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Sammanfattning  

Bakgrund: 

Tuberkulos är en allvarlig och luftburen infektionssjukdom som varje år skördar ca två 

miljoner människoliv. Sjukdomen går att behandla men behandlingstiden är lång och 

biverkningarna efter medicineringen är svåra. Att ge omvårdnad till en patient med tuberkulos 

kräver därför kunskap om riskfaktorer som att avbryta behandling i förtid. Sjuksköterskor 

behöver också kunskap om smittöverföring för att förhindra smittspridning men också för att 

sudda ut eventuella rädslor som kan komma påverka bemötande och behandling.  

Syfte:  

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med aktiv tuberkulos på 

sjukhus.   

Metod: 

En litteraturöversikt där sökningen efter artiklar som svarade till syftet utfördes i fyra olika 

databaser. Resultatet blev åtta vetenskapligt granskade artiklar som analyserades och 

sammanställdes i tre olika teman.  

Resultat: 

Tre teman identifierades där rubrikerna blev: Att känna rädsla för smittöverföring, att känna 

sig otillräcklig och att känna sig utsatt. Resultatet visade att rädslan för smittöverföring 

berodde på resursbrister av skyddsmaterial samt kunskapsbrister om tuberkulos som sjukdom. 

I temat om att känna sig otillräcklig var majoriteten av sjuksköterskorna överens om att känna 

tidsbrist med patienterna och dess anhöriga. Att inte kunna stötta och motivera patienterna 

under deras långa behandlingstid gjorde att många patienter avbröt sina behandlingar i förtid 

för att senare insjukna igen men då med ett svårare sjukdomsförlopp. Utsattheten som 

sjuksköterskorna kände i sista temat handlade om långa arbetspass och den långa 

exponeringstiden ihop med patienter som vårdades för aktiv tuberkulos.  

Diskussion: 

Sjukhusen där sjuksköterskorna i redovisat resultat arbetade gav inte sjuksköterskorna rätt 

förutsättningar till att vårda patienterna med aktiv tuberkulos efter WHO rekommendationer 
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och ICN:s riktlinjer. Sjukhusen riskerade därför att sprida smittan vidare samt vara en 

bidragande faktor till en ökning av den multiresistenta varianten av tuberkulos. Eriksons 

identitetsteori appliceras här på patienterna då samspelet mellan dessa och sjuksköterskorna 

kan vara avgörande för en fullgången och lyckad behandling. 

Nyckelord: 

Omvårdnad, Tuberkulos, Sjuksköterskor, Upplevelser  
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Abstract 

Background:  

Tuberculosis is a serious and airborne infectious disease that annually harvests about two 

million human lives. The disease can be treated but the time of the treatment is long and the 

side effects after medication are sometimes difficult for the patient to handle. Providing 

nursing to a patient with tuberculosis therefore requires knowledge of risk factors such as 

interrupting treatment. Nurses also need knowledge about transmission to prevent infection 

spread, but also to erase fears that may affect the treatment. 

Aim: 

To describe nurses' experiences of caring for patients with active tuberculosis in hospitals. 

Method: 

A literature review in which the search for articles that corresponded to the purpose was 

performed in four different databases. The result was eight scientifically reviewed articles 

analyzed and compiled in three different themes. 

Results: 

Three themes were identified where the headings became: To feel fear of transmission of 

infection, to feel insufficient and to feel vulnerable. The results showed that the fear of 

transmission of infection was to resource deficiencies of protective materials and knowledge 

of tuberculosis as a disease. In the sense of feeling insufficient, the majority of nurses agreed 

to feel a shortage of time with the patients and their relatives. Being unable to support and 

motivate patients during their lengthy treatment meant that many patients discontinued their 

treatments prematurely to later recuperate but then with a more severe course of illness. The 

vulnerability experienced by the nurses in the last theme was about the long exposure time 

with patients treated for active tuberculosis.  

Discussion:  

The hospitals where nurses in reported results worked, did not give nurses the right conditions 

to care for patients with active tuberculosis following WHO recommendations and ICN 

guidelines. The hospitals therefore risked spreading the infection as well as contributing to an 
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increase in the MDR variant of tuberculosis. Erikson's identity theory is applied on the 

patients since the interaction between the patients and nurses can be crucial for a successful 

treatment. 

Keywords: 

Nursing, Tuberculosis, Nurses, Experiences 

 

  



 

6 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 8 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 8 

2.1 Vad är Mycobacterium Tuberculosis ............................................................................... 9 

2.2 MDR-TB, aktiv och latent tuberkulos. ........................................................................... 10 

2.3 BCG Vaccin .................................................................................................................... 11 

2.4 Sjuksköterskorna är viktiga i behandlingen mot tuberkulos .......................................... 11 

3 Problemformulering .............................................................................................................. 12 

4 Syfte ...................................................................................................................................... 12 

5 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................... 12 

6 Metod .................................................................................................................................... 14 

6.1 Att göra en litteraturöversikt ........................................................................................... 14 

6.2 Datainsamling ................................................................................................................. 14 

6.3 Urval ............................................................................................................................... 15 

6.4 Dataanalys ...................................................................................................................... 15 

7 Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 15 

8 Resultat .................................................................................................................................. 16 

8.1 Att känna rädsla för smittöverföring .............................................................................. 16 

8.2 Att känna sig otillräcklig ................................................................................................ 18 

8.3 Att känna sig utsatt ......................................................................................................... 20 



 

7 

 

9 Diskussion ............................................................................................................................. 20 

9.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 20 

9.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 22 

9.3 Kliniska implikationer .................................................................................................... 24 

9.4 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 25 

Slutsats ..................................................................................................................................... 25 

Referensförteckning ................................................................................................................. 26 

Bilaga 1. Sökmatris ............................................................................................................... 30 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat .............................................................. 31 

 

  



 

8 

 

 

1 Inledning 

Ett intresse för tuberkulos väcktes hos mig under en praktiktid på ett sjukhus i Stockholm då 

en av patienterna hade behandlats för tuberkulos. Varningsklockor ringde eftersom jag hade 

läst någonstans att sjukdomen var väldigt smittsam och svår att bota. En osäkerhet infann sig 

och kollegorna tillfrågades om riktlinjer för patienter med tuberkulos. Svaret jag fick var att 

behandlad tuberkulos inte innebar någon smittorisk och basala hygienrutiner är det som gäller 

för samtliga patienter och så även för en patient med behandlad tuberkulos. Eftersom jag inte 

hade någon kunskap om sjukdomen upplevdes en viss osäkerhet och nervositet i bemötandet 

gentemot patienten och jag hade svårt att förhålla mig på ett professionellt sätt. Denna 

erfarenhet väckte en nyfikenhet till att söka efter evidens kring bemötande och erfarenheter 

hos andra sjuksköterskor som vårdar patienter med tuberkulos.  

2 Bakgrund 

Tuberkulos är en av världens mest smittsammaste infektionssjukdomar och varje år dör två 

miljoner människor på grund av tuberkulos, vilket motsvarar fem tusen dödsfall per dag och 

en död var 15:e sekund (Rodrigues, Salvador da Motta & Ferreira, 2016). Obehandlad 

tuberkulos smittar vid tät kontakt under en längre tid där ventilationen är dålig och är en 

vanlig sjukdom i länder där det råder hög fattigdom (Carlsson, Johansson, Bosela Eale & 

Kaboru, 2014). Delar av Afrika, Asien och Brasilien hör till de mest utsatta områdena och 

anledningen är den nedsatta levnadsstandarden och den höga smittspridningen av HIV/AIDS. 

