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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vård av patienter med smittsam lungtuberkulos har blivit allt vanligare. Ett antal fall 

där personal smittats har förekommit i landet under de senaste åren. Många av dessa patienter 

har en annan etnisk bakgrund och talar ett annat språk än personalen. Syfte: Att studera 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med lungtuberkulos på infektionsklinik. 

Metod: Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor på en 

infektionsklinik. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre 

kategorier skapades; Sjuksköterskans upplevelse av vårdandet, Sjuksköterskans upplevelse av 

kommunikationen, Sjuksköterskans upplevelser och tankar kring smittspridning. 

Sjuksköterskorna upplevde att skillnader utifrån språk och etnisk bakgrund gjorde det svårt att 

ge den vården de önskade, vilket ledde till frustration och stress. Sjuksköterskorna upplevde 

glädje och tillfredställelse när de upplevde att de kunde ge god vård och att patienten var nöjd. 

Avvikelser från riktlinjer och rutiner gav upphov till en oro för smittspridning. Resultatet 

diskuteras utifrån Hendersons omvårdnadsdefinition. Slutsats: Det behövs bättre kunskaper om 

interkulturell omvårdnad, och ökade möjligheter till användning av tolk för att förbättra vården 

av patienterna. Tydliga riktlinjer avseende handläggning av patienterna med lungtuberkulos som 

är kända och efterföljs av all personal behövs för att öka tryggheten. Att kunna ge en god vård 

ger sjuksköterskorna en känsla av tillfredställelse i arbetet. 

 

Nyckelord: Lungtuberkulos, omvårdnad, sjuksköterskor, upplevelser, innehållsanalys 

 



ABSTRACT 

Background: Caring for patients with infectious pulmonary tuberculosis has become 

increasingly common. A number of cases of employees being infected have occurred in the 

country in recent years. Many of the patients have a different ethnic background and speak a 

language other than the staff. Aim: Study nurses experiences of caring for patients with 

pulmonary tuberculosis at a clinic for infectious diseases. Method: Semi-structured interviews 

were conducted with six nurses at a clinic for infectious diseases. The material was analysed 

with qualitative content analysis. Results: Three categories was created; Nurse's experience of 

caring, nurse's experience of communication, the nurse experiences and thoughts about the 

spread of infection. The nurses felt that differences based on language and ethnic background 

made it difficult to provide the care they wanted, leading to frustration and stress. The nurses 

experienced  joy and satisfaction when they felt that they could provide good care and the 

patient was satisfied. Deviations from the guidelines and procedures gave rise to fears of 

contamination. The results are discussed on the basis of Henderson's nursing definition. 

Conclusion: We need a better understanding of cross-cultural care, and increased 

opportunities for the use of interpreters to improve patient care. Clear guidelines for 

management of patients with pulmonary TB who are known and followed by all staff needed 

to increase security. Being able to provide good care gives nurses a feeling of satisfaction at 

work. 
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1 INLEDNING 

”En tuberkulospatient släpptes felaktigt ur sin isolering och smittade personal på 

infektionsavdelningen” (ABC/SVT, 2009). 

 

Under mina första år som sjuksköterska på infektionsklinik var patienter med 

lungtuberkulos en patientgrupp som inte tillhörde de vanligt förekommande. Idag 

upplever jag att det alltid vårdas minst en upp till fem patienter med lungtuberkulos 

samtidigt på avdelningen. Patienterna isoleras och kan därmed inte röra sig fritt vilket 

gör att de blir beroende av vårdpersonalen på ett sätt som andra patienter som inte är 

isolerade, inte blir. Jag upplever att det krävs mycket av sjuksköterskorna ur flera 

perspektiv, fysiskt, psykiskt och socialt, för att hjälpa patienter genom denna period av 

sjukdom och isolering. Det är en komplex situation och då många av patienterna är av 

en annan etnisk bakgrund och talar ett annat språk känns det ofta svårt att göra det som 

är rätt för patienten. Patienterna med lungtuberkulos är ofta smittsamma och under 

senare tid har det på min arbetsplats förekommit smittspridning till personal. 

Vårdpersonal har arbetat oskyddade och utsatts för smitta. Många bland vårdpersonalen 

har blivit utredda för smitta och ett antal har smittats. Detta har gett upphov till många 

upprörda diskussioner i personalgruppen. Det ökande antalet patienter med 

lungtuberkulos och risken för smittspridning har gjort mig intresserad av att undersöka 

hur sjuksköterskorna upplever arbetet med patienter med lungtuberkulos. 
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2 BAKGRUND 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är cirka en tredjedel av världens befolkning 

infekterade av mycobacterium tuberculosis. Europa har 49 nya fall och sju döda per 

timme orsakade av bakterien (World Health Organisation [WHO], 2010). I Sverige har 

antalet fall av tuberkulos minskat de senaste decennierna (Smittskyddsinstitutet [SMI], 

2010). Trenden har under de sista åren vänt och det har skett en ökning av anmälda fall 

(Westgren, 2005). Under de senaste fem åren har antalet fall av tuberkulos ökat från 

510 till 682 per år (SMI, 2010). På infektionskliniken på Karolinska 

Universitetssjukhuset var det under 2010, 93 vårdtillfällen av patienter med 

lungtuberkulos (Take Care, 2011). I Sverige finns den största andelen nya fall i 

storstäderna bland utlandsfödda (Westgren, 2005). I områden med hög incidens av 

tuberkulos som Afrika, Asien och Ryssland, är det framförallt unga vuxna som drabbas 

av sjukdomen.  Bland de infödda i Nordamerika och Västeuropa är det istället de äldre 

som insjuknar (Dye, 2006). Risken att infekteras av tuberkulos är högre hos personer 

som är infekterade av HIV, vilket gör att incidensen av tuberkulos är högre i områden 

med hög andel HIV-infekterade (Maartens & Wilkinson, 2007).  

2.1 Lungtuberkulos  

Lungtuberkulos orsakas främst av bakterien mycobacterium tuberculosis och är en 

luftburen smitta (SMI, 2010). Infektionen sprids som en luftburen droppinfektion 

genom upphostningar från en smittsam person som har tuberkelbakterier i lungan eller i 

struphuvudet (Schlossberg, 2010, SMI, 2010). Smittsamheten hos en person kan vara 

låg, hög eller ingen. Hos en person med så mycket tuberkelbakterier i upphostningarna 

eller bronksköljvätskan att de kan påvisas vid mikroskopi betraktas smittsamheten som 

hög. Smittsamheten betraktas även som hög hos de som tidigare inte haft tuberkulos 

men har positiv Polymerase Chain Reaktion (PCR) i upphostningar. Smittspridningen 

sker alltid direkt från person till person och oftast till de personer som är i närmast 

kontakt med den sjuke (Socialstyrelsen, 2009) 

 

Av de som infekteras med tuberkelbakterier beräknas fem till tio procent insjukna i 

tuberkulos. Hos hälften av dem utbryter sjukdomen inom de två första åren efter 

smittotillfället. Hos resterande andel kan den aktiveras många år efter smittotillfället. 

Vanligtvis sätter sig primärinfektionen i lungan och lymfkörtlarna och läker ut spontant 
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utan progressiv sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Symptomen vid reaktivering eller 

post-primär tuberkulos är hosta, ofta med slem, blodiga upphostningar, andnöd, 

viktnedgång, anorexi, avmagring, feber och sjukdomskänsla. Dessa symptom 

förekommer i olika kombinationer (Campbell & Bah-Sow, 2006, Schlossberg, 2010, 

Socialstyrelsen, 2009, Williams, 2008).   

 

Under primärinfektionen kan infektionen även sprida sig via lymfsystemet eller blodet 

till andra delar av lungorna eller andra organ i kroppen. Infektionen kan långt senare 

aktiveras i dessa organ. Blodburen spridning kan ske tidigt efter den primära 

infektionen om sjukdom har utvecklats. Miliär tuberkulos, vilket innebär ett flertal 

infekterade organ, och tuberkulös meningit, hjärnhinneinflammation, uppträder några 

månader efter primärinfektionen (Socialstyrelsen, 2009). Olika orsaker till lågt 

immunförsvar som HIV, organtransplantation och graviditet ökar risken för 

reaktivering av tuberkulos (Schlossberg, 2010). 

 

För att diagnostisera lungtuberkulos görs direktmikroskopi på sputumprov (Campbell 

& Bah-Sow, 2006, Maartens & Wilkinson, 2007, Socialstyrelsen, 2009). Om resurser 

finns kan även odling och PCR utföras. För att särskilja tuberkulos från andra liknande 

tillstånd och identifiera smittade kan tuberkulintest med Protein Purified Derivate 

(PPD) användas. Lungröntgen är en viktig del i diagnostiseringen där bland annat 

kaverniteter kan ses (Campbell & Bah-Sow, 2006, Socialstyrelsen, 2009).  

