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Introduktion: Hemofili är en kronisk sjukdom där blodet saknar koagulationsfaktorer för att kunna 
koagulera korrekt. Detta påverkar personerna i form av blödningar i leder och muskler. Obehandlat kan 
det leda till ett flertal olika biverkningar och stora blodförluster.  
Syfte: Syftet var att belysa hur personers liv påverkas av att leva med hemofili.  
Metod: Polit och Beck (2012) nio steg ligger till grund för litteraturstudien. Efter sökningar i 
databaserna PubMed och CINAHL baserades resultatet på tio vetenskapliga artiklar, varav åtta var 
kvantitativa och två var kvalitativa.  
Resultat: Resultatet delades in i fyra olika kategorier vilka var Upplevelse av depression och oro inför 
framtiden, Upplevelsen av motstånd mot den egna sjukdomen, Upplevelsen av att inte bli förstådd och 
Upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar och smärta. 
Slutsats: Leva med hemofili påverkar personer på många plan i livet. Påverkan kan ske i form av 
depression, utanförskap, diskriminering, ilska samt oro inför framtiden. 
 De flesta som har diagnosen hemofili lever med kronisk smärta. Personer med hemofili upplever brister 
inom hälso-sjukvården, som tillexempel otillräcklig kunskap gällande sjukdomen och dess behandling. 
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Introduktion   
 
Blödarsjukan beskrevs som begrepp första gången år 1828 på ett universitet i Zürich. 
Sjukdomen är även känd som den kungliga sjukdomen. Benämningen ”den kungliga 
sjukdomen” härstammar från drottning Victoria av England som var bärare av blödarsjukan 
och som sedan skall ha fört sina anlag vidare till ett flertal kungahus genom sina barn och 
barnbarn (NHF 2017). Blödarsjukdomar klassas som en relativt ovanlig diagnos och i Sverige 
finns idag cirka 2000 personer med diagnosen (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering 2012). Hemofili ingår i sjukdomsgruppen blödarsjukdomar. Det är en kronisk 
sjukdom som går att behandla men inte bota. Hemofili är indelad i två sorter, hemofili A och 
hemofili B (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2012). 
 
Leva med en kronisk sjukdom kan ha stor påverkan på en persons liv. Livet kan påverkas ur 
tre olika perspektiv som är fysiskt, socialt samt emotionellt (Montoro et al. 2012). Hur den 
kroniska sjukdomen hemofili påverkar personers liv är vad denna litteraturstudie har som 
utgångspunkt och syfte.  

Hemofili   
Personer med hemofili saknar helt eller delvis de koagulationsfaktorer som behövs för att 
blodet skall koagulera korrekt. Om sjukdomen är allvarlig eller inte behandlas kan detta 
medföra spontana blödningar i hjärna, muskler, leder, slemhinnor och inre organ. Sjukdomen 
uppkommer på grund av genetiska mutationer (Bauer 2015) och drabbar nästan uteslutande 
män. Kvinnor förblir oftast endast anlagsbärare då sjukdomen förs vidare genom kromosom 
X (Astermark 2012). Hemofili delas in i svårighetsgraderna mild, medel samt svår. Vilken 
svårighetsgrad personen diagnostiseras med avgörs genom hur stor koncentration av 
koagulationsfaktorn som existerar i blodet. Vid mild form av hemofili har personen fem till 
fyrtio procent kvar av faktorkoncentrationerna. Personer med medelform av hemofili har 
mellan en till fem procent av koncentrationerna kvar och vid svår form är endast en procent 
kvar av den normala koncentrationen (Astermark 2012).  

Symtom vid hemofili 
Karaktäristiska symtom vid hemofili är blödningar i leder och muskler (Socialstyrelsen 2015). 
Blödningar vid svår hemofili är spontana och oerhört svåra att kontrollera. Vid mild form 
uppträder blödningar främst i samband med skador eller trauman, dock kan blödningarna 
snabbt bli mycket allvarliga och svårkontrollerade (Astermark 2012).  Om blödningarna i 
leder och muskler inte förebyggs kan bestående förändringar i leder och ben utvecklas 
(Socialstyrelsen 2015). Vanligt förekommande komplikation av blödningar i leder är artros 
som kan ha en betydande påverkan på personers vardagliga liv (Soucie et al. 2017). 