På 1800 talet var tuberkulos vanligare i Sverige än den är i vissa länder i Afrika idag 

(Lindstarnd, Bergström, Rosling, Rubenson, Stenson & Tyllskär, 2011). Detta berodde på 

fattigdom i kombination med det kalla klimatet, eftersom människorna trängde ihop sig för att 

behålla värme och höll fönster och dörrar stängda på grund av kylan. Tuberkulosinfektionen 

spred sig då med väldig fart eftersom människorna andades in varandras luft utan någon större 

ventilation. De sjukdomsdrabbade betraktades som farliga på grund av deras förmåga att 

sprida sjukdomen vidare, eftersom smittspridningen på den tiden var ett mysterium (Hjärt-

Lungfonden, 2012). Runt 1920 utvecklades Bacille Calmette – Guérin vaccinet (BCG) av 

Albert Calmette och Camille Guérin, och i Sverige infördes 1940, en allmän rekommendation 

att ge detta vaccin till alla spädbarn (Usman, Ismail, & Teoh, 2017). På sikt blev också hygien 
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och levnadsstandard bättre i Sverige och tuberkulos blev då så gott som utrotad (Hjärt-

Lungfonden, 2012). 

Tuberkulos är starkt stigmatiserat enligt Gerrish, Naisby, & Ismail (2012) i länder där 

behandling är svårtillgänglig. Stigmatiserat på så vis att sjukdomen förknippas med fattigdom 

och dålig hygien. Tuberkulos är en sjukdom som smittar vid tät kontakt men det behöver inte 

vara så att den smittade lever med sämre standard eller har dålig hygien. Bristen på kunskap 

och förståelse för tuberkulos gör att de drabbade hellre undanhåller sin sjukdom än erkänner 

den för samhället. Att förneka och undanhålla sin sjukdom trots tydliga symtom visar att det 

råder kunskapsbrist kring tuberkulos och de drabbade utgör risker för vidare smittspridning 

och också att drabbas av ett allvarligare sjukdomsförlopp.  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har tuberkulos kommit tillbaka till Sverige och 

totalantalet fall har ökat det senaste decenniet. Detta beror bland annat på globaliseringen då 

vi människor reser mer idag. Eftersom sjukdomen i stort sett varit utrotad i Sverige kan det 

därför råda en viss kunskapsbrist på sjukhus hos bland annat sjuksköterskor och bemötande 

och behandling av patienter med tuberkulos kan då komma att påverkas (Hjärt-Lungfonden, 

2012). Idag kan tuberkulos behandlas framgångsrikt med flera sorters antibiotika i en 

kombination med övervakning från sjukvårdspersonal som kallas för Directly Observed 

Treatment Short Course även förkortad DOTS (Sagbakken, Bjune, & Frich, 2011). DOTS 

behandling innebär att patienten dagligen tar sin medicin under övervakning av 

sjukvårdspersonal under två månaders tid. Forskning visar enligt Ivany & Boulton (2014) att 

patienter som inte får den dagliga övervakningen ihop med sjuksköterskan, risker att avbryta 

behandlingen i förtid. Om behandlingen avbryts mitt i kan patienten senare istället drabbas av 

den multiresistenta varianten av tuberkulos (MDR-TB). Men tuberkulos går att behandla och 

trots effektiva behandlingsformer och nya perspektiv på sjukdomen fortsätter 

tuberkulosbakterien att sprida rädsla och skapa avstånd mellan patienter och sjuksköterskor 

(Rodrigues et al., 2016).  

2.1 Vad är Mycobacterium Tuberculosis  

Mycobacterium Tuberculosis är en stavformad bakterie som har ett särskilt membran som gör 

det svårt för människans immunförsvar att erkänna bakterien som en infektion (Knechel, 

2009). Tuberkulos tar oftast sitt fäste i lungvävnaden eftersom det är via andningsorganet som 

bakterien sprids. Små luftburna droppar så kallade droppkärnor, sprids med hosta, prat eller 

sång samt vid nysning och dessa luftburna droppar kan finnas i luften i minuter till timmar 
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efter en upphostning. Bakterierna dör däremot om de exponeras för solljus eller UV ljus och 

vid bra ventilation tenderar överföringen mellan människor bli svårare. Bakterien kan spridas 

vidare till andra organ i kroppen via blodbanan såsom lymfkörtel och skelett men infektionen 

börjar oftast via andningsorganen eftersom det är därifrån smittan kommer.  Dock kan 

bakterien spridas direkt till tarmarna via mat och kan därefter spridas vidare till njurar och 

ryggmärg (läkare utan gränser, Médecins sans frontières – MSF, 1993). Tuberkulos kan 

däremot behandlas idag med olika antibiotikakurer och man kan leva som vanligt med en 

behandlad tuberkulos även så kallad latent tuberkulos, utan att innebära någon smittorisk för 

andra (Knechel, 2009).  

2.2 MDR-TB, aktiv och latent tuberkulos.  

Antibiotika mot tuberkulos har använts under en lång tid och därför har en resistans utvecklats 

som kallas multidrug resistanst tuberkulos (MDR- TB) (Carlsson et al., 2014). Denna 

multiresistenta bakterie svarar inte på den första kombinationen av antibiotikabehandling och 

2012 hade ca 450 000 personer i världen utvecklat MDR-TB. Den multiresistenta varianten är 

mer svårbehandlad och kräver så mycket som sju till åtta olika antibiotikapreparat under 

minst 18 månader (Hjärt-Lungfonden, 2012). Behandlingen består även av en kemoterapi som 

är mycket kostsam och ger svåra biverkningar (Carlsson et al., 2014).  

När man smittats med tuberkulos och därefter uppvisat symptom kallas det för en aktiv 

tuberkulos (Knechel, 2009). Den drabbade är då smittsam mot sin omgivning och bör genast 

uppsöka vård för behandling. Dock utvecklar endast 5 till10 % en aktiv tuberkulos efter att ha 

utsatts för mycobacterium tuberculosis. Symptomen är till en början väldigt ospecificerad och 

kan börja som trötthet, illamående och viktminskning. Symptomen utvecklas senare och kan 

bli till ihållande hosta med blodigt slem och kraftiga bröstsmärtor. Andra symptom är feber 

och frossa, andningsproblem som dyspné och svettningar. För att fastställa diagnos gör man 

på sjukhus, en lungröntgen och tar ett upphostningsprov även kallat sputum prov.  

Med latent tuberkulos menas att bakterien har gått från att vara aktiv till att vara inaktiv 

(Knechel, 2009). En behandlad tuberkulos kallas för latent eftersom bakterien inte längre är 

aktiv, men har man en gång drabbats av tuberkelbakterien så finns denna bakterie alltid kvar i 

kroppen. När tuberkelbakterien går till att bli latent bildar bakterien kapslar i lymfkörtlarna av 

kroppens immunförsvar och lägger sig i vila utan att ge några symtom eller vara smittsamma. 

Dessa kapslar kallas för tuberkler och blir till en hård ärrvävnad. En latent tuberkulos skulle 

kunna aktiveras igen om en annan infektion som till exempel HIV skulle undertrycka 
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immunförsvaret och de inkapslade tuberkelbakterierna får ta sin plats i kroppen igen. Vissa 

läkemedel som kortison och cellgifter samt andra sjukdomar som diabetes och cancer kan 

också undertrycka immunförsvaret och innebär då en risk för en latent tuberkulos att bli 

aktiverad igen. Även ålder påverkar immunförsvaret som succsesivt får sämre funktion med 

åren och gör att hög ålder innebär risk för återaktivering av en latent tuberkulos.  

En tuberkulosinfektion som läker ut av sig själv kallas för primär tuberkulos och den 

smittade vet säkert inte om sin infektion eftersom inga symptom heller uppvisas (Hjärt-

Lungfonden, 2012). Varför immunförsvaret kan bekämpa tuberkelbakterien hos vissa 

människor men inte alla, är fortfarande okänt och gör det därför svårt att utveckla vaccin.  

2.3 BCG Vaccin  

Det mest effektivaste vaccinet mot tuberkulos heter Bacille Calmette-Guérin (BCG) och 

används främst på barn eftersom effektiviteten hos vuxna ifrågasätts (Usman et al., 2017). 