 

2.2 Medicinsk behandling 

Behandlingen består av ett flertal antibiotika som kombineras för att undvika 

resistensutveckling. Behandlingstiden är minst sex månader (Campbell & Bah-Sow, 

2006, Maartens & Wilkinson, 2007). Direct Observed Treatment Short course (DOTS) 

är grunden i WHO:s strategi, Stop TB, för att stoppa spridningen av tuberkulos. DOTS-

strategin består av fem delar; politiskt åtagande om effektiv TB-kontroll, 

fallidentifiering med direktmikroskopi på sputum hos personer med symptom, 

standardbehandling, regelbunden och oavbruten tillgång på läkemedel, och 

standardiserad rapportering (Williams, 2009). Framförallt i utvecklingsländer är det 

internationellt rekommenderat att använda DOTS, detta för att patienterna ska fullfölja 

hela sin behandling. Avbruten behandlig resulterar ofta i återfall och utveckling av 

multi-resistenta bakterier (Maartens & Wilkinson, 2007). 
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2.3 Skydd mot smittspridning på sjukhus 

Patienter med misstänkt eller diagnostiserad lungtuberkulos ska genast isoleras i ett 

rum med negativt tryck och ändamålsenliga andningsskydd skall finnas tillgängligt 

utanför rummet och användas av alla som går in på rummet (Knechel, 2009, 

Socialstyrelsen, 2009). Isolering kan ske med naturlig ventilation, med ett luftbyte ett 

visst antal gånger per timme och riktat luftflöde där luften går utifrån och in i rummet, 

det vill säga med ett negativt tryck (Humphreys, 2007). Andningsskydden är personliga 

respiratoriska andningsskydd vanligtvis med filter med olika grad av läckage, men kan 

även vara luftrenande andningsskydd som mekaniskt drar luft genom ett filter 

(Humphreys, 2007). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska isoleringen vara tills 

patienten har haft minst 10 till 14 dagars behandling, om inte patienten misstänks ha 

resistent tuberkulos då isoleringen förlängs (Socialstyrelsen, 2009). De senaste 

riktlinjerna i USA och Europa skiljer sig åt vad gäller rekommendationer av isolering 

och användande av andningsskydd. I Storbritannien ska andningsskydd endast 

användas om patienten har multi-resistent tuberkulos medan i USA är 

rekommendationen att all hälso- och sjukvårdspersonal ska använda andningsskydd om 

patienten misstänks ha eller har diagnostiserad tuberkulos. I Sverige är rutinen att 

andningsskydd (FFP3) ska användas vid vård av smittsam patient. Andningsskyddet är 

personligt och skall endast användas vid ett tillfälle (Vårdhandboken, 2010). Det saknas 

kontrollerade studier på effektiviteten av isolering och användning av andningsskydd. 

Med tanke på att det vid inskrivning av patienter med misstänkt tuberkulos inte är 

fastställt om det handlar om multi-resistent tuberkulos, bör alla isoleras och 

andningsskydd användas (Humphreys, 2007).  

 

2.4 Patienternas behov av näring 

Feber och nattliga svettningar är symptom vid tuberkulos. Feber leder till ökad 

metabolism och nedsatt aptit. När kolhydratförrådet är tömt får kroppen glukos lättast 

genom att bryta ned muskelmassan. Det är viktigt att energibehovet uppfylls för att 

förhindra vävnadsnedbrytning. För att kunna tillfriskna bör fortsatt katabolism 

förhindras och återuppbyggnad av den förlorade muskelmassan ske. Energibehovet är 

oftast mycket stort samtidigt som aptiten är liten och det är därför viktigt med en 
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energi- och proteinberikad kost (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskan ska stödja och 

uppmuntra till god nutrition och fysisk aktivitet. Ett lågt Body Mass Index (BMI) ökar 

dessutom risken för återinsjuknande i tuberkulos (Knechel, 2009).  

 

2.5 Sociala och känslomässiga svårigheter 

Många drabbade av tuberkulos i Sverige är utlandsfödda och kan ha en annan syn på 

sjukom och behandling (Socialstyrelsen, 2009). Patienter med tuberkulos kan ha 

traditionella föreställningar om hälsa, som tro på att onda andar orsakar sjukdom, 

istället för den biomedicinska modellen som dominerar sjukvården (Herselman, 1997). 

Detta resulterar i skillnader i värderingar, uppfattningar, erfarenheter och 

hälsobeteende. För att kunna hantera detta krävs kunskaper om socio-kulturella 

skillnader (Herselman, 1997, Socialstyrelsen, 2009).  

 

Stigma och den påverkan tuberkulos kan ha på patienten och dess familj beskrevs av 

Juniarti och Evans (2010) i en litteraturstudie. Tre teman framkom skam, isolering och 

rädsla vilka fanns på individ-, familje- och samhällsnivå. De smittade kände skam över 

att ha tuberkulos då det upplevdes som en dålig, smutsig sjukdom. De ville dölja för 

familjen och samhället att de var smittade. Isoleringen kunde innebära att personen 

drog sig undan från andra men också att andra undvek personen eller hela familjen och 

de var inte välkomna i olika sammanhang. Diagnosen kunde innebära en rädsla för 

skilsmässa, eller att förlora arbetet. Tuberkulos ansågs ofta som obotligt och som ett 

”dödsstraff”. Det fanns också en rädsla för att ogifta barn inte skulle bli gifta. Detta 

grundade sig enligt Juniarti och Evans på okunskap och myter om tuberkulos. De ansåg 

att det finns ett behov av utbildning om sjukdomen för en bättre förståelse (Juniarti & 

Evans, 2010).  

  

Studier av afro-amerikanska patienter och patienter i Bangladesh med tuberkulos 

visade att sjukdomen orsakade skam, genans, isolering, stigma och känslan av att vara 

någon som för sjukdomen vidare (Kelly, 1999, Karim, Chowdhury, Islam & Weiss, 

2007). Patienterna isolerade sig fysiskt och emotionellt från sin familj och andra i 

samhället (Kelly, 1999). När patienter med tuberkulos och med ett ursprung i Afrika 

intervjuades i London av Nnoaham, Pool & Bothameley (2006) visade det sig att 

missuppfattningar om sjukdomen var vanliga. Några av de intervjuade trodde till 

exempel att sjukdomen kunde smitta genom att dela bestick. Att vara utsatt för 
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stigmatisering var främst upplevd av patienter som vårdats isolerade på sjukhus. Det 

var vanligare var att patienterna ändå hade en känsla av att vara stigmatiserade 

(Nnoaham et al, 2006).  

 

2.6 Sjuksköterskans uppgift i vården av lungtuberkulospatienter 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att 

”Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 8). 

 

Sjuksköterskan har enligt The International Council of Nurses, ICN:s etiska kod fyra 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Swenurse, 2008).  Sjuksköterskan ska främja hälsa genom att se till att 

människor inte hamnar i riskzonen för att bli smittade. Sjuksköterskan ska förebygga 

sjukdom och hindra smittspridning genom att se till att personer med aktiv sjukdom 

identifieras och behandlas. Genom att se till att patienter får den behandling de behöver 

ska hon återställa hälsa. Sjuksköterskans har även i uppgift att lindra lidande genom att 

vara ett stöd anpassat efter patienternas individuella behov (Williams, 2008). 

 

Då sjuksköterskans roll i arbetet med lungtuberkulos anses viktigt har The International 

Council of Nurses, ICN gett ut en guide för arbete med lungtuberkulospatienter för 

sjuksköterskor. I denna beskrivs vikten av att ha en gedigen kunskap om tuberkulos, 

dess etiologi, patologi, diagnostisering, behandling och den bästa praxisen för kontroll 

av tuberkulos.  Med goda kunskaper om tuberkulos kan arbetet påverkas till att 

förebygga och hantera sjukdomen på ett positivt sätt. Sjuksköterskan har möjlighet till 

detta genom att ha en nära kontakt med patienten (Williams, 2008). 

 

Knechel (2006) beskriver hur sjuksköterskan genom goda kunskaper om tuberkulos 

kan bidra till att minimera spridning, snabb diagnostisering, minskad sjuklighet och 

dödlighet i sjukdomen. Den utbildning och uppmuntran sjuksköterskan ger till 

patienten påverkar patientens följsamhet till behandlingen, patientens humör och 

upplevelse av sjukdomen (Knechel, 2009). Enligt en studie av Campbell & Bah-Sow 

(2006) är det avgörande att skapa en god relation till patienten för att få en god 



 

  7 

följsamhet till behandling och uppföljning. De som behandlar patienten med respekt 

och förståelse har större förutsättningar att nå goda resultat (Campbell & Bah-Sow, 

2006).   

 

2.7 Risken att bli smittad 

En systematisk sammanställning visade att risken för hälso- och sjukvårdspersonal att 

få tuberkulos är en betydande yrkesmässig risk framför allt i låg- och medelinkomst 

länder men även i vissa höginkomstländer (Menzies, Joshi & Pai, 2007). Förekomsten 

av aktiv tuberkulos var högre hos hälso- och sjukvårdspersonal än generellt i alla länder 

som ingick i studien. I höginkomstländerna var förekomsten av latent tuberkulos hos 

hälso- och sjukvårdspersonal 24 % och i låg och medelinkomstländer 63 %. I 

höginkomstländer var det framför allt på institutioner där ett signifikant antal patienter 

vårdas med tuberkulos, som riskerna var ökade (Menzies et al. 2007).  I en studie gjord 

på 2028 vårdpersonal på 14 olika sjukhus i Tyskland visade screening av tuberkulos att 

ingen av de undersökta hade aktiv tuberkulos. Däremot hade 9,6 % av sjuksköterskor 

och läkare en latent tuberkulos infektion (Schablon, Harling, Diel & Nienhaus, 2010). I 

Zambia är tuberkulos den tredje vanligaste orsaken till sjukdom hos de som arbetar på 

sjukhus eller hälsocenter (Chanda & Gosnnell, 2006) och i Taiwan dör sjuksköterskor 

till följd av att ha blivit smittade av tuberkulos i sitt arbete (Tzeng 2005). I Sverige 

anmäldes 2004-2010, 182 fall som exponerade, smittade och sjuka i tuberkulos (SMI, 

2011). 