Behandling vid hemofili 
Personer med hemofili har en kontinuerlig kontakt med hälso-sjukvården som spelar en stor 
roll i att personerna ska kunna leva ett normalt liv. I Sverige finns det specialistinriktade 
enheter inom hemofili, så kallade hemofilicentrum, som ansvarar för behandling och 
behandlingsplan (Socialstyrelsen 2015). Genom läkemedelsutvecklingen har 
medellivslängden ökat drastiskt för personer med hemofili under de senaste sextio åren. Från 
en tidigare medellivslängd på cirka femton år, till att idag kunna leva med hemofili i 
genomsnitt lika länge som en person utan hemofili (Larsson 2007). Leva med hemofili 
innebär en livslång profylaktisk substitutbehandling som ges i form av injektioner 
(Socialstyrelsen 2015). Injektionerna stimulerar frisättning av koagulationsfaktorerna med 
mål att uppnå en normal och stabil nivå i kroppen (Astermark 2012) och minskar därmed 
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spontana blödningshändelser (Berntorp & Shapiro 2012). Vid hemofili A administreras 
injektionen tre till fyra gånger i veckan och vid hemofili B två gånger i veckan då faktornivån 
inte sjunker med samma hastighet som vid hemofili A (Socialstyrelsen 2015). Vid akuta 
skeden, operationer eller trauman administreras ett koncentrerat innehåll av 
koagulationsfaktorer för att förebygga och förhindra att personen förblöder (Astermark 2012).   

Sjuksköterskans bemötande 
Sjuksköterskans insats vid behandling av en kronisk sjukdom har stor betydelse. En god 
kontakt med personer som är bärare av en kronisk sjukdom ger sjuksköterskan möjlighet att i 
ett tidigt skede uppmärksamma och behandla symtom, samt kunna stötta personer för att 
undvika uppkomst av negativa känslor som kan leda till psykisk påverkan (Donovan 1994). 
Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor belyser att sjuksköterskor skall bemöta personer 
på ett respektfullt och empatiskt sätt samt vara lyhörda mot personen för att eftersträva 
personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Personcentrerad vård innebär att 
involvera personen i vården. Personen har rätt att vara delaktig gällande sin egen vård, har rätt 
att fatta beslut samt att sjukvårdspersonalen beaktar patientens livsvärld (McCormack & 
McCance 2006) 

Omvårdnadsteori Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee utvecklade interaktionsteorin med utgångspunkt att 
grunden för god omvårdnad är samspelet mellan sjuksköterskan och patienten. Teorin tyder 
på att alla människor är unika personer som är oersättliga. Lidande, smärta och sjukdom är 
något som är en del av en persons liv och som alla människor upplever under sin livstid. 
Eftersom alla människor är unika, kan deras upplevelser också vara olika. Sjuksköterskans 
roll är att hjälpa personen att finna hopp och mening vid sjukdom eller lidande. Enligt 
Travelbee har hoppet stor betydelse för hur personen hanterar sitt lidande. Är hoppet förlorat 
tappas tron på att det ska bli bättre och för att hjälpa personer finna mening är kommunikation 
och en god relation avgörande i omvårdnadsarbetet (Kirkevold 2000). 

Problemformulering  
Hemofili är en kronisk sjukdom som följer personen genom hela livet och kräver en 
kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården. Sjukdomen kan innebära restriktioner i 
personens vardagliga liv och att livet anpassas. Tidigare forskning har visat att personer med 
hemofili upplever sämre hälsa och större hinder i vardagen än personer utan hemofili. Det 
förekommer brister i kommunikationen mellan patienter och hälso- och sjukvården, vilket kan 
leda till betydande konsekvenser för personer med hemofili. Sjuksköterskan kommer i sin 
yrkesfunktion regelbundet möta denna patientgrupp och det är därför av vikt att 
sjuksköterskan har förståelse för hur livet kan påverkas av att ha hemofili och hur man på 
bästa sätt bemöter dessa personer.  

Syfte 
Syftet var att belysa hur personers liv påverkas av att leva med hemofili.  

 

 

 

 

 



 
  

 
 

6 

Metod  
Vald metod var en litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2016) innebär en 
litteraturstudie att med en sammanställd sökning, granskning och med ett kritiskt synsätt 
utvärderas artiklar som är insamlade inom valt område. Vid en litteraturstudie sammanställs 
redan befintlig kunskap. Litteraturen är grunden och utformar arbetet, därefter är det 
vetenskapliga tidskrifter och rapporter som utgör informationskällan i det redovisade 
resultatet (Forsberg & Wengström 2016).  Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och 
Beck (2012) nio steg, se figur 1.   
 

