För att ytterligare stärka pålitligheten av tillvägagångssättet redovisas denna studies 

datainsamling, analys och resultat i tabell och i löpande text för att läsaren skulle få en bättre 

bild av studiens metod och tillvägagångssätt. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) 

kan pålitlighet i studien påvisas genom att författarna har beskrivit sin förförståelse av studien. 

Författarna i denna studie hade inte så mycket kunskap i arbetsmetoden men försökte följa alla 

steg och beskriva tydligt både metod och slutresultat. Willman et al. (2016, s. 79) beskriver att 

författare bör använda flera databaser för att få ett tillfredsställande resultat i litteratursökningar. 

I denna studie har författarna gjort systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar i två olika 

databaser, samt använt relevanta sökord för att få artiklar som svarade på denna studies syfte. 

För att säkerställa trovärdighet på de inkluderade artiklarna så granskades de med en 

granskningsmall avsedd för kvalitativa studier som beskrivs av SBU (2014). Granskningsmallar 

för kvalitativa studier används för att säkerställa studiens kvalitet (Willman et al., 2016, s. 105). 

 

Trovärdigheten har stärkts genom att författarna har diskuterat det preliminära resultatet och 

analys med andra personer och studiekamrater som kritiskt granskat studien. Författarna av 

denna studie har fått kontinuerlig feedback av handledare i alla steg under studiens gång. 

Författarna har också varit med på seminarier med andra klasskamrater som också har granskat 

studien. Wallengren och Henricson (2012, s. 487) beskriver att detta tillvägagångssätt stärker 

studiens trovärdighet och pålitlighet. Gällande trovärdigheten av studiens analys stärks den 

genom att författarna väljer de mest lämpliga meningsenheterna (Graneheim och Lundman 

2004). Författarna i denna studie gjorde flera noggranna läsningar av alla artiklar som ingick i 

studien, för att sedan extrahera meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. 

Meningsenheterna översattes sedan till svenska och författarna försökte att noggrant fokusera på 

att inte tappa kärnan i de meningsenheterna som hade extraherats. Här reflekterar författarna 

över att ingen av författarna hade engelska som modersmål vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. Det kan ha påverkat vilka ord författarna valde vid översättning av artiklarna från 

engelska till svenska. För att stryka vårt resultat beskrivs därför resultatet i brödtext och citat 

lades till från originalkällan. Efter att översättningen var genomförd så kondenserades 

meningsenheterna och fick en kod för att lätt hitta dem i originaltexten.  
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Tillförlitlighet innebär att studien ska kunna återupprepas av andra personer genom den 

beskrivning som författarna har beskrivit och att deltagarna ska kunna känna igen sig av 

beskrivningen (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). För att förstärka tillförlitligheten har 

författarna använt citat från vetenskapliga artiklar som styrker studiens resultat.   

Wallengren och Henricson (2012, s. 488) betonar att överförbarhet bedöms genom att visa att 

resultatet kan överföras till liknande kontext och till andra grupper i samma situation. I denna 

litteraturstudie användes tio vetenskapliga artiklar från olika delar av världen. I alla artiklar är 

personer som deltar både kvinnor och män i olika åldrar. Trots att personerna lever i olika delar 

av världen visar de stora likheter om hur det är att leva med tuberkulos. Författarna har 

förståelse om att sjukvården inte är likvärdiga i de olika delarna av världen men författarna anser 

ändå att studien delvis kan vara överförbar. Studien kan ge en viss vägledning i vård med 

personer som lever med smittsamma sjukdomar.  

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) uppnås bekräftelsebarhet genom att tydligt 

förklara arbetets gång, exempelvis genom att bland annat detaljerat beskriva datainsamlingen 

samt analysprocessen. Författarna i denna studie har försökt att noggrant förklara arbetets gång 

steg för steg. För att läsarna ska kunna hitta ursprungliga källan har författarna angett referenser 

genomgående. Enligt Graneheim och Lundman (2004), innebär en manifest ansats att innehållet 

av meningsenheter inte tolkas utifrån egna tankar och värderingar, utan att författaren håller sig 

textnära. Under hela arbetet användes en manifest ansats för att undvika egna tolkningar av 

texterna. Detta underlättade att författarna var medvetna och hade förförståelse för egen tolkning 

vilket minskade risken för tolkning. Studien genomfördes också av två författare vilket kan 

minska risken och kan ses som styrka i studien.   

 

Slutsats 

Tuberkulos är idag en ovanlig sjukdom i Sverige. De som drabbas är framför allt personer som 

kommer från andra länder där tuberkulos fortfarande är en allvarlig sjukdom och många 

drabbade dör på grund av brist på medicin. Sjuksköterskan i den svenska vården kommer att 

träffa personer från olika länder och kulturer som söker vård för symtom som liknar tuberkulos. 

Det är därför av stor vikt att sjuksköterska har en bred kunskap om sjukdomen och har förståelse 

för hur det är för personen att leva med sjukdomen. I litteraturstudies resultat och diskussion 

beskrivs många upplevelser som stigmatisering, oro, rädsla och frustration över sjukdomen. 

Dessa negativa upplevelser kan medföra att personen hamnar i utanförskap och depression. 

Sjuksköterskan kan ha en stödjande roll och fungera som resurs och lindra oro och frustration 
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och bygga förtroende och tillit. Det är även viktigt att sjuksköterskan arbetar aktivt med 

information och utbildning för personer med tuberkulos, anhöriga och sjukvårdspersonal. Att 

höja kunskapsnivån innebär minskad rädsla för hur sjukdomen överförs och att personer med 

tuberkulos behandlas med respekt. Att leva med tuberkulos innebär att personen hamnar i 

isolering för att förhindra smitta vilket kan upplevas som ensamt och långvarigt. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan tillämpar personcentrerad vård och sätter personens behov av vård i 

centrum och är uppmärksam på personens önskemål. Detta kan innebära förbättrad vård och 

livskvalité för personer med tuberkulos.   

Förslag till vidare forskning kan vara att lyfta fram de behov av kunskap som behövs för att 

sjukvården ska kunna bemöta personer med smittsamma sjukdomar på ett positivt och värdigt 

sätt. Även vilka resurser som kan användas och vilka arbetssätt som kan tillämpas för att 

underlätta tiden i isoleringen som kan upplevas som ensamt och långvarig.   
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