World Healts Organisation (WHO) har satt upp som mål att tuberkulos ska vara en utrotad 

sjukdom 2050 men eftersom effektiviteten och resultatet av vaccinet är varierad, forskas det 

rikligt på nya vacciner för att uppnå WHO:s målbild. Det pågår därför kliniska prövningar på 

16 varianter av tuberkulosvaccin men för att uppnå målet om utrotning av tuberkulos före år 

2050 krävs det förutom förbättrat vaccin, en masskampanj om just vikten av vaccination. 

Tack vare de globala insatserna i form av ”Stop TB-strategin” som främjas av WHO, har 

dödsfall i tuberkulos i världen minskat med 45 % från 1990 – 2012 (Carlsson et al., 2014). 

Stop TB-strategin innebär införandet av Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) 

där patienten medicineras under observation av sjukvårdspersonal. 

BCG vaccinet är det mest effektiva vaccinet vi har mot tuberkulos men eftersom det uppvisat 

olika resultat i olika studier, är det därför inget effektivt och självklart vaccin att ge till vuxna 

individer (Hjärt-Lungfonden, 2012).  Idag saknas det helt effektiva vacciner att ge till 

individer som redan är bärande på tuberkelbakterier i ett latent tillstånd så att dessa hindras 

från att kunna bli aktiverade igen.  

2.4 Sjuksköterskorna är viktiga i behandlingen mot tuberkulos  

För en patient med tuberkulos är behandlingsperioden lång och påfrestande (Rodrigues et al., 

2016). Sjuksköterskor behöver stötta och motivera patienterna till behandling och om 

behandlingsrestriktionerna följs som de ska, går det att bli helt symtom och smittfri. Man kan 

leva ett helt normalt liv efter en behandlad tuberkulos och genom att sjuksköterskor har 

kunskap om patofysiologin och de kliniska manifestationerna, kan de lättare känna igen en 
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infektion, förebygga smittspridning och ge patienten den vård och behandling som krävs 

(Knechel, 2009). Denna kunskap behövs också för att sudda ut rädslor och avståndstagande i 

bemötandet eftersom en behandlad patient med tuberkulos inte innebär en risk att smitta andra 

(Rodrigues et al., 2016).  

Sjuksköterskor har enligt Svensk Sjuksköterskors förening (SSF) och International Council 

of Nurses (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012), ansvar att tillämpa evidensbaserad vård 

för att kunna garantera patienterna omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det innebär att sjuksköterskor i hela världen ska följa dessa riktlinjer som innebär 

att hålla sig uppdaterad gällande aktuella sjukdomar och internationella riktlinjer för att ge 

den vård som krävs och behövs. Sjuksköterskor ska också enligt ICN:s etiska kod främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor ska alltid ge 

omvårdnad med respekt och inte göra någon skillnad mellan människor.  

3 Problemformulering  

Tuberkulos kommer fortsätta skörda människoliv om inte kunskap om smittöverföring och 

tillgång till behandling når de mest drabbade länderna. Information om riskfaktorer och den 

multiresistenta varianten behöver nå ut till patienter som redan har tuberkulos för att förhindra 

avbruten behandling då ett insjuknande igen kan innebära en multiresistent variant som följd. 

Sjuksköterskorna har en viktig och betydande roll då de ska informera och förbereda 

patienterna för en lång tid av mediciner och eventuella biverkningar. Under behandlingens 

gång ska de stötta och motivera patienten till att fullfölja behandlingen och inte avbryta den i 

förtid. Därför behöver sjuksköterskorna förutom kunskap, mycket tid ihop med patienter med 

tuberkulos. Sjuksköterskor behöver också mer förståelse för patienternas upplevelser av 

sjukdomen för att kunna ge den vård som krävs och med detta också sudda ut eventuell 

stigmatisering som kan påverka behandling och bemötande.  

4 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med aktiv tuberkulos på 

sjukhus.  

5 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk referensram valdes Erik H Erikssons identitetsteori (Erikson, 1999) då den 

beskriver identiteter och olika utvecklingsfaser genom livet. En identitet definieras i Barn- 
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och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting (2017) som en egen känsla av att vara den 

person man är med egna egenskaper och en egen personlighet. En egen individ med egna 

åsikter, tankar och en självklar känsla av att vara sig själv och samtidigt stå för det.  

 Enligt Eriksons identitetsteori (Erikson, 1999) och (Erikson, 2004 ur Ternestedt & Norberg, 

2014) beskrivs utvecklingen av en identitet som en vandring genom nio utvecklingsfaser där 

människan möter både positiva samt negativa lösningar i en fas även kallad kris. Människan 

får gå dessa lösningar till mötes och ta sig igenom denna kris för att kunna nå nästa 

utvecklingsfas. Enligt teorin så är det optimalt att ta sig ur krisen med en positiv lösning då 

Erikson menar på att identiteten stärks med olika sorters teman för varje kris människan tar 

sig igenom. Det gäller dock att få rätt vägledning och stöttning från omgivningen för att välja 

den positiva lösningen istället för den negativa. Väljer människan den negativa lösningen kan 

detta komma att påverka identitetsupplevelsen och innebära en minskad självkänsla. Men med 

rätt stöd och support ökar chanserna hos människan att hantera sin kris med en positiv lösning 

och identiteten stärks. Denna teori förklarar varför support och stöd från omgivningen är 

viktig när människan befinner sig i en livskris. En livskris som kan jämföras med en svår 

sjukdom som tuberkulos. Vi kan applicera denna teori hos patienter och sjuksköterskor då 

patienter behöver support och stöd från sjuksköterskorna för att klara av och hantera sin 

sjukdom och behandling med en positivitet som i slutändan innebär stärkt självkänsla och 

identitet. Erikson beskriver dessa nio kriser som bestämda livskriser som alla människor 

tvingas gå till mötes på olika sätt. Det behöver inte enbart gälla svåra sjukdomar utan kan 

handla om skilsmässa, ekonomiska problem eller liknande. Den åttonde livskrisen beskriver 

Erikson vidare att människan i denna kris ska lära sig vad som är viktigt i livet. Krisen 

handlar om två lösningar - generativitet och stagnation. Fokus från sig själv bör flyttas till 

nästa generation och utmaningen i denna livskris är att lära sig och förmedla det som är 

viktigt i livet. Lyckas man med det går man ur sin kris med en positiv lösning och identiteten 

mognar och utvecklar omsorg hos individen. Erikson menar inte att man som vuxen person 

måste skaffa barn för att lyckas utveckla den åttonde identitetsfasen positivt. Han menar att 

fokus och intresse behöver flyttas från den egna individen till andra individer runt omkring för 

att kunna utveckla omsorg. Om detta inte lyckas stagnerar man och intresset för sig själv som 

individ och person fortsätter vara centralt och en strävan efter att tillfredsställa egna behov 

fortsätter vara i fokus. Personer som inte går ur krisen med en positiv lösning kommer ha 

svårt att utveckla berikande relationer och finna en plats i kollektivet. Denna teori finner 
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författaren intressant att också applicera på sjuksköterskornas roll eftersom sjuksköterskornas 

främsta uppgift är att ge omvårdnad och omsorg till andra.  

6 Metod 

6.1 Att göra en litteraturöversikt 

Författaren ville uppmärksamma erfarenheter hos sjuksköterskor kring tuberkulos på sjukhus 

och valde då att göra en litteraturöversikt (Friberg, 2017). När en litteraturöversikt ska 

genomföras läser man alla abstract som berör ämnet för att få en uppfattning om hur mycket 

forskning det gjorts i ämnet. Denna process kallas enligt Friberg, att skaffa sig ett 

helikopterperspektiv. Genom att läsa artikelns abstract bildar sig läsaren en snabb överblick 

om vad studien handlar om, vilka metoder som använts och vilka deltagare som deltagit. 

Författaren behöver i insamlingsprocessen granska både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som berör ämnet, titta på vilka metoder som använts och förstå resultat som studierna kommit 

fram till. Analysen bör vara kritisk med ett öppet sinne för studiernas resultat. Författaren till 

detta arbete valde att göra en litteraturöversikt för att skaffa sig en överblick kring det valda 

syftet och därefter göra en sammanställning av den befintliga forskningen.  