 
 
Figur 1. Nio steg för litteraturstudie enligt Polit och Beck (2012), (fritt översatt)  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och svara 
mot studiens syfte som var att belysa hur personers liv påverkas av att leva med hemofili. 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara inom tidsspannet 2007-01-
01 - 2017-09-01. Exklusionskriterier för litteraturstudien var reviewartiklar samt artiklar med 
deltagare under 18 år. Artiklar som inte blivit granskade av en etisk kommitté eller som 
belyste anhörigas perspektiv av att leva med hemofili exkluderades.  
 

Litteratursökning 
Enligt det första steget utfördes formulering av syfte (Polit & Beck 2012).  I det andra 
steget valdes databaser och sökord ut.  Databaserna som användes var CINAHL samt 
PubMed.  Motiveringen till användandet av CINAHL är att databasen innehåller en ansenlig 
mängd artiklar som är fokuserade kring ämnet omvårdnad. Användandet av PubMed 
motiveras genom att det är en databas som täcker medicinska områden relevanta för studien 
(Polit & Beck 2012). Sökorden formulerades på engelska vilket är språket som används i 
databaserna. Sökorden som användes för studien var i CINAHL Haemophilia, daily living 
samt attitude och i PubMed användes Haemophilia A, Haemophilia B, attitude och daily 
living. Valda sökord är MeSH termer (Medical subject heading) i PubMed samt Major 
Headings (MH) i CINAHL bortsett från daily living som är en fritextsökning då det fattades 
en motsvarande Major Heading samt Medical subject heading term för valt sökord.  
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Enligt det tredje steget skall datainsamlingen ske utifrån sökningar i valda databaser med 
hjälp av de bestämda sökorden (Polit & Beck 2012). Träffarna som framkom under 
databassökningen i CINAHL och PubMed anges i tabell 1 och 2. 

De träffar som framkommit redovisas både enskilt och i kombination med varandra. I 
PubMed har termen OR används för att täcka båda valda sjukdomstillstånden och för att få 
flest antal träffar. Dessa träffar har sedan kombinerats med termen AND för att träffarna skall 
svara mot syftet.  
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Tabell 1. Databassökning I CINAHL 
Databas: 
CINAHL 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MH”Haemophilia”) 317    

S2 Daily living (fritext) 14 765    

S3 (MH”Attitude”) 119 840    

S1 och S2  2 1 1 2 

S1 och S3  19 6 1 0 

Totalt   7 2 2 

MH= Exact Subject heading ( ) = Interna dubbletter (()) = Externa dubbletter. 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 
Databas: 
PubMed 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”Haemophilia 
A”[MeSH] 

4 613    

S2 ”Haemophilia 
B”[MeSH] 

1 115    

S3 Daily living 
(fritext) 

64 018    

S4 ”Attitude”[MeSH] 126 084    

S1 or S2 
and S3 

 80 ((1)) 24 10 6 

S1 or S2 
and S4 

 14 2 2 2 

Totalt   26 12 8 

[Mesh]= Medical Subject Headings ( ) = Interna dubbletter (( ))= Externa dubbletter 
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Urval 
Urval 1  

I det fjärde steget granskades titlar och abstrakt (Polit & Beck 2012). För att få fram 
artiklar som överensstämmer med syftet granskades totalt 115 artiklar och av dessa valdes 
33 artiklar ut till första urvalet. 

Urval 2 

 I det femte steget granskades de utvalda artiklarna i sin helhet, fokus i detta steg låg på att 
resultatet skulle överensstämma med valt syfte för studien (Polit & Beck 2012). I det sjätte 
steget som är en sammanfattning och tolkning av materialet exkluderades nitton artiklar ur 
det andra urvalet (Polit & Beck 2012), vilket kvarlämnade fjorton artiklar för vidare 
granskning. Exkluderingen berodde på att artiklarna inte svarade på litteraturstudiens syfte 
eller var för medicinskt inriktade.  

Urval 3                                  
I det sjunde steget togs relevant fakta liknande studiens syfte fram ur artiklarna och 
sammanställdes sedan i en artikelmatris, se bilaga 1.  Artiklarna analyserades med hjälp av 
granskningsmallarna Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report och 
Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report (Polit & Beck 2012). Dessa 
granskningsmallar används för att utvärdera artiklarnas trovärdighet (Polit & Beck 2012). 
Fyra artiklar uteslöts då de inte var granskade av en etisk kommitté. Efter att dessa artiklar 
sorterats ut kvarstod åtta kvantitativa artiklar och två kvalitativa artiklar.   