 

2.8  Teoretisk referensram  

Virginia Henderson anser att varje person har universella mänskliga behov, vilka de 

grundläggande omvårdnadshandlingarn bygger på. Dessa är gällande oavsett diagnos 

eller behandling, fysisk eller psykisk sjukdom, i förebyggande vård och akutsjukvård, 

och i varje form av miljö, sjukhus, hemmet, skolan m.fl. Även om alla människor har 

grundläggande behov är det enligt Henderson viktigt att förstå att dessa behov kan 

tillfredställas på ett oändligt antal sätt utifrån den unika individen. Hur dessa behov 

uttrycks påverkas av olika faktorer till exempel ålder, känslomässig balans, kulturell 

bakgrund och patientens fysiska och psykiska förmåga. Sjuksköterskan aldrig helt fullt 

tolka och förse en annan persons alla behov för välbefinnande. (Henderson, 1997). 
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Behovet av omvårdnad uppstår när en person inte har resurserna för att själv kunna 

utföra det som krävs för att tillgodose grundläggande behov. Patienten ska ses som 

aktiv och ansvarig medverkande i sin egen omvårdnad. Henderson definierar 

sjuksköterskans funktion som 

 

 …att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar god 

hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död), åtgärders om individen självskulle utföra 

om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på 

ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende” 

(Henderson,1966, citerad i Kristoffersen, 2006) 

 

Henderson utgår från 14 punkter som betecknar de grundläggande 

omvårdnadsprinciperna: 

 

•  Upprätthålla normal andning 

• Adekvat närings- och vätsketillförsel 

• Elimination av kroppens avfallsprodukter 

• Upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går, står, samt, 

hjälp vid byte av ställning 

• Vila och sömn 

• Välja lämpliga kläder och skor samt hjälp med av- och påklädning 

• Upprätthålla normal kroppstemperatur genom att anpassa kläder och temperatur 

förhållanden i omgivningen 

• Upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden 

• Undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra 

• Skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor 

• Utöva sin religion och handla så som han eller hon upplever vara rätt 

• Ägna sig åt något som ger honom eller henne upplevelsen av att vara till nytta 

• Finna förströelse och fritidsaktiviteter 

• Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling 

 

 Principerna utgår ifrån de grundläggande mänskliga behoven och utgör omvårdnadens 

centrala uppgifter (Kristoffersen, 2006). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten i 
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aktiviteter som bidrar till hälsa, tillfrisknande från sjukdom eller en fridfull död för just 

den patienten (Henderson, 1997).  

 

2.9 Tidigare forskning 

Bertazone, Gir och Hayasnida (2005) identifierade situationer i omvårdnaden av 

tuberkulospatienter på en isoleringsavdelning på ett sjukhus i Brasilien, som 

rapporterades av hälso- och sjukvårdspersonal och räknade antalet positiva eller 

negativa omdömen som situationerna fick. Forskarna identifierade nio kategorier. 

Kategorier som fick de högsta frekvenserna var relaterade till information om 

behandling, känslor som patienterna upplevde på grund av sjukdomen och okunskap 

hos personalen. Slutsatsen i studien var att det behövs fler sjuksköterskor och att de 

behöver bättre beredskap för att kunna ta hand om patienten på bästa sätt och kunna ge 

patienten och familjen vägledning för att klara av situationen som kan uppstå med 

tuberkulosdiagnosen.  De anser att det finns ett behov av arbete i tvärvetenskapliga 

team som syftar till at höja kvaliteten på vården, arbeta hälso- och säkerhetsfrämjande, 

vilket skulle vara till godo för både patienterna och personalen (Bertazone et al, 2005). 

 

Studenters upplevelse av att vårda patienter isolerade på grund av infektion studerades 

av Cassidy (2005). I studien framkom att de upplevde svårigheter med organisationen. 

Att inte ha tillräckligt med isoleringsrum upplevdes som stressande. Studenterna 

upplevde att patienterna ”lämnades” på sina rum. Omvårdnaden planerades så att flera 

insatser gjordes samtidigt för att minska risken för smitta och att de var tidskrävande att 

ta på skyddsutrustning. De upplevde också en konflikt i att ta hand om patientens 

individuella behov och att förhindra smittspridning. Studenterna hade en rädsla för att 

själva bli smittade. De uppmärksammade även att information som gavs av 

sjuksköterskorna till patienter och anhöriga var bristfällig. Detta prioriterades inte på 

grund av tidsbrist. Den påtvingade fysiska, psykologiska, sociala och emotionella 

barriären som isoleringen innebär förändrade upplevelsen av omvårdnad för 

studenterna (Cassidy, 2005). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

I och med invandringen från länder med hög incidens av tuberkulos, ökar antalet fall i 

Sverige. Det blir därför vanligare att patienter med lungtuberkulos vårdas i 

slutenvården. Tidigare studier gjorda av vården av lungtuberkulospatienter visar sig 

oftast studera sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i öppenvård och på olika 

typer av mottagningar. Endast ett fåtal studier är gjorda inom slutenvården. Situationen 

i slutenvården blir annorlunda då patienterna isoleras och att det finns ett tvång i att låta 

sig behandlas. Omvårdnaden av patienter med lungtuberkulos kan innebära många 

utmaningar och svårigheter för sjuksköterskan. Det är angeläget att studera 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. 

 

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

lungtuberkulos i slutenvård. 
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5 DESIGN  

Detta är en kvalitativ studie med induktiv ansats. En kvalitativ forskningsintervju görs 

för att försöka förstå deltagarnas erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.1 Urval 

Sjuksköterskorna som deltar i studien valdes ut med bekvämlighetsurval.  

Inklusionskriterier för studien är att deltagarna skulle ha erfarenhet av att ha vårdat 

patienter med lungtuberkulos på en akutvårdsavdelning. Det gjordes ingen 

tidsbegränsning i hur lång erfarenhet av vård av patienter med lungtuberkulos, 

sjuksköterskorna skulle ha. 

 

Sjuksköterskorna rekryterades genom att chefsjuksköterskorna informerade om studien 

på en arbetsplatsträff. Sjuksköterskorna som var intresserade av att delta anmälde sitt 

intresse till chefssjuksköterskan, som sedan vidarebefordrade namnen på möjliga 

deltagare till studieansvarig. De intresserade sjuksköterskorna kontaktades via telefon 

eller e-post för information om studien, förfrågan om deltagande och bokning av tid. 

Två av sjuksköterskorna som arbetade på samma avdelning som den studieansvariga, 

valdes ut utifrån tillgänglighet. Sjuksköterskorna valde tid för intervjun. De valde om 

de ville göra intervjun på arbetstid eller på fritid, på arbetsplatsen eller annan lämplig 

plats. Då sjuksköterskorna arbetar på den studieansvarigas arbetsplats var alla utom en 

sjuksköterska kända sedan tidigare.  

 

Sex sjuksköterskor i åldern 27 till 49 intervjuades. De var samtliga kvinnor som hade 

mellan 3 och 22 års erfarenhet i yrket. Erfarenhet av infektionssjukvård var tre till 22 

år. Tre av de sex intervjuade sjuksköterskorna hade en kandidatexamen. Samtliga hade 

gått fördjupande kurser i infektionssjukvård, en sjuksköterska hade läst vårdhygien och 

mikrobiologi. Samtliga hade vårdat fler än tio patienter med lungtuberkulos.  

 

5.2 Datainsamling 

Med hjälp av en intervjuguide genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer används när deltagarna ska hålla sig inom ett ämne men får 

uttrycka sig med egna ord (Polit & Beck, 2008). Deltagarna fick berätta om hur de 
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upplever att vårda patienter med lungtuberkulos. De uppmanades att berätta detaljerat 

och utförligt. Intervjuguiden utformades med inspiration från resultatet i en tidigare 

genomförd studie av Bertazone et al. Den innehåller frågor som ställdes som stöd för 

berättelsen eller för att de intervjuade skulle hålla sig till ämnet. En pilotintervju 

genomfördes för att testa intervjuguiden. Denna inkluderades senare i studien då 

frågeguiden endast genomgick en mindre förändring efter pilotintervjun.  

 

Programmet Audacity1.3.12-beta laddades ner från internet och användes vid 

inspelningen av intervjuerna. Intervjuerna spelades in direkt på en bärbar dator.  Alla 

utom en intervju skedde i ett avskilt rum på de intervjuades arbetsplats där intervjun 

kunde ske ostört. En intervju skedde i intervjuarens hem. Tre intervjuer skedde på 

arbetstid, varav två på sjuksköterskornas administrativa tid, de övriga på fritiden.  

 

Av sex intervjuer transkriberades två av intervjuaren och fyra av en sekreterare. 

Utskrifterna skedde på sekreterarens arbetstid.  De intervjuer som skrevs ned av 

sekreteraren lyssnades igenom av intervjuaren samtidigt som texten kontrollerades så 

att utskriften överensstämde med intervjun. Intervjuerna avlyssnades och 

intervjutexterna lästes flera gånger för att lära känna materialet.  Intervjuerna varade 

mellan 13 och 35 minuter. Intervjuerna innehöll mellan 1821 och 5311 ord. 

 

Deltagandet var frivilligt och sjuksköterskorna kunde välja att avbryta deltagandet i 

studien när som helst om de önskade det. Allt material hanterades konfidentiellt. 

Sjuksköterskorna som ingick i studien var kodade enligt en lista. Endast den 

studieansvariga hade tillgång till den kodade deltagarlistan. 

 

5.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (2008). Vid analysen lästes och lyssnades materialet igenom flertalet gånger 

för att lära känna texten. Meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier 

skapades. Texten analyserades, meningsenheter identifieras, dessa kondenserades, 

abstraherades och kodades. Meningsenheterna som identifierades i texten fördes in i ett 

Excel-dokument, de numrerades med numret på intervjun och markerades med en färg. 

Meningsenheterna från en och samma intervju fick samma färg. Av koder med 
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liknande innehåll skapades kategorier i enlighet med Lundman & Graneheim, (2008). 