6.2 Datainsamling 

En datainsamling har genomförts i databaserna Academic Search Complete, Cinahl Complete, 

PsycINFO och PubMED för att hitta artiklar på engelska som uppfyller kriteriet till syftet och 

som är relevant för ämnet. Författaren har sökt i databaser Cinahl Complete och PsycINFO 

för att dessa berör omvårdnad ur ett perspektiv som sjuksköterska och som patient. Eftersom 

PubMED har en medicinsk inriktning, sökte författaren efter erfarenheter och även kunskaper 

kring patofysiologin av tuberkulos hos sjuksköterskor. Academic Search Complete sökte 

författaren i då databasen täcker ett bredare perspektiv kring tuberkulos. Sökord som Nursing 

experience tuberculosis har använts i samtliga databaser utom Academic Search complete och 

PsycINFO där sökorden istället var Nursing attitudes tuberculosis och tuberculosis nursing 

care experience. Följande begränsningar som Peer Reviewed och Full text har gjorts och 

författaren har begränsat publicerade artiklar till tio år eftersom det är den senaste forskningen 

som författaren vill skapa sig en överblick över. Någon begränsning till kön eller ålder har 

inte gjorts eftersom författaren inte funnit det relevant. Författaren har inte gjort någon 

geografisk begränsning eftersom det inte är relevant till det valda syftet. Under sökningen 

återkom vissa artiklar i de olika databaserna. Dessa artiklar har författaren endast räknat med 

en gång i sökmatrisens bilaga nr 1 som läst abstract eller läst artikel.  Författaren har endast 
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använt sig av artiklar i resultatmatrisen som är etiskt godkända och granskade, samt artiklar 

som svarar till syftet och har genomförts på ett etiskt sätt. Med etiskt sätt menar författaren att 

inga kränkningar har förekommit och respekt har visats till samtliga deltagare i studierna. 

Denna granskning har gjorts av författaren för att försäkra sig om att artiklarna håller god 

vetenskaplig kvalité.  

6.3 Urval  

Författaren har läst sammanfattningarna (abstract) i de vetenskapliga artiklar där rubriken 

varit tilltalande och passande för syftet och ämnet. Någon begränsning till kvalitativ eller 

kvantitativ artikel har inte gjorts eftersom författaren vill vara öppen för och kreativ för olika 

framställda vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Författaren har sedan valt att läsa vidare i 

artikeln beroende på om sammanfattningen av den varit passande och relevant kring ämnet. 

Om hela artikeln har varit betydande och relevant i ämnet har den sparats ner i ett dokument 

för att sedan granskats noga om den utgör ett resultat som svarar till syftet. De kvantitativa 

artiklarna valdes för att den ena artikelns syfte var en enkätinsamling om kunskapsnivån kring 

hur väl tuberkulosinfektionspraxis användes vilket författaren tycker är relevant för sitt valda 

syfte. Den andra kvantitativa studien syftade till att identifiera aspekter som kan öka 

sårbarheten i form av smittöverföring hos sjuksköterskor som jobbar med patienter med 

tuberkulos. En artikel som också undersöker sjuksköterskornas kunskapsnivå kring 

smittöverföring. Detta är också relevant för författarens valda syfte eftersom kunskapsnivån 

kring tuberkulos också påverkar bemötande och behandling av patienterna.  

6.4 Dataanalys 

Analysprocessen genomfördes enligt modell i Friberg (2017) som innebär att läsa artiklar 

flera gånger och välja de artiklar där studien motsvarar det valda syftet. De artiklar som 

svarade till syftet skrevs ut i pappersform för att läsas igen och med hjälp av olika färgpennor 

markerade författaren återkommande teman och gemensamma nämnare som likheter och 

olikheter. Dessa teman dokumenterades och fick varsitt arbetsnamn och de likheter och 

olikheter sorterades in under dessa för att sedan struktureras och läsas igen. Tre teman växte 

fram och resultatet redovisas vidare i arbetet under resultat.  

7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sandman & Kjellström (2012) handlar forskningsetik om att reflektera över etiska 

aspekter samt att redovisa alla moment som görs i en studentuppsats eller i ett 
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forskningsprojekt. Arbetet ska redovisa alla resultat som visas och inte enbart de som stödjer 

den egna teorin eller hypotesen. Alla resultat ska kritiskt granskas och alla källor ska noga 

anges i löpande text och referenslista. Forskningsetik värnar om människors grundläggande 

rättigheter och värden och studier genomförs för att öka förståelse och kunskap inom ett utvalt 

område. Etiska övervägande behöver bearbetas genom hela studentuppsatsen från början till 

slut då integritet och respekt för deltagarna behöver beaktas så ingen tar skada under 

pågående studie (Kjellström, 2013). Att välja en design som kan svara till arbetets syfte samt 

att samla in kunskap om befintlig empiri är ett krav till att göra en uppsats av betydelse. Detta 

är två aspekter av tre som ska tas med i beaktning när en uppsats eller ett forskningsprojekt 

ska genomföras. Uppfyllandet av dessa tre aspekter innebär att arbetet är av god vetenskaplig 

kvalitet. Att arbetet genomförts på ett etiskt sätt är den tredje aspekten. Med det menas att 

datainsamlingen bör ske med hänvisning till principerna om respekt för personer och att inte 

skada. De som berörs av insamlandet ska inte utsättas för kränkningar eller skador.  

8 Resultat 

Resultatet av denna litteraturöversikt är baserat på åtta vetenskapliga artiklar där sex var av 

kvalitativ metod och två var av kvantitativ metod.  

Utifrån resultatet från de valda artiklarna har tre stycken teman framträtt under analysen och 

författaren har valt följande rubriker till dessa tre: Att känna rädsla för smittöverföring, Att 

känna sig otillräcklig & Att känna sig utsatt 

8.1 Att känna rädsla för smittöverföring 

I sex av de åtta valda artiklarna framgick det en rädsla hos sjuksköterskor för smittöverföring 

(Carlsson, Johansson, Eale, & Kaboru, 2014; Chirinos, Meirelles, & Bousfield, 2017; 

Engelbrecht, van Rensburg, Kigozi, & van Rensburg, 2016; Rodrigues, Salvador de Motta, & 

Ferreira, 2013; Souza & Bertolozzi, 2007; Sissolak, Marais, & Mehtar, 2011). Detta berodde 

bland annat på hög arbetsbelastning och brist på resurser i form av skyddsmasker, enkelsalar 

och bra ventilation. En viss okunskap om tuberkulos och hur infektionen smittar var också en 

anledning till att känna rädsla för smittöverföring. I en av artiklarna berodde rädslan för 

smittöverföring på en stigmatisering om att patienterna skulle vara obotliga och därmed 

farliga för att sprida smittan omkring sig (Rodrigues et al., 2013). I samtliga artiklar utom 

artikeln av Rodrigues et al. (2013) visade majoriteten av sjuksköterskorna goda attityder till 

patienterna med tuberkulos och en vilja att behandla och vårda patienterna bättre än vad som 

ibland var möjligt. En känsla av att inte räcka till blir därför till en röd tråd i samtliga sju av 
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åtta artiklar utom artikeln av Rodrigues et al. (2013). Brist på personal gjorde att de 

sjuksköterskorna som arbetade, fick jobba extra långa arbetspass i en miljö med patienter som 

behandlades för tuberkulos. De utsattes för hög exponering av sjuka patienter och detta gjorde 

dem rädda för smittöverföring. Enligt Engelbrecht et al. (2016) var tre av tio sjuksköterskor 

rädda för att bli smittade av tuberkulos under arbetstid eftersom deras klinik inte oroades över 

deras hälsa och säkerhet och därför inte tillhandahöll tillräckliga resurser för att förhindra 

exponering för tuberkulos. I artikeln av Chirinos et al. (2017) var sjuksköterskorna överens 

om att sjukhusets ledning inte hade gett dem tillräckligt med kunskap om sjukdomen och 

visste inte därför hur de skulle förhålla sig till patienterna. Sjuksköterskorna höll istället 

avstånd och de ansåg att ju snabbare patienterna fick tillgång till medicin och bli hemskickad 

igen, desto mindre risker för att själva bli smittade. Eftersom det fanns en rädsla av att vara 

nära patienter med tuberkulos fanns det också stor risk för att patienterna inte skulle få den 

behandling och vård som krävdes.  