Databearbetning  
I det åttonde steget utfördes databearbetningen. Artiklarna analyserades och sökning efter 
kategorier genomfördes (Polit & Beck 2012). Detta verkställdes genom att artiklarna skrevs ut 
och varje artikel fick ett nummer för att strukturera bearbetningen. Artiklarna lästes enskilt 
upprepade gånger av författarna för att skapa en helhetsbild. Författarna diskuterade därefter 
artiklarna för att se om det bildats en likvärdig uppfattning om innehållet. Därefter 
markerades gemensamt meningsbärande enheter som motsvarade syftet och placerades i ett 
Word-dokument. Word-dokumentet skrevs sedan ut och med hjälp av markeringspennor i 
olika färger strukturerades innehållet upp i likheter och skillnader. Detta ledde till att fyra 
kategorier växte fram som sedan kom att bilda studiens resultat. Slutligen påbörjades en 
sammanställning av resultatet enligt det nionde steget (Polit & Beck 2012). 

Forskningsetiska överväganden 
För att säkerställa litteraturstudiens pålitlighet användes artiklar av hög kvalitet genom att 
endast använda artiklar som var Peer- reviewed (Polit & Beck 2012). Artiklarnas resultat 
redovisas oavsett om de stödjer studiens syfte eller inte. Medveten förförståelse ställdes åt 
sidan och information har inte förvrängts för att vinkla studiens resultat. Forsberg och 
Wengström (2016) beskriver att artiklar som är utvalda för litteraturstudien ska vara etiskt 
övervägda (Forsberg & Wengström 2016). Följaktligen har artiklar som inte granskats av en 
etisk kommitté valts bort för att undvika oetiska resultat.  Antalet artiklar var tillräckliga för 
att litteraturstudiens resultat skulle vara tillförlitligt. Resultaten i artiklarna har inte plagierats 
och endast primärkällor användes. Lexikon har använts i syfte att översätta engelska för att 
undvika feltolkningar. Citat anges ordagrant i resultatet för att feltolkning inte ska ske. 
Artiklar som använts till studien har redovisats i fritext samt i en artikelmatris för att klargöra 
informationens ursprung, se bilaga 1. 
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Resultat  
 
Resultatet i litteraturstudien baseras på innehållet från tio vetenskapliga artiklar, två 
kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. Artikelmatris som beskriver artiklarnas innehåll 
återfinns i bilaga 1. Artiklarna som resultatet baseras på är utförda i Amerika, England, 
Italien, Sverige, Kanada och Nederländerna. Kategorier som identifierats utifrån dessa 
artiklar svarar mot studiens syfte som var att belysa hur personers liv påverkas av att leva 
med en hemofili. Fyra olika kategorier framkom, vilka var Upplevelse av depression och 
oro inför framtiden, Upplevelsen av motstånd mot den egna sjukdomen, Upplevelsen av att 
inte bli förstådd och Upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar och smärta. 

Figur 2. 

 
Figur 2.  Resultatet som belyser hur livet påverkas av hemofili. 

Upplevelse av depression och oro inför framtiden 
Leva med hemofili och dess symtom har negativ effekt på det psykiska måendet, där 
upplevelsen av oro och depression är vanligt förekommande (Barlow et al. 2007). 
Depression utvecklas hos majoriteten av personer med hemofili oavsett sjukdomsstadie 
(Siboni et al. 2009) och påverkar ett flertal faktorer i det sociala livet (Binnema et al. 2014; 
Brodin et al. 2014). Depression är sammankopplat med personernas upplevelse av att vara 
osjälvständiga och att inte alltid kunna delta i aktiviteter, exempelvis inom deras sociala 
umgänge, gå i skolan eller att kunna arbeta (Barlow et al. 2007). Enligt Von. Mackensen et 
al. (2011) upplever personerna en rädsla inför framtiden, att deras sjukdomstillstånd skulle 
förvärras. Barlow et al. (2007) belyser också att personerna känner oro inför framtiden 
gällande sjukdomens oförutsägbarhet och allvarlighetsgrad. 	 

 
“I’ve had all sorts of depression on and off for the last 8 years. I felt so 
disempowered, a lot of the time couldn’t do anything for myself, have a 
shower, get dressed; I was in pain, bleeding, in a mess and couldn’t leave the 
house.” (Barlow et al. 2007, s. 238).  
 

Oron att den genetiska aspekten av hemofili kan komma att påverka beslutet angående att 
skaffa barn och föra sjukdomen vidare (Barlow et al. 2007). Majoriteten väljer att bortse 
från sjukdomens ärftlighet och vill trotts detta ha barn i framtiden (Witkop et al. 2015).  