Koderna skrevs ut på färgskrivare och klipptes ut. Dessa lades i grupper på A4-ark och 

benämndes med preliminära namn på kategorier. Meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter och koderna flyttades och placerades i Exel-dokumentet utifrån 

grupperna som skapades. Exempel på analysarbete ses nedan (Figur 3). Kategorierna 

och subkategorierna analyserades ett flertal gånger innan det slutgiltiga resultatet 

framträdde. Citat som redovisas i resultatet valdes ut utifrån att de exemplifierar 

innehållet i subkategorierna. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker att 

dom blir lite 

bortglömda… 

patienterna 

Jag tycker 

patienterna blir 

lite bortglömda 

 

Patienterna 

blir 

bortglömda 

 
Upplevelser 

av 

omvårdnaden 

 

Upplevelser 

av praktiska 

vårdhandlin

gar 

det här att gå in 

och… man går 

in med 

läkemedel och 

sedan blir det 

inte så mycket 

mer ibland 

Man går in 

med läkemedel 

och sen blir det 

inte så mycket 

mer. 

 

Ger 

läkemedel 

och sen inte 

mycket mer 

 

 

Figur 1 Exempel från analysarbetet 

 

En kollega insatt i förfarandet vid kvalitativ innehållsanalys deltog delvis i 

analysarbetet. Kollegan läste delar av materialet och diskussioner under analysen 

förekom. 

6 ETISKA ASPEKTER 

Projektplanen för studien godkändes av examinator på Röda Korsets Högskola. 

Därefter godkändes studiens genomförande av den berörda klinikens verksamhetschef. 

 

Etiska överväganden har gjorts enligt Helsingforsdeklarationen. Deltagarnas intresse 

ska skyddas och deras välmående ska sättas före vetenskapens och samhällets intressen 
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(punkt6) (Söderlund, 2010). Det är forskarens skyldighet att skydda liv, hälsa, 

värdighet, integritet, rätten till självbestämmande, sekretess och konfidentiell 

behandling av personlig information (punkt 11). 

 

Urvalet till studien skedde utifrån att bäst uppfylla syftet med studien. Sjuksköterskorna 

bedöms inte varit utsatt för större risker än möjliga vinster med resultatet av studien. En 

risk med deltagandet kunde vara att obehagliga eller negativa händelser kunde göra sig 

påminda under intervjuerna.  

 

Deltagarna ska ha rätt att frivilligt välja att delta (punkt 22). De har rätt att få full 

information om studien, om forskarens skyldigheter och om sannolika risker och 

fördelar med att delta (punkt 24).  

 

Sjuksköterskorna tillfrågades och informerades personligen, via telefon eller e-post om 

deltagande. De hade möjlighet att ställa frågor om studien till de ansvariga personligen, 

via telefon eller e-post. Telefonnummer och e-postadresser angavs i 

informationsbrevet. Vid intervjutillfället informerades de muntligt och skriftligt om 

studien. De samtyckte skriftligt till deltagande i studien. 

 

Information om deltagarna måste behandlas konfidentiellt (punkt 23). 

 

Sjuksköterskorna kodades med nummer som endast den studieansvariga hade tillgång 

till och materialet hanterades konfidentiellt. 
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7 RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorier och 11 subkategorier (Figur 3) som 

framkom vid analysen. Kategorierna är: Sjuksköterskans upplevelse av 

vårdandet, Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen, Sjuksköterskans 

upplevelser och tankar kring smittspridning. 

 

 

Figur 2 Resultatet av innehållsanalysen i kategorier och subkategorier som beskriver sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda patienter med lungtuberkulos. 

 

7.1 Sjuksköterskans upplevelse av vårdandet 

Sjuksköterskorna berättade om de svårigheter som uppkommer i samband med vården 

av dessa patienter. Att inte kunna tillfredställa patienternas behov leder till frustration. I 

motsats till det kände de tillfredställelse när de lyckades hjälpa patienten. 

 

7.1.1 Omvårdnaden 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna vanligtvis har ett litet behov av fysisk 

omvårdnad, som till exempel hjälp med ADL, aktiviteter i dagliga livet. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna är lätta att vårda och de har god rutin på att 

Sjuksköterskans 
upplevelse av vårdandet 

Omvårdnaden 

Känslor av 
behandlingen 

Den medicinska 
vården 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 

kommunikationen 

Svårigheter pga 
annan etnisk 

bakgrund 

Anhöriga 

Andra 
vårdenheter/personal 

Utskrivning 

Sjuksköterskans 
upplevelser och tankar 

kring smittspridning 

Rädsla för 
smittspridning 

Andningsskydd 

Isolering 

Rädsla att bli smittad 
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vårda patienter med tuberkulos. De framkom också att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna ibland felaktigt uppfattas som lätta att vårda. De beskrev att det är mer 

tidskrävande att vårda isolerade patienter. Detta utifrån att det tar tid att slussa sig in till 

patienterna och att ta på sig andningsskydd. Patienterna är ensamma på sina rum och 

behöver kontakten med den ansvariga personalen. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna lätt glöms bort utifrån att behovet av fysisk omvårdnad och läkemedel ofta 

är litet; ”… man går in med läkemedel och sedan blir det inte så mycket mer ibland.” 

(Ssk 1). 

   

Sjuksköterskorna beskrev att när patienterna är isolerade försökte hjälpa patienterna att 

aktivera sig fysiskt och psykiskt. De försökte motivera till promenader, hitta t.ex. 

filmer, böcker eller tidningar. Sjuksköterskorna upplevde att det är svårt att hitta något 

som passar den enskilda patienten. De önskade att utbudet av datorer och dvd skulle 

vara större för att underlätta sysselsättningen för de isolerade patienterna. När 

sjuksköterskorna inte lyckades hitta rätt sysselsättning för patienterna kunde de känna 

frustration och ångest. Lyckades de tillfredställa patientens behov och hitta något som 

kunde sysselsätta patienten kände de glädje. Att få tid att gå på promenad och få tillfälle 

till ett samtal upplevdes som positivt; ”Det kan vara väldigt svårt… i och med att de 

håller sig till det begränsade utrymmet, att de har rummet så är det väldigt svårt att få 

dem fysiskt aktiva.” (Ssk 4) och ”… ta en promenad när man nu har ynnesten att få 

göra det, gå ut med en patient, hur givande det kan vara, vilka fina samtal man kan få 

… så mycket glädje också” (Ssk 3).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de har kunskaper om vikten av att äta rätt och ha en 

välnutrierad patient vid tuberkulos. De upplevde att det är svårt att motivera patienterna 

till att äta maten som serveras. Vanligt är att patienterna kommer från andra kulturer 

och inte är vana vid den mat som serveras på sjukhuset vilket försvårar för att 

patienterna ska få i sig tillräckligt med näring. Patienter vars anhöriga har med sig mat 

upplevdes underlätta sjuksköterskans försök att få patienterna att äta; ”… man vill så 

gärna att de SKA äta eller de ska äta…, man vill ju jättegärna att dom ska det” (Ssk 2). 

 

7.1.2 Känslor av behandlingen 

Att behandlingstiden och tiden som isolerad är minst ett par veckor och ibland längre 

upplevdes av sjuksköterskorna som jobbigt. Egen erfarenhet av behandling kunde vara 
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positivt då det kan göra det lättare att förstå patientens situation. Isoleringen och den 

långa behandlingstiden gjorde att sjuksköterskorna upplevde att det uppstod svårigheter 

i relationen med patienterna men också positiva känslor som glädje och att det var 

roligt att lära känna patienterna. Sjuksköterskorna kände empati för patienternas 

situation och beskrev vikten av att hålla sig professionell även om det kunde vara svårt. 

 

När sjuksköterskorna hade tid att ägna sig åt patienterna och ge av sin tid och skapa en 

relation upplevs det som positivt. Relationen kunde även bli en påfrestning, att ha hand 

om patienten många pass, att det kan bli jobbigt om man inte kommer överens. Det kan 

bli frustrerande och jobbigt då sjuksköterskan upplever att hon inte räcker till eller att 

patienten försämras; ”… på det viset kan det bli, just eftersom det är långa vårdtider på 

dom här patienterna så kanske man… tröttnar lite på varandra, både patient och 

sjuksköterska också om det blir såna konflikter om mediciner” (Ssk 4). 

 

Ventrikelsköljning som ibland utförs på patienterna kunden upplevas som ett 

övergrepp; ”… jag tycker det är jobbigt att få göra det. Att det känns som ett övergrepp 

nästan. Inte… själva proceduren, det är ganska lätt... men… det känns lite som ett 

övergrepp (Ssk 2) 

 

7.1.3 Den medicinska vården 

Sjuksköterskorna beskrev den medicinska vården som patienterna beskrevs vara av god 

kvalitet. De medicinsktekniska delarna i arbetet med dessa patienter upplevdes inte som 

svåra att utföra; ”Den medicinska vården är kanon” (Ssk 5). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte var några problem med att iordningställa 

läkemedlen som ges vid tuberkulos. Ibland kan det ta tid att få hem vissa läkemedel. En 

sjuksköterska upplevde att det kan vara svårt i vissa fall att få till en venös infart då 

patienterna behöver intravenös behandling. 

 

Att ge patienterna medicinerna upplevde sjuksköterskorna ibland vara förknippat med 

problem, då tabletterna är stora och kan ge biverkningar. Detta kan resultera i att 

patienterna inte vill ta sina mediciner. Illamående nämns som en biverkan. 