De flesta sjuksköterskor i studien av Souza & Bertolozzi (2007) uppvisade stora 

kunskapsbrister om smittöverföring på så vis att de inte var uppdaterade inom senaste 

evidensbaserad forskning. Sjuksköterskorna trodde fortfarande enligt studien att 

smittöverföring kunde ske via beröring av föremål. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

uppvisade inte heller vård inom senaste evidensbaserad forskning och följde därför inte de 

senaste riktlinjerna som bland annat säger att arbetsperiodens längd är en riskfaktor för 

smittspridning mellan patienter och personal, eftersom exponeringen av tuberkelbakterien 

sker under en längre tid och därav ökar risk för smittöverföring. Nästan hälften av alla 

deltagare i studien gjord av Souza & Bertolozzi (2007) arbetade 12 timmar i sträck på grund 

av för lite personal. I den kvantitativa studien av Engelbrecht et al. (2016) visade 

enkätinsamlingen god tuberkuloskontrollpraxis och kunskap hos sjuksköterskorna men under 

observationer vid samtliga anläggningar visade sjuksköterskorna en fattigare praxis. Endast 

två anläggningar hade patienter som bar masker dagtid trots att majoriteten av 

sjuksköterskorna vid denna anläggning hade svarat i enkäten att hostande patienter bör bära 

masker eller vävnader för att täcka deras hosta och på så vis förhindra smittspridning.  I denna 

studie framgick det dock att det fanns stora brister av resurser i form av skyddsmasker, 

enkelsalar och god ventilation så trots god kunskap om smittspridning hos personal, fanns det 

inte tillräckligt med resurser. Dock angav majoriteten av deltagarna i enkätformuläret att de 

öppnade fönster när det var möjligt för öka naturlig ventilation och gav information till 

patienter om varför det var viktigt att hålla fönster öppna. Vidare observationer som gjordes i 
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studien på just primärhälsovårdsanläggningarna visade att endast två av tio sjuksköterskor 

hade alla fönster öppna i väntrum och samrådsrum. 

8.2 Att känna sig otillräcklig  

Sjuksköterskorna i sju av åtta valda artiklar upplevde att de inte räckte till för patienterna och 

att de inte hade tillräckligt med tid ihop (Carlsson et al., 2014; Chirinos et al., 2017; 

Engelbrecht et al., 2016; Mcur, M., 2008; Pope et al., 2010; Souza, & Bertolozzi, 2007; 

Sissolak et al., 2011). Tid för att informera om behandling och tid för att stötta och motivera 

patienterna till att fortsätta sin påbörjade medicinering då biverkningarna var mycket 

påfrestande. Smärta i kroppen, illamående, kramper i magen, huvudvärk, missfärgning i 

huden är bara några av biverkningarna och detta gjorde det svårt för patienterna att fortsätta 

behandlingen självmant utan stöd och uppmuntran från sjuksköterskorna.  

Efter tre – fyra veckor av medicinering kan dock symptomen på tuberkulos försvinna och 

patienten kan uppleva sig som frisk. Utseende och allmäntillstånd kan ändra karaktär och en 

känsla av tillfrisknande kan infinna sig. En tro om att de blivit botade gör det då lätt att 

avbryta behandlingen i förtid. Här har sjuksköterskorna en viktig roll för patienterna då en 

avbruten behandling oftast innebär återfall och då med ett svårare sjukdomstillstånd. Risken 

är stor att drabbas av den multiresistenta varianten av tuberkulos (MDR-TB) som kräver ännu 

tuffare och svårare behandling. Sjuksköterskorna upplevde att denna nödvändiga information 

också behövde tilldelas patienternas anhöriga eftersom deras stöd och support innebar stor 

betydelse för att patienten inte skulle avbryta behandlingen i förtid. Men denna tid att ge 

anhörig utbildning om sjukdomen fanns inte enligt sjuksköterskorna (Carlsson et al., 2014; 

Chirinos et al., 2017; Mcur, M., 2008; Pope et al., 2010; Sissolak et al., 2011). Förutom att 

informera om riskfaktorer vid avbruten behandling, behövde sjuksköterskorna också 

informera om sårbarheten för andra infektioner såsom HIV. När immunförsvaret blir 

nedtryckt vid en infektion som tuberkulos eller HIV blir den drabbade lättare mottaglig för 

andra infektioner. Det råder därför ett samband mellan tuberkulos och HIV i länder med hög 

spridning av dessa infektionssjukdomar (Carlsson et al., 2014; Mcur, 2008; Pope, et al., 

2010).  

Directley Observed Treatment Short Course (DOTS) har stor betydelse för ett positivt 

resultat av behandling av tuberkulos och återigen är den kontinuerliga kontakten mellan 

sjuksköterskorna och patienterna som spelar stor roll för ett lyckat behandlingsresultat 

(Carlsson et al., 2014). Under de två första veckorna med medicinering blir patienterna 

isolerade från sina familjer för att inte sprida smittan vidare (Chirinos et al., 2017) Denna 
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separation och isolering kunde genera depression och återigen kände många av 

sjuksköterskorna att de inte räckte till då behovet av stöd och support var stort och 

personalstyrkan var för liten.  Efter två veckor med medicinering är inte patienterna längre 

smittsamma och de kan få åka hem och fortsätta behandlingen i hemmet. Sjuksköterskorna 

och patienterna behåller daglig kontakt under de kommande månaderna så att medicineringen 

övervakas och följs enligt instruktioner. I fem av artiklarna framgår det att just denna 

övervakning är en stor utmaning eftersom många av patienterna varken har boende eller 

telefon (Carlsson et al., 2014; Chirinos et al., 2017; Mcur, 2008; Pope et al., 2010; Sissolak et 

al., 2011). Det är då upp till patienterna själva att ta ansvar över sin medicinering. Resurser i 

form av mer sjuksköterskor på sjukhus behövdes för att förbereda patienterna för hemgång. I 

Carlsson et al. (2014) var många patienter arbetslösa och bodde långt ifrån klinikerna och 

kunde därför inte betala för transporten till och från hälsovårdstjänster. Detta bidrog också till 

avbrutna behandlingar. Sjuksköterskorna ville ha mer tid till att ge patienterna kostrådgivning 

i samband med medicineringen eftersom kosten påverkar immunförsvaret som påverkar 

infektionskänsligheten. (Carlsson et al., 2014). Därför var det viktigt för patienterna att äta 

regelbundet trots deras förlorade aptit. För patienter med gastro intestinala problem behövdes 

medicinen tas i samband med måltid eftersom medicinen annars kunde påverka magen till det 

sämre (Mcur, 2008). Eftersom merparten av patienterna med tuberkulos bodde i länder med 

hög fattigdom var också många av patienterna arbetslösa eller låginkomsttagare. Detta 

påverkade patienternas intag av kost då många inte hade råd att äta mat varje dag. 

Sjuksköterskorna önskade mer resurser i form av näringsrik kost från klinikerna och personal 

som kunde transportera mat från kliniker ut till patienterna eftersom de flesta av led av hög 

fattigdom och var grovt undernärda (Carlsson et al., 2014).   

Sjuksköterskorna i studien av Sissolak et al. (2011) tvingades skicka hem patienter med 

tuberkulos för tidigt eftersom det saknades platser på sjukhusen. De hemskickade patienterna 

fick fortsätta sin medicinering i hemmet och utan någon övervakning från sjuksköterskorna. 