Upplevelsen av oro över att inte kunna försörja sig själva och sin familj bär ett stort antal 
av personerna med hemofili på (Witkop et al. 2015).  Oron över att inte kunna försörja sig 
grundas i att personerna spenderar mycket tid på sjukhus eller inte är kapabla att arbeta 
med anledning av biverkningar och symtom sjukdomen vållar (Barlow et al. 2007). 
Personerna tvingas sjukskriva sig långa perioder och många behöver gå i tidig pension 
(Barlow et al. 2007; Brodin et al. 2014).  
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Upplevelsen av motstånd mot den egna sjukdomen  
Nilson et al. (2012) beskriver att unga män upplever förnekelse och motstånd gentemot sin 
diagnos. Männen jämför sig med sina kamrater utan hemofili och beskriver känslor av 
irritation och orättvisa. Känslan av orättvisa grundar sig i behovet att söka vård för skador 
deras kamrater inte behövt uppsöka vård för (Nilson et al. 2012). 

“I sometimes feel … why me and I do get angry because it's not my fault that 
I’ve got this thing which now I have to live with every day because I know it's 
not going to ever go away” (Barlow et al. 2007, s. 238). 
 

Personer med mild hemofili upplevelse av motstånd mot sjukdomen påverkar deras 
inställning hur de hanterar sina skador. Detta kan leda till att skador lämnas obehandlade. 
Egna erfarenheter och omdömen värderas högre än medicinska hänvisningar från 
sjukvården (Nilson et al. 2012) då självständighet är något som är viktigt för personer med 
hemofili (Rolstad 2015a).  

 

Upplevelsen av att inte bli förstådd 
Personer med hemofili upplever att förutfattade meningar finns i samhället om deras 
sjukdom (Barlow et al. 2007). Uppfattningen är att allmänheten är rädda för att omedvetet 
skada dem och som ett resultat av denna diskriminering väljer majoriteten av personer med 
hemofili att dölja sin sjukdom från sin omgivning (Barlow et al. 2007).  

Personerna uppger att de är nöjda med stödet från kollegorna på arbetsplatsen (Witkop et 
al. 2015), men diskriminering och oförstående kollegor kan förekomma (Barlow et al. 
2007). Personer upplever sig till exempel blivit förbisedda för befordran på arbetsplatsen 
(Barlow et al. 2007;Witkop et al. 2015) och att kollegorna har bristande förståelse gällande 
vad det innebär att ha hemofili (Barlow et al.2007).   

Nilson et al. (2012) lyfter fram att bemötandet är en betydelsefullt när information ges från 
sjukvården. Personer upplever brister i samspelet med vårdpersonal vilket leder till att 
missförstånd lätt uppstår. Detta påverkar personernas inställning till sjukdomen på ett 
negativt sätt (Barlow et al. 2007). Exempel på detta är att personerna upplever att 
vårdpersonal föreläser och ger dem order under deras möten, att deras känslor och vilja 
inte uppmärksammas och att vården styr dem mot den riktning de anser vara mest lämplig 
(Nilson et al. 2012).  
 

”How do you feel about that?’’ They don’t take the time to ask about that. It’s 
‘‘No, you should not do that’’ or ‘‘You should do that’’. Like they are giving 
you orders. Hey, this is my life ” (Nilson et al. 2012, s. 123). 

 
Ett flertal av personerna litar inte på vanliga akutmottagningar och husläkare. Som ett 
resultat av detta undviker de att uppsöka vård och ta till sig information från hälso-
sjukvården (Barlow et al. 2007). Personer väljer att uppsöka information rörande sin 
sjukdom främst hos vårdinrättningar speciellt inriktade mot hemofili. Här besitter 
vårdpersonalen bred kunskap inom området och personerna känner sig bekväma med att ta 
upp frågor då det finns förtroende och respekt för vårdpersonalen (Arnold et al. 2014).  
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Upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar och smärta   
Leva med svår hemofili kan bidra till att känna sig fysiskt begränsad i sitt vardagliga liv 
(Lindvall et al. 2012) då smärta uppkommer vid fysisk aktivitet och mobilisering (Barlow et 
al. 2007; Brodin et al. 2014; Von Mackensen et al. 2011; Witkop et al. 2015). I 
bedömningsinstrumentet HAL (Haemophilia activities list) som är ett självskattningsverktyg 
som mäter funktionella förmågor hos vuxna, visar sig de fysiska begränsningarna påverka 
främst de nedre extremiteterna som innebär att klara av att sitta, knäa, stå och ligga (Brodin et 
al. 2014). Leva med nedsatt rörligheten och restriktioner i vardagen påverkar inte bara 
rörligheten utan många andra aspekter av livet, såsom att personerna kan förlora förmågan att 
ta hand om sig själva och tvingas förlita sig helt på sin omgivning. Vilket kan upplevas som 
förlust av sin självständighet vilket i sin tur bidrar till känslor av ilska och frustration (Barlow 
et al. 2007). Somliga hävdar även att de har utvecklat en inre magkänsla angående hur och när 
de skall behandla sina skador. Detta påvisar Nilson et al. (2012) där personer som upplevt 
många blödningar under sin uppväxt uppger att de vid skadetillfällen inte söker vård 
omgående utan väntar och ser vad som händer.  
 