Sjuksköterskorna beskrev att de försöker ge medicin mot illamående innan 

tuberkulosmedicinerna för att minska besvären. De beskrev att de ibland försöker 
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anpassa medicintiderna efter patienternas behov och önskemål men ändå hålla sig till 

föreskrifterna hur läkemedlen skall tas, för att underlätta medicinintaget för patienterna.  

 

Att väcka patienterna tidigt på morgonen och att övervaka medicinintaget upplevdes 

som jobbigt och frustrerande bland sjuksköterskorna. De beskrev det som att ”man 

känner sig som en bödel” (Ssk 3) eller ”som nån sorts polis” (Ssk 4), när de ska stå och 

se på medan patienterna sväljer sina mediciner. 

 

7.2 Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationen 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att kunna kommunicera med patienterna för att 

kunna förstå deras situation och underlätta för dem. Sjuksköterskorna beskrev sina 

upplevelser kring kommunikationen med patienterna. 

 

7.2.1 Svårigheter pga en annan etnisk bakgrund 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna med tuberkulos ofta kommer från andra 

kulturer och har en annan religion. Det upplevdes som positivt att hinna lära känna 

patienterna och få en större förståelse för vad som är viktigt utifrån deras religion till 

exempel med mat och rutiner. Sjuksköterskorna upplevde att det kan uppstå 

kulturkrockrockar mellan patienter och personal. Detta på grund av att patient och 

personal har olika religiös- och kulturellbakgrund. De olika utgångspunkterna kan leda 

till att de inte förstår varandra. Andra situationer när problem beskrevs uppkomma är då 

patienterna har problematisk hemsituation eller använder sin sjukdom i asylärenden. 

Det upplevdes lättare att prata kring sjukdomen med svenska patienter eller andra där 

tuberkulos inte är en stigmatiserande sjukdom; ”Att man får större förståelse för hur 

viktigt det kan vara för människor just i sjukhusvistelse, vad gäller religion å vad man 

får äta å vad man inte kan å vad man får å inte bör.” (Ssk 3). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det är svårt att kommunicera med patienterna på grund 

av att det är vanligt att patienterna inte förstår svenska eller engelska lite eller inget alls. 

Att de måste använda andningsskydd gör att de inte kan kommunicera med 

ansiktsuttryck. De upplevde att det ofta är svårt att förstå varandra sjusköterska och 

patient. Sjuksköterskorna beskrev att de försöker skapa kontakt genom att 

uppmärksamma patienten på att de är på ingående innan de tar på sig andningsskyddet 
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och öppnar dörren in till patienten. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att tolk 

skulle vara mer lättillgängligt. 

 

 Det är ju, det är ju svårare att komma… i kontakt i och med att man har 

munskydden på sig, så kan det vara svårt … man får inte samma kontakt med 

patienterna på nåt vis när man sitter bakom det här munskyddet (Ssk 0). 

 

Det upplevdes som frustrerande att inte kunna kommunicera med patienterna direkt när 

behovet uppstår. Det var jobbigt att ibland behöva utföra t.ex. provtagning utan att 

kunna förbereda med information. Patienterna kan må dåligt eller vilja uttrycka något 

och att då inte kunna kommunicera med ord är frustrerande. Sjuksköterskorna uttryckte 

att det är jobbigt att vara inne hos patienten när de inte kan kommunicera; 

 

Det kan vara frustrerande att… jag kommer in, och så frågar man hur det är. Och 

så får man en massa, ja, det är bra, det är ok, för det är det enda de kan uttrycka 

och… vad betyder det? Är det bra, eller är det någonting de säger bara för att… 

dom inte kan uttrycka det på ett annat sätt? Och även om de säger att det inte är 

bra, så kan dom kanske inte… förmedla …(Ssk 4). 

 

Sjuksköterskorna upplevde det som ett problem att de inte vet om patienterna förstått 

information som getts och de kan inte upprepa informationen utan får i så fall vänta till 

tolk kommer nästa gång. Svåra situationer kan uppkomma då de ville förklara att 

medicinen måste tas på fastande mage eller varför vi använder andningsskydd och de 

måste vara isolerade; ”Det som jag kan tycka är… kan vara lite dåligt med 

information… just på grund utav att man tänker att jag kanske inte behöver gå in till 

den här patienten nu och slösa ett munskydd” (Ssk 5). 

 

7.2.2 Anhöriga 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna som ofta var av utländsk härkomst beskrevs 

kunna ha både väldigt många anhöriga eller inga alls. Att patienterna inte hade några 

anhöriga kunde upplevas som svårt då patienten saknar stöd från anhöriga, vilket 

ansågs som viktigt. I de fall det förekom många anhöriga kunde det också upplevas 

svårt.  Sjuksköterskorna visste då inte alltid vad de fick säga till de anhöriga om 

patientens tillstånd och diagnos på grund av den stigmatisering som förekommer med 

diagnosen. De upplevde att det kunde vara svårt att förklara reglerna kring isolering, 

andningsskydd och besök för de anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev att information till 
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anhöriga ofta gavs av sjuksköterskor på mottagningen vilket upplevdes som positivt; 

”… det kan också vara svårt att begränsa … besöken är väl jätteviktiga för dem, men 

samtidigt ska man begränsa antalet besök… så att man minimerar 

smittspridningsrisken. Så det kan väl vara en balansgång där, hur man ska få det att bli 

bra ur alla … synpunkter” (Ssk 4). 

 

7.2.3 Andra personal/enheter 

Samarbetet och bemötandet upplevdes som bäst av de som har en vana av att vara på 

avdelningen. Den personal eller enheter som mer sällan träffar tuberkulospatienter 

upplevdes kan ha ett illa bemötande av patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att de då 

försöker prata både med personalen och förklara för patienterna. De upplevde att den 

situationen kunde bli svår att hantera på ett bra sätt. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna får ett sämre bemötande än andra patienter och få vänta längre på 

undersökningar på grund av att de är smittsamma; ”Det blir ofta mycket missförstånd 

gentemot andra personalkategorier och, eller andra instanser där man inte är vana att 

vårda…” (Ssk 0). 

 

7.2.4 Utskrivning 

Sjuksköterskorna upplevde att utskrivningarna för det mesta fungerade bra då 

patienterna följs upp på mottagningen. Det upplevdes även att en förändring har skett 

och dosettdelning som tidigare alltid skedde av sjuksköterskor på mottagningen ibland 

måste göras av sjuksköterskorna på avdelningen, vilket inte var fallet tidigare. 

Svårigheter som kunden uppkomma i samband med utskrivningen upplevdes inte ha att 

göra med diagnosen utan mer vara samhällsstrukturella, som att en del patienter inte har 

något hem att skrivas ut till; ”…det har inte heller varit några problem och dom får ju 

en uppföljning sen på mottagningen så att…det har jag aldrig tyckt varit några problem 

Jag känner mig säker på att, på att patienten har fått en bra behandling och är smittfri 

och kommer få… en uppföljning” (ssk 5). 
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7.3 Sjuksköterskans upplevelser och tankar kring smittspridning 

Sjuksköterskorna berättade att det finns en viss rädsla för att smittas och hur situationer 

då riktlinjerna inte riktigt följs ger upphov till många känslor. Sjuksköterskorna kände 

ett ansvar för att förhindra smittspridning och kände sig utsatta i och med att de tillhör 

dem som är närmast patienten under vårdtiden. Motstridiga känslor uppkom då de inte 

vill utsätta sig för smittrisk samtidigt som de litade på de skyddsåtgärder som finns och 

ville ge patienten en god vård. 

 

7.3.1 Isolering 

Det upplevdes som lite besvärligt att gå in till patienterna när de var isolerade och 

andningsskydd skulle tas på. Sjuksköterskorna beskrev att de kanske inte gick in så ofta 

till patienterna som de borde, när de gick in blev det ofta kortare stunder och 

patienterna glömdes bort. Det upplevdes att vårdpersonal undvek ibland att gå in till 

patienterna. En del läkare upplevdes undvika den dagliga ronden då inget förändrats 

sen dagen innan. Ibland kunden även information som läkaren borde ge överlämnas till 

sjuksköterskan som då skulle vidarebefordra den till patienten. Då kände 

sjuksköterskan sig arg och frustrerad över sina kollegors beteende gentemot patienten.  

 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade över att behöva stänga in patienterna och 

upplevde sig inte kunna göra så mycket för att underlätta situationen för dem.  

Under en graviditet kunde sjuksköterskan vara ansvarig för patienter med tuberkulos 

men inte kunnat gå in till dem på grund av graviditeten, vilket inte känts bra. 

 

Städningen upplevdes som extra viktig hos dessa patienter. Detta ur perspektivet att 

patienten endast har sitt begränsade område att röra sig på och behöver ha det rent och 

snyggt på rummet; ”Så det är lite frustrerande ibland… visst det finns tv, det finns 

tidningar… men att det på något sätt, kanske inte är tillräckligt… och det kanske inte 

det… patienten behöver sin frihet på något sätt.” (Ssk 4). 

 

7.3.2 Andningsskydd 

Sjuksköterskorna upplevde att andningsskyddet var ett hinder då de inte kan förmedla 

ansiktsuttryck, det känns opersonligt och onaturligt. Det var svårt att försöka se snäll 

och glad ut i syfte att lugna ett barn då andningsskyddet täcker en stor del av ansiktet. 
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Det är svårt att visa och förklara hur en ventrikelsköljning går till då andningsskyddet 

täcker näsa och mun. Det upplevdes som svårt att få det rätt med vilka anhöriga som 

ska ha andningsskydd. Anhöriga som bör ha andningsskydd men inte vill ha eller 

tvärtom. Det upplevdes som ett problem att det kunde blir brist på andningsskydd och 

att dessa då fick användas under ett helt pass istället för att ta ett nytt vid varje tillfälle. 