Studien visade ett högt resultat av patienter med återfall eftersom många valt att avbryta 

behandling på förtid och sen återigen drabbats av aktiv tuberkulos men med ett värre 

sjukdomsförlopp  
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8.3 Att känna sig utsatt 

I tre av de åtta valda artiklarna framgick det att sjuksköterskor på sjukhus i delar av 

nordvästra Afrika och Sydafrika samt Sao Paulo i Brasilien, hade en särskild hög risk att 

smittas av tuberkulos (Engelbrecht et al., 2016; Sissolak et al., 2011; Souza & Bertolozzi, 

2007).  Det berodde bland annat på den långa exponeringen hos patienter med tuberkulos. 

Sjuksköterskorna kände sig ofrivilligt utsatta då de själva riskerade att bli smittade men 

eftersom patienterna behövde vård och det inte fanns tillräckligt med resurser i form av 

personal som kunde täcka upp, kände sig sjuksköterskorna pliktskyldiga till att arbeta längre 

pass. Sjuksköterskorna oroade sig också för andra patienter som omedvetet utsattes för smitta 

då de tvingades dela rum med patienter som hade tuberkulos. (Engelbrecht et al., 2016; 

Sissolak et al., 2011). I Souza & Bertolozzi (2007) kände sjuksköterskorna oro över att deras 

chefer inte utbildade eller tillhandahöll dem möjligheten att lära sig om tuberkulos och hur 

patienter med sjukdomen bör hanteras och behandlas. Det visade sig i studien finnas stora 

kunskapsbrister kring sjukdomen och sjuksköterskorna kände en ofrivillig utsatthet för smitta 

då de önskade kunskap men blev nekade den i sitt arbete. Enligt Engelbrecht et al. (2016) 

ansvarar chefer på sjukhus med att säkerhetsställa genomförandet av tuberkulos kontroller för 

att sjukhus ska vara säkra och trygga platser att vårdas på för läkning. Inte för att riskera 

hälsan genom smittöverföring och död. En god tuberkulos-infektionskontroll innebär tidig 

identifiering, isolering och behandling i en kombination av bra organisering runt omkring. 

Enligt sjuksköterskorna i studien fanns det stora brister i dessa säkerhetskontroller. 

9 Diskussion 

Författaren presenterar i diskussionsdelen en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter kring artiklarna i sökmatrisen lyftas fram 

och diskuteras. I resultatdiskussionen kommer litteraturöversiktens resultat diskuteras och 

förtydligas. Författaren kommer också diskutera den teoretiska utgångspunkten samt redogöra 

för vidare forskning som presenteras i kapitel om kliniska implikationer.  

9.1 Metoddiskussion  

I denna litteraturöversikt fann författaren åtta användbara artiklar där sex av dem var av 

kvalitativ design och två stycken av kvantitativ design. Eftersom syftet var att undersöka 

upplevda beskrivna erfarenheter föll det naturligt att majoriteten av de valda artiklarna var av 

kvalitativ design. De två kvantitativa artiklarna som valdes ut var relevanta att ha med tyckte 

författaren eftersom dessa undersökte sjuksköterskornas erfarenheter av god 
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infektionskontroll och smittöverföring på sjukhus. Författaren sökte i Cinahl, PubMed, 

PsychINFO och Academic Search då vetenskaplig forskning tillhandahålls i dessa databaser  

och majoriteten av de utvalda artiklarna hittades i databasen Cinahl (Östlundh, 2017).  Det 

kan vara en styrka att söka i flera databaser då chanserna att hitta relevanta artiklar ökar. 

Författaren ansåg dock att det hade gjorts väldigt lite forskning i ämnet men de artiklar som 

valdes ut svarade till syftet och en fullständig litteraturöversikt kunde genomföras. Det kan 

dock anses vara en svaghet om det finns lite forskning i ämnet då det krävs ett visst antal 

artiklar för att göra en litteraturöversikt. Författaren hittade ett flertal artiklar som innehöll 

syftet att undersöka eller beskriva kunskapen hos sjuksköterskor på flera olika tuberkulos 

kliniker runt om i världen. Dessa artiklar sållades bort eftersom syftet i författarens studie var 

att undersöka erfarenheter och inte kunskaper. Dock visar resultat i denna litteraturöversikt 

att sjuksköterskor har erfarenheter av otillräcklig kunskap om tuberkulos. Författaren hittade 

två kvalitativa artiklar som berörde syftet men som valdes bort eftersom den ena syftade till 

att förbättra klinisk folkhälsopraxis kring tuberkulos (Wallis, Jehan, Woodhead, Cleary, Dee, 

Farrow, McMaster, Wake, Walker, Sloan & Squire, 2016) och därför inte svarade helt till 

syftet i denna litteraturöversikt där syftet var upplevda erfarenheter. Den andra artikel som 

författaren valde bort beskrev sjuksköterskornas och patienternas erfarenheter av behandling 

med Directly Observed Treatment Short Courses (DOTS) (Sagbakken, Bjurne & Frich, 

2011). Men eftersom studien hade syfte till att enbart mäta resultat av att behandla tuberkulos 

med DOTS så svarade inte den artikeln till denna litteraturöversikts syfte. I vissa av artiklarna 

har det förekommit elever och annan sjukvårdpersonal som inte varit utbildade sjuksköterskor 

men som har deltagit i studien. Dessa resultat har författaren valt att inte ta med som resultat 

eftersom syftet i denna studie enbart handlade om utbildade sjuksköterskor. Ingen 

begränsning av kön gjordes vid sökning av artiklar men resultatet visade att det var en stor 

majoritet av kvinnor som deltagit i de studier som gjorts i samtliga åtta artiklar.  Att artiklarna 

är utförda i världsdelar som Afrika och Sydamerika där det råder hög fattigdom, är ingen 

tillfällighet eftersom tuberkulos har hög smittorisk och kräver sina resurser för att minska 

smittspridning. Inga studier utförda i Asien, Australien, Nordamerika eller Europa hittades i 

de sökta databaser som svarade till syftet om att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av 

att vårda patienter med tuberkulos på sjukhus. Enligt Carlsson et al. (2014) är dock Asien och 

Afrika de två världsdelar där tuberkulos är som mest vanligt. Trots detta hittade inte 

författaren några studier som svarade till syftet utförda i Asien. Författaren begränsade 

språket till engelska när hon sökte på artiklar vilket kan ha bidragit till att artiklar med 
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relevant forskning som svarade mot syftet uteblev. Författaren till detta arbete har granskat 

och bearbetat artiklarna ensam och detta kan anses vara en svaghet då resultatet har 

analyserats av endast en person. För att försäkra sig om resultatet har författaren läst och 

granskat artiklarna flera gånger om vid flera olika tillfällen.  

9.2 Resultatdiskussion 

Tuberkulos är en luftburen sjukdom vilket gjorde sjukvårdspersonal extra utsatta för smitta. I 

majoriteten av resultatartiklar brast sjukhusen i att tillhandahålla skyddsmaterial till 

sjuksköterskor i form av skyddsmasker (Carlsson et., 2014; Chirinos et al., 2017; Engelbrecht 

et al., 2016; Souza & Bertolozzi, 2007; Sissolak et al., 2011). Sjukhusen brast också i god 

ventilation då maximerad och bra ventilation minskar risken för smittspridning. 

Sjukvårdspersonal exponerades för patienter med tuberkulos dagligen och kombinationen av 

lång exponering, dålig ventilation och inga skyddsmasker var riskfaktorer till att själva bli 

smittade.  