Enligt bedömningsinstrumentet TGBA (The gait and balance assesment scale) visar det sig att 
åldrande personer med hemofili har en större fallrisk än personer utan hemofili (Siboni et al. 
2009). Åldrande personers fysiska begränsningar visar sig genom svårigheter med 
påklädning, hygien, att de tillbringar fler dagar i hemmet samt har mindre aktiva timmar 
under dygnet (Siboni et al. 2009). Äldre personer med hemofili är mer multi-sjuka, vilket har 
en negativ påverkan på dess liv då de utöver sin kroniska grundsjukdom även måste hantera 
andra sjukdomar och deras biverkningar (Siboni et al. 2009; Von Mackensen et al. 2011). 
Witkop et al. (2015) beskriver att multisjukdomar är något som även drabbar unga personer 
med hemofili och påverkar deras vardagliga liv.  
 
Kronisk smärta är en vanlig biverkan hos personer med hemofili (Binnema et al. 2014; Von 
Mackensen et al. 2011; Siboni et al. 2009). Siboni et al. (2009) och Von Mackensen et al. 
(2011) lyfter detta genom att undersöka upplevelse av kronisk smärta samt dess intensitet hos 
personer över 65 år. En tredjedel av personerna indikerar att de lever med kronisk smärta i 
vardagen, varav den upplevda intensiteten värderas till 74,1-90 av 100 (Von Mackensen et al. 
2011; Siboni et al. 2009). Binnema et al. (2014) utförde en studie med yngre deltagare mellan 
18-68 år där en femtedel av deltagarna rapporterades uppleva svår kronisk smärta dagligen. 
Personerna beskrev den upplevda smärtan vara fem eller högre på en skala ett till tio 
(Binnema et al. 2014). Utöver kronisk smärta beskrivs upplevelsen av artrossmärtor och dess 
begränsningar i flertalet studier samt att artros är en vanligt förekommande biverkan av 
hemofili som har stor påverkan på personers vardagliga liv (Barlow et al. 2007 Brodin et al. 
2014; Lindvall et al. 2012; Siboni et al. 2009). Uppkomst av artros grundas i att det skett en 
blödning i lederna (Barlow et al. 2007) och mest utsatt är anklarna följt av knä och armbågar 
(Witkop et al. 2015). Personer med hemofili upplever att utveckling av artros i lederna 
begränsar deras mobilitet och självständighet i vardagen (Barlow et al. 2007). 

 
“I’ve had a fair number of bleeding episodes, like knees, ankles, elbows, 
shoulders and hips and, later on, I’ve begun to suffer with arthritis which has 
obviously had a major impact on my mobility which effects all aspects of my 
life … especially doing things for myself” (Barlow et al. 2007, s. 237). 

 



 
  

 
 