Det beskrevs konstigt att det ska vara ett tillräckligt skydd då det är brist på 

andningsskydd men att inte rekommenderas då tillgången är god; ”På en del patienter 

som man ska göra VSK på till exempel så kan man ju inte gapa och visa eller… på en 

själv och peka… . Där sitter det ett stort skydd i vägen. Så det i sig kan ju vara lite 

svårt” (Ssk 0). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig otillräckliga i att förstå hur det är att vara 

isolerad och ensam på sitt rum under vårdtiden. De kände glädje när patienten blir 

smittfri och slipper isoleringen; ”Och sedan är det ju … roligt, eftersom man, blir glad 

också när patienterna är smittfria och får gå hem, och man ser hur de lever upp.” (Ssk 

4). 

 

7.3.3 Rädsla för smittspridning 

Sjuksköterskorna upplevde att många i personalen på och utanför avdelningen är rädda 

för att bli smittade. De upplevde att personal undvek att gå in till patienterna på grund 

av rädsla. Det upprörde dem att personal inte tog reda på fakta så att de genom kunskap 

kunde minska sin rädsla. Att prata om tuberkulos och på så vis göra kunskaperna större 

på sjukhuset upplevdes som viktigt. Sjuksköterskorna upplevde att det finns 

tveksamheter och möjlig risk för smittspridning när patienterna behövde transporteras i 

hissar, när andningskydden måste återanvändas på grund av brist i tillgången, när det 

blev för mycket ”spring” inne hos en isolerad patient och när inläggande läkare nämnde 

det som en liten risk för tuberkulos så prover skulle tas men patienten inte skulle 

isoleras; ”Den här kommunikationen när patienten läggs in… så säger läkaren: jo, det 

finns en pytteliten risk för att det kan vara TB, så vi tar sputum och sen så alla gånger 

isolerar dom inte patienter … för smittsamheten eller sannolikheten för att det är TB är 

ju en på miljonen så vi behöver inte köra nån isolering men vi tar ändå dom här 

sputumproven. Det däremot tycker jag känns lite farligt att finns det ändå en viss risk så 

ska ju, ska patienten … betraktas som… en smittsam patient” (Ssk 5). 

 



 

  23 

 

7.3.4 Rädsla att bli smittad 

Sjuksköterskornas känslor kring att bli smittade var motstridiga. De upplevde att de inte 

var rädda för att bli smittade samtidigt som det skulle kännas jobbigt att bli smittad av 

en resistent stam; ”Det är ju påfrestande om man skulle bli smittade av tuberkulos, men 

det skulle kännas ännu jobbigare om det vore med en resistent för det är en så lång 

behandlingstid…” (Ssk 2). 

 

Sjuksköterskorna beskrev också en rädsla för att bli smittade av odiagnostiserade 

patienter där man inte skyddade sig. De tänkte på sina barn och anhörigas barn att de 

kunde bli smittade. Erfarenheter av behandling hade ökat rädslan för smitta. De 

försökte känna tillit till materialet och sitt sätt att arbeta. Påfrestningen beskrevs kunna 

bli stor om det är många tuberkulospatienter och flera sjuksköterskor i gruppen som var 

gravida och inte fick vårda dessa patienter. 

 

Sjuksköterskorna tänkte på smittorisken vid transport av patienter i hissarna. Personer 

som kommer direkt efter i samma hiss och på risken för dem att bli smittade. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att hålla på reglerna. Det upplevdes 

viktigt att det fanns klara riktlinjer som alla var medvetna om och följde. 

Sjuksköterskorna upplevde att det ändå var tryggt och säkert att jobba på en avdelning 

där det fanns kunskaper. Riktlinjerna kring gravida upplevdes vara otydliga. Det 

förekom även en oförsiktighet. De beskrev att det fanns fall där man inte misstänkt 

tuberkulos senare visat sig vara det. Patienter som har en risk för tuberkulos om än liten 

upplevdes inte isoleras enligt rutinerna. Sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt 

när riktlinjerna inte följdes och att de fick negativ respons om de ifrågasatte 

efterföljandet av riktlinjerna; ”Men, medan en del tar det lite med armbågen. Och… om 

man ifrågasätter nånting att man är lite sjåpig. Jag kan få det intrycket att vissa, 

framförallt doktorer, kan säga så.” (Ssk 0). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte, att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

patienter med tuberkulos, valdes en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en metod som används för att försöka förstå världen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel, deras levda värld och utveckla mening ur deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Studien genomfördes bland sjuksköterskor på den aktuella kliniken utifrån att det är en 

universitetsklinik där diagnosen är vanligt förekommande och alla sjuksköterskor har 

erfarenhet av att vårda dessa patienter. Ingen tidsbegränsning på antalet år av erfarenhet 

vid val av inklusionskriterier gjordes. Sjuksköterskorna som arbetar på kliniken 

bedömdes ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna svara på de aktuella 

frågeställningarna. Patienternas bakgrund, avdelningarnas rutiner och arbetsklimat kan 

påverka hur sjuksköterskorna upplever att vårda dessa patienter. Därför inkluderades 

sjuksköterskor från flera avdelningar på kliniken. Enligt Polit & Beck (2008) är det 

viktigt att en lämplig plats för studien väljs som är lämplig för syftet. Det bör finnas 

personer med lämpliga erfarenheter av det som är av intresse. Det bör också finnas 

tillräckligt många personer med en mångfald av erfarenheter inom området (Polit & 

Beck, 2008).  

 

Studien gjordes med stöd från klinikens verksamhetschef, omvårdnadsansvarig chef 

och chefssjuksköterskor. Det är viktigt att få förtroende hos cheferna för att få tillgång 

till platsen för studien och deltagarna (Polit & Beck, 2008).  

 

Då de intervjuade sjuksköterskorna arbetar på intervjuarens arbetsplats var alla utom en 

mer eller mindre bekanta med intervjuaren sedan tidigare. Detta kan ha påverkat 

intervjuerna så tillvida att sjuksköterskorna kan ha undanhållit information som de inte 

vill att intervjuaren ska ha kännedom om. Intervjuerna kan även ha påverkats positivt 

av att intervjuaren är känd så tillvida att sjuksköterskorna kan ha känt sig bekväma i 

situationen och snabbt fått förtroende för intervjuaren och känt sig fria att berätta sina 

om erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Intervjuaren har förförståelse efter många års erfarenhet av att arbeta på den aktuella 

kliniken med patienter med tuberkulos och har goda kunskaper i ämnesområdet. Svaren 

som sjuksköterskorna gav under intervjun kunde följas upp och följdfrågor ställas. 

Innan intervjuerna ombads sjuksköterskorna berätta detaljerat och inte förutsätta att 

intervjuaren förstod vad de menade utan att ha uttryckt det klart. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper viktiga för 

kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ intervju. Det krävs att intervjuaren 

är insatt i ämnet för att kunna ställa frågor och följa upp svaren. En intervjuguide kan 

användas för att strukturera intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

En intervjuguide gav stöd i intervjun och gav struktur så att sjuksköterskorna berörde 

de områden som var relevanta för studien. Några sjuksköterskor kunde till en början ha 

svårt att komma på upplevelser men genom att börja med att berätta om ett patientfall 

och intervjuarens frågor så kom de in på sina upplevelser. För att bli en god intervjuare 

krävs omfattande träning (Kvale & Brinkmann, 2009). Erfarenheterna av 

forskningsintervjuer hos intervjuaren var begränsade vilket kan vara en svaghet i 

studien. En mer erfaren intervjuare kan ha fått rikare beskrivningar av 

sjuksköterskornas upplevelser och därmed längre intervjuer. 

 

Alla intervjuer gjordes under två veckor i slutet av februari. Antalet patienter med 

tuberkulos på avdelningarna varierar men förekommer året runt och har inga 

variationer med säsong. Antalet patienter med tuberkulos som sjuksköterskorna 

vårdade vid tiden för intervjun kan ha en betydelse för sjuksköterskornas svar. Om 

upplevelserna var väldigt aktuella eller låg bakåt i tiden kan ha påverkat minnet av 

deras erfarenheter och känslor. Graneheim & Lundman (2004) menar att det finns en 

viss risk för inkonsekvens om datainsamlingen dras ut över tiden (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Under processen gick den ansvarige för studien tillbaka till intervjuerna för att förvissa 

sig om att innebörden i det sjuksköterskorna sa, inte gått förlorad i analysprocessen. 

Enl. Lundman & Graneheim (2008) har kontexten betydelse vid skapandet av 

kategorier och teman. Delar av texten kan inte plockas ur sitt sammanhang utan måste 

förstås utifrån det som kommer före och efter. Kunskap om i vilket sammanhang 

studien är gjord är en förutsättning vid tolkningen (Lundman & Graneheim, 2008).  

Förförståelsen hos den studieansvariga kan ha påverkat tolkningen av deltagarnas 
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uttalanden. Innehåll som inte finns i de intervjuades uttalanden kan ha tolkats in eller 

feltolkats. 

 

För att uppnå trovärdighet i studien granskade en kollega, tolkningen av texten, 

meningsenheterna och att koder och kategorier överensstämde med textens innehåll.  

 

Resultatet i denna studie kan vara överförbart till andra sjuksköterskor som arbetar med 

tuberkulospatienter i sluten vård. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskornas synsätt på vården av patienterna 

med lungtuberkulos stämde med det synsätt som beskrivs av Henderson . 

Sjuksköterskorna beskrev en vilja att hjälpa patienterna att uppfylla behoven 

patienterna hade. Resultatet diskuteras därför utifrån Hendersons omvårdnads 

definition. 