I en studie av Celso & Saloshni (2017) finns det ett samband mellan sjukvårdspersonal 

som exponeras för patienter med aktiv tuberkulos och ökad latent tuberkulos. Sambandet 

beror troligtvis på den långa exponering sjuksköterskor utsätter sig för under sina arbetspass 

på sjukhus. I en annan studie av (Brouwer, Katamba, Katabira, & Van Leth, 2017) lyfter 

Världshälsoorganisationen (WHO) riskfaktorer som exponering av tuberkulos i en miljö utan 

ventilation. WHO rekommenderar därför kontrollåtgärder av ventilationssystem på befintliga 

sjukhus där patienter med tuberkulos vårdas, för att säkerställa god ventilation för patienter 

och sjuksköterskor. Maximal naturlig ventilation i form av öppna fönster samt konstgjord 

ventilation i samtliga rum är rekommendationer enligt WHO. I detta arbetets resultat framgick 

också resursbrister av enkelsalar på sjukhusen. Patienter med aktiv tuberkulos fick ibland dela 

rum med andra patienter.  

Sjuksköterskor ska enligt International Council of Nurses (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2012), främja hälsa och förebygga sjukdomar samt ge respektfull omvårdnad 

utan att göra skillnad mellan människor. Sjukhusen i samtliga resultatartiklar brister på dessa 

punkter då hälsan inte kunde främjas och tuberkulos inte kunde förebyggas eftersom 

sjuksköterskorna inte gavs rätt förutsättningar till att ge patienterna den kvalitetsvård som 

krävdes för ett tillfrisknande av tuberkulos. Sjukhusen riskerade istället att sprida smittan 

vidare eftersom sjuksköterskorna och även andra patienter exponerades för aktiv tuberkulos 

utan god ventilation och skyddsmasker. Flera av sjukhusen riskerade också att många 

patienter avbröt sina behandlingar i förtid eftersom det saknades sjuksköterskor som kunde 
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informera och stötta patienterna under deras behandlingstid samt övervaka vid medicinering 

då det är en viktig del av behandlingen och rekommendationer av WHO. Att avbryta 

behandlingen i förtid kan istället innebära ett insjuknande i den multiresistenta varianten av 

tuberkulos. Den behandlingen är både svårare och dyrare än den vanliga behandlingen och 

därför borde sjukhusen prioritera full styrka av sjuksköterskor. Enligt International Council of 

Nurses (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012), ska sjuksköterskan verka för jämlikhet 

och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och 

andra vård och omsorgstjänster. Detta brister då resursfördelningen var ojämn på så vis att 

inte alla patienter fick optimal behandling enligt WHO:s rekommendationer som bland annat 

är övervakning av medicinering, även kallad DOTS. Många av sjuksköterskorna hamnade i en 

konflikt mellan sin yrkesprofession och sitt välbefinnande då de riskerades att smittas själva 

om de skulle ge den omvårdnad som professionen säger. Trots att de riskerade att smittas 

själva visade resultatet att majoriteten av sjuksköterskorna ändå gjorde sitt bästa för 

patienterna.  

Sjuksköterskor ska enligt International Council of Nurses (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2012), tillämpa evidensbaserad vård för att garantera patienterna omvårdnad i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att sjuksköterskorna ska tillhandahållas 

senaste evidensbaserad vård borde ligga på sjukhusens ansvarsområde då alla sjuksköterskor 

inte hade tillgång att söka denna information själva utanför sjukhusets väggar. Utbildning i 

det ämnesområde sjuksköterskorna är verksamma i bör vara regelbunden så att 

sjuksköterskorna har den senaste kunskapen kring riskfaktorer och riktlinjer. 

Sjuksköterskorna på några av de sjukhus som redovisats i resultat kände överlag en osäkerhet 

kring både riktlinjer och riskfaktorer (Chirinos et al., 2017; Engelbrecht et al., 2016; Souza & 

Bertolozzi, 2007; Sissolak et al., 2011). Trots detta gav de ändå omvårdnad efter bästa 

förmåga och enligt den teoretiska referensramen som författaren valt kan sjuksköterskornas 

stöd till patienterna vara avgörande för att de ska orka fullfölja en behandling mot tuberkulos.  

Enligt Erikson genomgår människor olika stadier i sin utveckling för att självkänslan och 

identiteten ska stärkas. För att denna utveckling ska lyckas är människan beroende av support 

och stöd från omgivningen. Detta kan i resultatet jämföras och appliceras på samspelet mellan 

patienterna och sjuksköterskorna då patienterna är beroende av support och stöd från 

sjuksköterskorna för att få självkänslan förstärkt och en tro på sig själv. En stark självkänsla 

är nödvändig för att klara av en svår och lång behandlingstid utan att ge upp när 

biverkningarna blir för påfrestade. Enligt Erikson behöver också sjuksköterskorna genomgått 
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olika stadier i sin utveckling så omsorg för andra individer har kunnat utvecklas. En positiv 

utgång av utvecklingen innebär förutom omsorg, en mognad att kunna samarbeta med andra 

och ”finna en plats i kollektivet” som Erikson uttrycker det (Erikson, 2004 ur Ternestedt & 

Norberg, 2014). Sjuksköterskorna i resultatet möter stora motgångar i sin yrkesprofession och 

därför är samarbete sjuksköterskor emellan viktigt då behovet av stöd och motivation behövs.  

9.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visar att mer stöd och utbildning till sjuksköterskor behövs för att kunna bemöta 

och vårda patienter med tuberkulos på bästa möjliga sätt. Stöd och uppbackning i form av 

extra avsatt tid till patienter och dess anhöriga så att sjuksköterskor har tid för att informera 

och motivera patienterna i deras behandling. Utbildning behövs i form av tuberkelbakteriens 

patologi så att sjuksköterskor förstår skillnad mellan latent och aktiv fas och vad dessa olika 

faser innebär för omgivningen. Utbildning behövs också kring riskfaktorer som 

smittöverföring och avbruten behandling. Avdelningarna på sjukhus som vårdar patienter med 

tuberkulos måste ha tillräckligt med resurser i form av skyddsmasker och enkelsalar. Det 

måste finnas god ventilation för att förhindra smittspridning samt regelbundna kontroller av 

ventilationen så att miljön blir trygg att arbeta i för sjuksköterskor. Det måste också finnas 

tydliga riktlinjer på avdelningar där patienter med tuberkulos vårdas. Riktlinjer i form av 

bland annat maximal arbetstid. Sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter bör få rätt 

förutsättningar till att vårda patienter enligt ICN: etiska koder och därmed minska 

smittspridning och avbrutna behandlingar. Författaren vill påpeka att resultatartiklarna 

härstammar från Afrika och Sydamerika i länder där den ekonomiska standarden är relativt 

låg. På sjukhus runtom i Sverige finns det resurser och framtagna rutiner tillgängliga för 

patienter med aktiv tuberkulos. Dessa patienter hanteras på särskilda infektionsavdelningar 

där sjuksköterskorna får utbildning i hantering och riskfaktorer. Det finns enkelsalar till dessa 

patienter och ventilation är god och kontrollerad på svenska sjukhus. Dock är sjukdomen inte 

självklar att diagnostisera på så vis att standarden i Sverige ser annorlunda ut och majoriteten 

av befolkningen är inte trångbodda eller har dålig ventilation i sina hushåll. Denna goda 

levnadsstandard försvårar smittöverföring och därför misstänker sjukvården hellre andra 

sjukdomar än just tuberkulos vid ett uppsökande av vård. Detta kan innebära problem då 

diagnos kan dröja och en smittspridning kan ha påbörjats. Varje år upptäcks ca 600 nya fall av 

tuberkulos i Sverige (Hjärt-Lungfonden, 2012). 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författaren anser att det kan finnas behov för vidare forskning kring sjuksköterskor och 

tuberkulos. Författaren hittade som till exempel inga artiklar utförda i Asien som svarade mot 

litteraturöversiktets syfte och Asien ska enligt WHO, Folkhälsomyndigheterna och artiklar i 

resultat och bakgrund, vara den världsdel tillsammans med Afrika, där tuberkulos är 

vanligast. Författaren anser också att det kan finnas behov av forskning kring sjuksköterskor i 

Sverige eftersom det enligt Folkhälsomyndigheten sker en ökning av tuberkulos på sjukhus i 

Sverige. Ett förslag på forskning skulle vara en kvantitativ studie som mäter kunskapsnivån 

kring riktlinjer och smittöverföring. Studien skulle innefatta alla sjuksköterskor i Sverige. 