13 

Diskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personers liv påverkas av att leva med hemofili. 
Resultatet innefattade fyra olika kategorier, vilka var Upplevelse av depression och oro inför 
framtiden, Upplevelsen av motstånd mot den egna sjukdomen, Upplevelsen av att inte bli 
förstådd och Upplevelsen av att leva med kroppsliga begränsningar och smärta. 
Litteraturstudiens resultat visade att personer med hemofili i större utsträckning har mer 
påfrestning på det psykiska måendet än personer utan hemofili. Personerna bär på känslor av 
ständig oro och upplever förnekelse samt motstånd mot sin sjukdom. Upplevelsen av att 
sjukvården och medmänniskor har förutfattade meningar samt bristande kunskap om 
sjukdomen påverkar personernas liv negativt. Kronisk smärta och artrossmärtor som leder till 
kroppslig begränsning är en del av vardagen för många personer. Detta bidrar till att 
upplevelse av frustration och osjälvständighet blir mer påtaglig för personer med hemofili.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framgick det att upplevelse av återkommande oro och depression 
var vanligt förekommande bland personer med hemofili och har en negativ effekt på det 
psykiska måendet. Detta instämmer också Kim et al. (2013) som beskriver att depression har 
en negativ inverkan på det vardagliga livet. Golub (2014) belyser att personer med en kronisk 
sjukdom lever med symtom och biverkningar genom hela livet och det är vanligt att 
personerna upplever sig vara mer deprimerade än personer utan kronisk sjukdom (Golub 
2014). Kim et al. (2013) styrker litteraturstudiens resultat och beskriver att depression är en 
biverkan hos personer med hemofili vilket bör vara känt för vårdpersonal. Förslag på hur 
vårdpersonal i tidigt skede kan upptäcka och förhindra påverkan på det psykiska måendet och 
förbättra det vardagliga livet är att det bör finnas en kontinuerlig utvärdering av personernas 
psykiska mående (Kim et al. 2013).  Resultatet i litteraturstudien beskriver att oro hos 
personerna grundas över hur framtiden skall utspela sig gällande sjukdomstillstånd och 
försörjning. Det här styrks av Brodin et al. (2015) som beskriver att personer känner sig 
oroliga över framtiden både gällande behandlingar, fysiska begränsningar och ekonomi. 
Brodin et al. (2015) menar även att oron för ekonomin inte endast är begränsad till den privata 
ekonomin, utan även nedskärningar i hälso- och sjukvården leder till en stor oro hos personer 
med hemofili. Detta skulle kunna resultera i minskad tillgång av profylaxbehandling eller 
mindre kontakt med hälso-sjukvården vilket i sin tur kan komma att påverka personers 
vardagliga liv (Brodin et al. 2015). 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att många personer lever med motstånd och 
förnekelse mot sin sjukdom. Kim et al. (2013) beskriver hur upplevelsen av motstånd 
påverkar personernas vardagliga liv. I studien uppger Kim et al. (2013)  att personligheten är 
en avgörande faktor för hur stort motstånd en person känner och har en stor del i hur 
välbefinnandet påverkas. Acceptans av sjukdomen har visat att personer upplever sina fysiska 
och psykiska biverkningar av sjukdomen på ett bättre sätt (Kim et al. 2013). 

Resultatet av litteraturstudien visade att bemötandet och kommunikation är betydande 
faktorer vid kontakt med sjukvården. Bemötandet anses vara avgörande gällande förtroende 
och tillit för vårdpersonalen. Anses bemötandet vara bristande accepteras inte den givna 
informationen utan ignoreras av personerna. Upplevelsen av bristande samspel och 
kommunikation från allmänsjukvården gör att personerna istället föredrar att kontakta 
hemofilicentrum. Brodin et al. (2015) instämmer i detta och beskriver att personerna erhåller 
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enbart positiva erfarenheter vid kontakt med hemofilicentrum och är därför mer nöjda med 
vården speciellt inriktad mot blödarsjukdomar än med allmänsjukvården (Brodin et al. 2015).  

Enligt omvårdnadsteorin av Joyce Travelbee är kommunikation och god relation avgörande i 
omvårdnadsarbetet för att hjälpa personer finna mening vid sjukdom. (Kirkevold 200). 
Författarna till litteraturstudien anser att Joyce Travlebees omvårdnadsteori är lämplig för 
sjuksköterskor att ha i beaktning i möten med personer med hemofili. Detta för att resultatet i 
litteraturstudien visat att personer med hemofili upplever brister i kommunikationen med 
hälso- och sjukvården, vilket kan bidra till risker när personerna väljer att inte acceptera och 
följa den givna informationen eller undviker att uppsöka vård. 

 Clochesy et al. (2015) tydliggör att kommunikationen mellan allmänsjukvården och personer 
med kroniska sjukdomar är bristande. Personerna beskriver att de saknar att allmänsjukvården 
ställer frågor angående vad personerna själva vill, behöver eller känner (Clochesy et al. 2015). 
Clochesy et al. (2015)  lyfter litteraturstudiens resultat och visar på att personer uppger att det 
finns brister i kommunikationen och att de känner sig nedvärderade av vårdpersonalen. 
Clochesy et al. (2015) betonar att för optimal behandling är det viktigt att vårdpersonalen tar 
hänsyn, respekterar och lyssnar efter personernas egna erfarenheter och önskningar. Barry et 
al. (2015) belyser hur sjukvården bör bemöta personer med hemofili. Personalen bör ha 
grundläggande kunskap om sjukdomen samt samarbeta med hemofilicentrum för att ge vård 
av hög kvalitet med bra behandlingsresultat (Barry et al. 2015).  