 

Sjuksköterskorna försökte lära känna patienterna, ta reda vilka individuella behov 

patienterna hade och hur de kunde underlätta så att behoven kunde bli tillfredställda. 

Enligt Henderson (1991) frågar sig sjuksköterskan först vad patienten själv kan utföra, 

för att sedan assistera patienten med det den behöver hjälp med. Henderson (1997) 

menar att sjuksköterskorna måste lyssna, och vara känsliga för non-verbal 

kommunikation och uppmuntra patienterna att uttrycka sina känslor för att de ska 

komma ”under skinnet” (Henderson, 1997) på dem. Detta var för sjuksköterskorna en 

stor utmaning då patienterna kommer från olika kulturer, talar olika språk och 

användande av andningsskydden. Detta försvårade den non-verbala kommunikationen. 

Att de inte fick tillräcklig information för att förstå patientens behov ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde otillräcklighet och frustration. Omvänt så kände de glädje 

och tillfredställelse när de lyckades. Detta överensstämde med hur sjuksköterskorna i 

Murphy och Clarks (1993) studie upplevde det att ta hand om patienter från etniska 

minoriteter. Svårigheter i kommunikationen med patienterna och otillräckliga 

kunskaper om kulturella skillnader belystes av sjuksköterskorna. Det resulterade i en 

avsaknad av holistisk vård och en oförmåga att skapa en terapeutisk relation vilket gav 

upphov till stress och frustration (Murphy & Clark, 1993). När sjuksköterskorna inte 
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kunde kommunicera upplevde de att de inte kunde ge god service (Richardson, Thomas 

& Richardson, 2006). I tidigare studier beskrev sjuksköterskorna patienter som 

individer med individuella behov som varierade med patientens tillstånd. De upplevde 

att omvårdnad handlade om att möta den individuella patientens behov (Willians, 1998; 

Burhans & Alligood, 2010). Att ge en hög kvalitet på vården uppfattades som att kunna 

tillgodose patientens alla behov och vid låg kvalitet på omvårdnaden utelämnades vissa 

behov (Williams, 1998). Henderson (1997) skriver att samtidigt som det är viktigt att 

sjuksköterskan har sitt ideal, så är det viktigt att acceptera att möjligheten att förstå 

någons behov alltid är begränsad.  

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att patienterna var lätta att vårda. De beskrev inte 

närmare aktiviteter som grundar sig på Hendersons principer om att underlätta andning, 

elimination av kroppens avfallsprodukter, upprätthålla lämplig kroppsställning när 

patienten ligger, sitter, går, står, samt, hjälp vid byte av ställning, vila och sömn, välja 

lämpliga kläder och skor samt hjälp med av- och påklädning, upprätthålla normal 

kroppstemperatur genom att anpassa kläder och temperatur förhållanden i 

omgivningen, upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden. 

Dessa funktioner kan sjuksköterskorna objektivt iaktta, uppfatta och utan eller med 

enklare kommunikation. Sjuksköterskorna uttryckte att de har goda kunskaper om hur 

de ska ta hand om patienterna. De upplevde att de med sina kunskaper och den 

information de kan få genom iakttagelserna och den enkla kommunikationen så kan de 

assistera patienterna så att de får dessa behov tillfredställda.  

 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheterna med att patienterna med tuberkulos, ofta har 

nedsatt aptit och besväras av illamående på grund av behandlingen. Att hjälpa 

patienterna med en adekvat vätske- och näringstillförsel är en av Hendersons 

grundprinciper. Det är viktigt med energi- och proteinrik kost på grund av en hög 

metabolism och nedsatt aptit vid tuberkulos (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskor 

som arbetade med cancersjuka patienter upplevde även de att det var ett stort problem 

att tillfredsälla patienternas behov av näring (Rustöen, Schjölberg & Wahl, 2003). En 

del av svårigheterna med att försöka hjälpa patienterna tillfredställa adekvat 

näringstillförsel hade sin grund i att patienterna med annan kulturell bakgrund har andra 

matvanor och att som sjuksköterskorna beskrev det, att kostutbudet på sjukhuset inte tar 

hänsyn till detta.  
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Principen enligt Henderson om att skapa kontakt med andra människor och uttrycka 

sina behov och känslor upplevdes av sjuksköterskorna i studien som svår att 

tillfredställa. Det upplevdes att det ofta förekom att sjuksköterskan och patienten inte 

talade samma språk eller att endast enklare kommunikation kunde utföras utan tolk. 

Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte hade möjlighet att 

uttrycka sina känslor, behov och rädslor. Sjuksköterskans arbete försvårades på grund 

av språkskillnader vilket överensstämde med resultatet från andra studier (Sissolak, 

Marais & Methar, 2011 & Richardson et al, 2006).  

 

Sjuksköterskorna hade inte bara svårt att kommunicera med patienterna, även 

möjligheten att kommunicera med familj, vänner och andra personer begränsades på 

avdelningen i och med att patienten isoleras på grund av lungtuberkulos. 

Sjuksköterskorna försökte underlätta detta genom att uppmuntra patienterna att vistas 

utomhus i den mån det är möjligt. De beskrev också hur de slets mellan att underlätta 

för patienten att tillfredställa behovet av att skapa kontakt med andra människor och 

uttrycka sina behov och känslor och att förebygga smittspridning och därmed inte ha 

för många kontakter under tiden då patienten är smittsam. Då sjuksköterskestudenter 

intervjuades om sina upplevelser av att vårda smittsamma, isolerade patienter framkom 

att de upplevde en konflikt i att balansera mellan att möta patientens individuella behov 

och att förebygga spridning av smitta (Cassidy, 2006).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var vanligt var att patienterna med lungtuberkulos 

hade en annan kulturell och religiös bakgrund och kunde ha andra synsätt på sjukdom 

än sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna var öppna för att hjälpa patienten med enligt 

Henderson princip om att kunna utöva sin religion och handla rätt. Sjuksköterskorna 

var medvetna om sina begränsade kunskaper och positivt inställda till att lära sig om 

och patientens kulturella och religiösa bakgrund, vilket stämmer överens med resultatet 

i en studie med sjuksköterskor som vårdar cancer patienter med olika etnisk bakgrund 

(Richardson et al). Sjuksköterskorna i studien var noga med att inte göra antaganden 

om tro eller beteende (Richardson et al). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde det 

svårt att veta hur patienterna uppfattar sin situation och sjukdom utifrån deras 

bakgrund. En studie där sjuksköterskor och patienter med kulturella skillnader 

intervjuades visade att de delade känslan av spänning, skillnad och medvetenhet om 

detta. Det visade sig vara svårt för sjuksköterskorna att upprätta den relation som är 



 

  29 

central för omvårdnaden (Cioffi, 2006). Bristande kunskap om den specifika patientens 

tro, kulturella och religiösa bakgrund kan leda till att alla med annan bakgrund 

behandlas lika. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter från en etnisk minoritet visade 

i en studie att dåliga kunskaper om kulturell bakgrund kunde leda till att alla med annan 

kulturell bakgrund behandlades lika (Vydelingum, 2006). Sjuksköterskorna var 

medvetna om det stigma som sjukdomen kan utgöra och ville hjälpa till att minska den 

genom information och ökad kunskap till anhöriga och patienter. Sjuksköterskorna i 

studien av Sissolak et al (2011) upplevde att stigma och tro på traditionella helare är ett 

problem. I studien av Richardson et al upplevde sjuksköterskorna att det kunde vara ett 

problem att få patienterna att förstå informationen och att informationen inte alltid 

fanns tillgänglig på patienternas språk. Sjuksköterskorna i denna studie nämnde inte det 

som ett problem, vilket kan bero på att det finns skriftlig patientinformation om 

tuberkulos på många språk, lätt tillgänglig på internet via Smittskyddsenheten, 

Stockholms läns landsting (http://www.smittskyddstockholm.se/). 

 

Enligt Hendersons princip att ha någon meningsfull sysselsättning och förströelse 

upplevde alla sjuksköterskor som svårare att tillfredställa. De beskrev hur isoleringen 

minskar möjligheterna för patienten att själv tillfredställa dessa behov. De försökte 

hjälpa patienterna till någon form av sysselsättning och stimulans, men de upplever att 

det är svårt och att möjligheterna är begränsade. Sjuksköterskorna kände frustration 

över begränsningarna och möjligheterna att hjälpa patienterna. De önskade att det fanns 

mer tillgång till filmer, datorer och sådant som skulle kunna ge en meningsfull 

sysselsättning och tidsfördriv under patienternas tid i isolering. De hade även svårt på 

grund av kommunikationssvårigheterna att förstå vad patienterna tyckte om. För 

sjuksköterskorna i studien ver det en glädje och tillfredställelse i att hitta rätt. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie hade en vilja att ge omvårdnad. Svårigheter som 

beskrevs gör att de inte alltid uppnådde den höga kvaliteten på omvårdnaden som de 

önskade, vilket ledde till stress, frustration och missnöje. Detta överensstämde med 

tidigare resultat (Williams, 2008). Sjuksköterskorna upplevde i den studien att 

oförmåga att ge omvårdnad av hög kvalitet, ledde till dessa känslor. Vid tidsbrist 

upplevdes kvaliteten på omvårdnaden bli sämre och de fysiska behoven prioriterades 

framför de psykosociala behoven (Williams, 1998). Sjuksköterskorna i denna studie 

beskrev att patienterna med lungtuberkulos ofta inte hade behov att hjälp att tillgodose 

de fysiska behoven utan det var mer de psykosociala behoven som behövde stödjas. De 
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upplevde att dessa patienter ofta prioriterades bort vid tidsbrist och att de blev 

bortglömda. 