Kanske resultatet kan visa att mer utbildning behövs för att sjuksköterskor ska kunna bemöta 

framtida patienter på bästa möjliga sätt utan några rädslor och fördomar.  

Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskorna slets mellan sin yrkesprofession och sitt egna 

välbefinnande eftersom risken att smittas själva av tuberkulos var övervägande stor, då inte 

tillräckligt med skyddsmaterial och god ventilation fanns tillgängligt på de sjukhus som 

sjuksköterskorna arbetade på. Resultatet visade också att sjuksköterskorna inte gavs rätt 

förutsättningar till att behandla patienter enligt WHO rekommendationer. Rekommendationer 

som innebar medicinering övervakad av sjuksköterska även en behandlingsstrategi kallad 

Directly Observed Treatment Short Course (DOTS).   
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Databas Sökord Antal 
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Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 
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resultat, se bilaga 2. 

PsychInfo 

2017-09-27 

Tuberculosis 

experience 

97 Peer Reviewed 2007 - 

2017 Full text 

15 3 1  

 

 

PsychInfo 

2017-09-27 

Nurses experience 
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9 Peer Reviewed 2007 - 

2017 Full text  

5 2 

 

0 

Cinahl Complete 

2017-09-27 

Nurses experience 

tuberculosis 

28 Peer Reviewed 2007 - 

2017 Full text  

11 5 3 

Cinahl Complete 

2017-09-28 

 

Nurses attitudes 

tuberculosis 

34 Peer Reviewed 2007 – 

2017 Full text 

8 3 3 

Academic Search Complete 

2017-09-28 

Tuberculosis 

nursing care 

experience 

38 Peer Reviewed 2007 – 

2017 Full text  

8 2 1 

PubMed 

2017-09-27 

Nurses 

experiences 

tuberculosis 

31 2007 – 2017 Full text  3 1 0 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Ataíde, I., & 

Bonifácio, R. 

 

Social 

representations of 

nurses about 

tuberculosis 

patients. 

2013, Norra 

Brasilien Belém 

i Pará, Acta Paul 

Enferm 

Att utforska sjuksköterskornas 

kunskaper, känslor, 

erfarenheter i sitt dagliga 

arbete med tuberkulos 

patienter.  

Beskrivande och kvalitativ 

studie baserad på en social 

representations teori. 52 

sjuksköterskor deltog. 

Tematisk analys 

 

Sjuksköterskorna bygger 

sociala representationer utifrån 

de stereotypa patienterna, 

associerar dem som 

sjukdomsbärare. De har 

sociala föreställningar om att 

patienter med tuberkulos är 

farliga. 

 

Carlsson, M., 

Johansson, S., 

Bosela Eale, 

R-P., & 

Kaboru. B., 

Nurses’ Roles and 

Experiences with 

Enhancing 

Adherence to 

Tuberculosis 

Treatment among 

Patients in 

Burundi: A 

Qualitative Study 

2014, Burundi 

Afrika, Hindawi 

Publishing 

Corporation 

Tuberculosis 

Research and 

Treatment 

Att identifiera 

sjuksköterskornas 

erfarenheter i att ge stöd och 

behandling till patienter med 

tuberkulos. 

Kvalitativ, beskrivande och 

semistrukturerad design. 

Tematisk och kategoriserade 

analys 

Många sjuksköterskor klagade 

över arbetsbelastningen och att 

de inte räckte till. 

Sjuksköterskornas roll är A 

och O för att patienterna ska 

genomgå en fullständig 

behandling men det saknas 

resurser.  

Chirinos, N-

E., Hörner, B., 

Schlindwein, 

Meirelles., 

Barbará, A., 

& Bousfield, 

Relationship 

between the social 

representations of 

health 

professionals and 

people with 

2017, Lima 

Peru, Texto 

Contexto 

Enferm 

Att lyfta erfarenheter och 

kunskaper kring tuberkulos ur 

vårdpersonalens perspektiv 

men också från ett 

patientperspektiv.   

En kvalitativ beskrivande 

studie. Halvstrukturerade 

intervjuer, analyserade enligt 

innehålls analysteknik. 

 

Det finns behov av 

utbildningsstrategier för 

vårdpersonal som förhindrar 

smittöverföring och avbruten 

behandling där patienten 

istället kan utveckla 
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S. tuberculosis and 

treatment 

abandonment. 

 multiresistent tuberkulos. 

Engelbrecht, 

M., Janse van 

Rensburg, A., 

Kigozi, G., & 

van Rensburg, 

HCJ. 

 

 

 

 

 

 

Factors associated 

with good TB 

infection control 

practices among 

primary 

healthcare 

workers in the 

Free State 

Province, South 

Africa 

 

2016, Sydafrika, 

BMC Infectious 

Diseases 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter och kunskaper 

kring TB-

infektionskontrollmetoder i 

primärhälsovårdsanläggningar. 

En kvantitativ 

tvärsnittsundersökning bland 

sjuksköterskor (n=202) och 

annan hälso och 

sjukvårdspersonal (n=34). 

Observationer gjordes på 

samtliga 41 

primärhälsovårdsanläggningar 

i ett utvalt distrikt av fria 

Statliga provinsen. 87,7 % av 

deltagarna var kvinnor. 

Positiva attityder och goda 

kunskaper om tuberkulos 

skapar goda möjligheter till 

bra vård och behandling.  

Kunskap behövs för alla som 

jobbar inom sjukvård för att 

utesluta fördomar och stigma. 

 

Motsomane, 

Mcur. 

Nurses' views 
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patients' discharge 

plan at Moses 

Kotane in the 

North-West 

Province  

2008, Nord 

Västra 

Sydafrika, 

Department of 

Nursing 

Science, 

University of 

Pretoria 

Syftet var att undersöka och 

beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med 

tuberkulospatienter på sjukhus 

i nordvästra Sydafrika. 

Kvalitativ studie. Tematiserad 

i kategorier. 

Det behövs mer utbildning om 

tuberkulos och HIV/Aids 

infektioner. Kunskap i 

saminfektion. De diskuterade i 

grupper kring frihet under 

ansvar gällande behandling 

och medicinering och detta 

klassificerades i teman, 

kategorier och 

underkategorier.  
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Pope, D., 

Atkins, S., 

DeLuca, A., 

Hausler, H., 

Hoosain, E., 

Celentano, D., 

& Chaisson, 

R. 

South African TB 

nurses’ 

experiences of 

provider-initiated 

HIV counseling 

and testing in the 

Eastern Cape 

Province 

2010, Eastern 

Cape Province i 

Sydafrika, AIDS 

Care 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge 

patienter med HIV och 

tuberkulos, information om 

saminfektion. 

 

Utifrån en tidigare gjord 

studie togs denna kvalitativa 

studie fram. Tematiserad och 

kategoriserad. 

Tre olika huvudteman 

framgick som handlade om:  

*Att inte ha tillräckligt med 

resurser som personal eller 

skyddsmaterial.  

*Betydelse av information om 

saminfektion. 

*Ambivalens i sina roller som 

vårdgivare i samband med hiv-

rådgivning och testning.  
 

Sissolak, D., 

Marais, F., & 

Mehtar., S. 

 

TB infection 

prevention and 

control 

experiences of 

South African 

nurses - a 

phenomenological 

study 

 

2011, Sydafrika, 

BMC Public 

Health 

 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att förebygga 

smittöverföring.  

Fenomenologisk kvalitativ 

studie. Halvstrukturerade 

intervjuer med ett kvotprov 

om 20 sjuksköterskor på ett 

stort sjukhus i Kapstaden. 

Tematisk analys. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte sin 

oro över den möjliga risken 

för smittöverföring mellan 

patienter och personal. 

 

Souza, J., & 

Bertolozzi, M 
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