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de var medvetna om risken att smittas av 

tuberkulos. De upplevde sig skyddade mot smitta när isolering och andningsskydd 

användes enligt föreskrifterna. Det som skapade osäkerhet och rädsla var i de fall då det 

skedde en avvikelse från rutiner och föreskrifter och då det var otydliga besked om 

riskerna för smitta. Sjuksköterskorna upplevde att de fick negativ respons från läkare 

om de ifrågasatte beslut om att frångå rutiner och föreskrifter. Resultatet stämde med 

upplevelserna hos sjuksköterskorna i studien av Sissolak et al. Sjuksköterskorna visade 

sig vara oroade över risken för smitta till både personal och patienter (Sissolak et al). 

Sjuksköterskorna upplevde att effektivt förebyggande av smitta försvårades av brist på 

tydliga riktlinjer, isoleringsmöjligheter, otillräcklig tillgång på andningsskydd, 

kunskaper hos personal och patienter och konstant hög arbetsbelastning (Sissolak et al). 

I denna studie beskrev sjuksköterskorna att personalen på avdelningarna där de arbetar 

hade goda kunskaper men ibland ändå inte följde riktlinjerna. Orsaken till detta trodde 

sjuksköterskorna kunde vara att man ville vara snäll och underlätta för patienter eller 

anhöriga genom att göra undantag eller att det var svårt att säga nej och förklara. 

Kunskaperna hos personal utanför avdelningarna upplevdes ofta som bristande.  

 

En litteraturstudie från 2009 visade att sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

smittsamma sjukdomar upplever en känslomässig konflikt mellan den professionella 

skyldigheten att vårda dessa patienter och hotet om smitta för sin egen och sin familjs 

skull (Sandberg & Tsang, 2009). Detta ledde till känslor av skuld, ångest och 

frustration. Möjligheten till reflektion gav sjuksköterskorna möjlighet att utvecklas 

professionellt och personligt. Litteraturstudien visade också att bristande kunskaper 

leder till otrygghet (Sandberg & Tsang, 2009).   

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna felaktigt kunde betraktas som lätta att vårda. 

Patienterna kunde glömmas bort, prioriteras bort eller väljas bort av flera skäl. Hög 

arbetsbelastning uppgav sjuksköterskorna som ett skäl vilket också framkom i studien 

av Sissolak et al. Sjuksköterskorna beskrev även att det kunde vara svårt att vara inne 

hos patienterna då de inte kunde kommunicera med varandra.  
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8.3 Slutsats 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att problem att kommunicera, på grund av 

språkskillnader och användande av andningsskydd, leder till svårigheter att tillfredställa 

patientens behov och ge en för patienten god vård.  Sjuksköterskan har då svårt att få 

tillräckligt med information om patientens kulturella bakgrund, fysiska och psykiska 

förmåga och där igenom minskade förutsättningar att bedöma patientens behov. Detta 

leder till negativa känslor som frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskorna. Det 

är viktigt att det finns riktlinjer för vård, utredning och behandling av 

tuberkulospatienterna som är kända av all berörd personal och att de efterföljs. 

Avvikelser från riktlinjerna skapar hos sjuksköterskorna en rädsla för smittspridning, att 

själva bli smittade och en känsla av osäkerhet. 

 

Sjuksköterskorna hade även positiva upplevelser av att vårda dessa patienter. Att 

vårdtiden ofta är två veckor eller mer gjorde att det lärde känna patienterna och kunde 

få kunskap om kultur och religion av dem med annan etnisk bakgrund, vilket upplevdes 

som positivt. Sjuksköterskorna kände glädje och tillfredställelse när det kunde 

tillfredställa patientens behov och när sjuksköterskan uppfattade att patienten var nöjd. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

För att förbättra vården för patienterna med lungtuberkulos och underlätta arbetet borde 

strategier för att öka kunskaperna om interkulturell vård hos personalen. En ökad 

tillgänglighet och ett ökat användande av tolk skulle kunna ge förbättrad vård för 

patienterna. Att öka kunskaperna om tuberkulos och omhändertagande av dessa 

patienter hos övrig personal på avdelningar som inte är specialiserade på 

infektionssjukdomar, skulle kunna minska riskerna för smittspridning och den 

stigmatisering som finns relaterad till sjukdomen skulle också kunna bidra till ett 

förbättrat omhändertagande. Sjuksköterskor och annan personal på 

infektionsavdelningarna som redan har kunskaperna, skulle öka följsamheten till de 

befintliga riktlinjerna för att kunna minska oro och rädsla för smittspridning, minska 

missförstånd och underlätta arbetet genom att alla gör lika .  
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8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det vore intressant att intervjua patienterna med lungtuberkulos om deras upplevelser, 

behov och önskemål. Stämmer sjuksköterskornas upplevelser överens med hur 

patienterna som är isolerade och inte kan kommunicera upplever situationen. Personal 

som inte arbetar på en specialiserad klinik hade enligt sjuksköterskorna i studien dåliga 

kunskaper om tuberkulos och riktlinjer. Vidare skulle det vara intressant att veta hur 

den personalen själva upplever sina egna kunskaper om dessa patienter. 
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10 BILAGOR    Bilaga 1  

2011-02-01 

Information till deltagare i intervjustudie 

 

Jag är student och skall skriva en magisteruppsats vid Röda Korsets Högskola i 

Stockholm. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med lungtuberkulos. Studien är en kvalitativ studie. Sjuksköterskor som 

arbetar på infektionsklinik kommer att intervjuas om hur de upplever att vårda patienter 

med lungtuberkulos. För att delta i studien skall du ha erfarenhet av att vårda dessa 

patienter. Intervjuerna tar 45-60 minuter och kommer att ske enskilt på en plats och tid 

som vi kommer överens om. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas i en form där inga enskilda svar kan identifieras.  

 

Resultatet förväntas ge kunskaper om sjuksköterskans erfarenheter, känslor och 

upplevelser kring vården av dessa patienter. Detta kan vidare leda till arbete med 

förändringar i arbetssätt, utbildningar eller omhändertagandet av patienterna. Du 

kommer att få ta del av resultatet av studien.  

 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i 

studien.  

  

Om du har frågor eller vill ha mer information om studien så kan du vända dig till:  

  

Jenni Ullberg    

Leg. sjuksköterska   

jenni.ullberg@karolinska.se 

 

Handledare: 

Helena Volgsten 

helena.volgsten@rkh.se  

 

      

mailto:anna.hammarin@karolinska.se
mailto:lars.stromberg@rkh.se


 

40 

 

Bilaga 2 

2011-02-01 

 

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa 

frågor och fått dem besvarade. Mitt deltagande i studien är frivilligt och jag kan när 

som helst avbryta mitt deltagande. Jag har förstått den information jag har fått och 

samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

Datum ……………….. 

 

Ort …………………… 

 

 

 

 

Namnunderskrift ……………………………………… 

 

 

 

 

Namnförtydligande …………………………………… 
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     Bilaga 3 

 

2011-01-04 

Information till verksamhetschefen 

 

Jag är student och skall skriva en magisteruppsats vid Röda Korsets Högskola i 

Stockholm. Jag ber härmed om godkännande att få genomföra en studie med syfte att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med lungtuberkulos. Studien 

är en kvalitativ studie. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. 

Sjuksköterskorna kommer att intervjuas enskilt vid ett tillfälle. Sjuksköterskorna som 

deltar i studien skall ha erfarenhet av att vårda patienter med lungtuberkulos. 

Intervjuerna kommer att ta 45-60 minuter och kommer att ske på en plats och tid som 

vi kommer överens om. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en 

form där inga enskilda svar kan identifieras. Resultatet förväntas ge kunskaper om 

sjuksköterskans erfarenheter, känslor och upplevelser kring vården av dessa patienter. 

Detta kan vidare leda till arbete med förändringar i arbetssätt, utbildningar eller 

omhändertagandet av patienterna. Resultatet kommer att återrapporteras till kliniken. 

 

Sjuksköterskorna informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 

välja att avbryta sitt deltagande i studien.  

  

Om du har frågor eller vill ha mer information om studien så kan du vända dig till:  

 

Med vänliga hälsningar 

  

Jenni Ullberg                             

Leg. sjuksköterska   

jenni.ullberg@karolinska.se  

Handledare: 

Helena Volgsten 

helena.volgsten@rkh.se  
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2011-01-05 

 

 

 

 

 

Samtycke av verksamhetschef till utförande av studie på kliniken 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. Jag samtycker till att 

intervjustudien utförs på kliniken. 

 

 

 

 

Datum ……………….. 

 

Ort …………………… 

 

 

 

 

Namnunderskrift ……………………………………… 

 

 

 

 

Namnförtydligande …………………………………… 
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Intervjuguide 

Öppningsfråga 

Kan du berätta om hur du upplever det att vårda patienter med lungtuberkulos? 

 

Följdfrågor 

Kan du berätta om något tillfälle när du vårdat en patient med tuberkulos? 

 

Kan du berätta om eventuella svårigheter i omvårdnaden av patienterna? 

 

Hur upplever du iordningställande och administreringen av medicinerna? 

 

Hur upplever du samordningen av olika insatser för patienten som ev. undersökningar, 

dietist, sjukgymnast uppföljning efter utskrivning? 

 

Hur upplever du kontakten med anhöriga? 

 

Hur upplever du resurserna att ta hand om dessa patienter? Material, personal, tid? 

 

Kan du berätta om eventuella positiva erfarenheter av att vårda dessa patienter? 

 

Vilka känslor kommer upp i samband med vården av patienterna? 

 

Hur upplever du det att du vårda en smittsam patient? 

 

 

Avslutning 

 

Är det något som du uppfattar som oklart och vill förtydliga? 

 

Om inte så avslutar vi intervjun. 

 