Hemofili är en kronisk sjukdom som följer personerna genom hela livet. I litteraturstudiens 
resultat lyfter Nilson et al. (2012) att unga män hävdar att de har utvecklat en magkänsla 
gällande hur och när de skall behandla sina blödningar och att de värderar sina egna 
erfarenheter över vårdens råd. Detta styrks av Solan et al. (2010) som beskriver att mäns 
attityd till hälsa och sjukdom har visat att de ofta känner en stark önskan av att vara 
självständiga och anser att de klarar sig bra själva (Solan et al. 2010). Rolstad (2015b) styrker 
det faktum att personer med hemofili har hanterat sin sjukdom under lång tid och uppfattar att 
de i allmänhet har sjukdomen samt biverkningarna under kontroll. Personer med hemofili 
anser sig av den anledningen ha mer kunskap om deras tillstånd och behandlingar än vad 
sjukvården har (Rolstad 2015b).  
 
Deltagarna i studierna är nästintill uteslutande män och författarna till litteraturstudien anser 
att detta kan ha influerat resultatet. Författarna tror att det kan finnas skillnader hur kvinnor 
och män upplever sitt vardagliga liv och dess hinder. Hade studierna varit mer jämställda 
hade kanske resultatet inte varit desamma.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det även att personer med hemofili relaterat till sin 
sjukdom och dess biverkningar inte kan delta i ett flertal olika sociala aktiviteter. Blödning i 
leder och muskler, kronisk smärta samt artrossmärta benämns som biverkningar majoriteten 
måste leva med. Dessa biverkningar kan leda till frånvaro från skola och arbete vilket senare 
kan komma att påverka framtiden. På liknande vis beskriver Brodin et al. (2015) att 
majoriteten bytt yrke under sitt arbetsliv och äldre personer delger att de har blivit hjälpta i 
form av deltidspension för att få hjälp att kunna upprätthålla ett hanterbart arbetsliv. Enligt 
Brodin et al. (2015) studie var det enbart en deltagare som uppfattade att han blev 
diskriminerad i samband med arbetet, till skillnad från studien av Bartlow et al. (2007), som 
nämns i litteraturstudiens resultat. Enligt Bartlow et al. (2007) upplever majoriteten av 
personerna diskriminering på arbetsplatsen för sitt sjukdomstillstånd, och allmänheten 
uppfattas vara oförstående och rädda för att de omedvetet skall råka skada dem.  
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Slutligen framkom det i litteraturstudiens resultat att personerna upplevde närvaro av kronisk 
smärta varje dag. Tillståndet beskrivs påverka det psykiska måendet, deras livskvalitet och att 
de känner sig begränsade i vardagen. Detta styrks av Montoro et al. (2012) som menar att de 
fysiska begränsningarna som en kronisk sjukdom medför kan innebära att personen inte kan 
utföra somliga aktiviteter eller leva ett lika självständigt liv som deras omgivning. Den sociala 
påverkan har en negativ effekt på det psykiska måendet som kan innebära att personer känner 
sig ensamma och utanför (Montoro et al. 2012).  Vidare menar Auerswald et al. (2016) att 
upplevelsen av smärta har en social påverkan som påverkar livskvaliteten. Smärtan begränsar 
personerna i sina vardagliga aktiviteter då personer vid upplevd smärta blir delvis eller 
fullständigt funktionsnedsatta (Auerswald et al. 2016). Personerna beskriver att de frekvent 
använde smärtlindring som anti-inflammatoriska läkemedel, paracetamol samt droger eller 
alkohol för att dämpa smärtan. Ett fåtal personer uppger att dessa substanser hjälper mot 
smärtan och andra menar att de inte reducerade ens hälften av smärtan (Auerswald et al. 
2016).    
Efter att ha analyserat litteraturstudiens resultat anser författarna att personer med hemofili är 
en speciellt utsatt grupp av personer med kroniska sjukdomar. Detta resonemang baseras på 
resultatet i litteraturstudien om hur förutfattade meningar finns och den brist på kunskap som 
finns både inom vården och i samhället.  

Metoddiskussion  
Föreliggande litteraturstudie är uppbyggd efter Polit och Beck (2012) niostegsmodell, se figur 
1. Sökningarna är utförda i CINAHL och PubMed med motiveringen att databaserna 
innehåller forskning inriktade på omvårdnadsvetenskap (Polit & beck 2012).   
 
Fastställandet av sökord beslutades efter att en mängd varianter kontrollerats. Sökorden som 
quality of life, support psychosocial, coping, nurses, life experience och attitude to health. 
valdes bort då de inte genererade tillräcklig mängd artiklar, var pediatriskt inriktade eller inte 
motsvarade syftet. Sökorden som slutligen valdes var haemophilia, haemophilia a, 
haemophilia b, daily living och attitude och ansågs vara relevanta och genererade artiklar som 
överensstämde med syftet. Artiklarna är framtagna med MeSH termer (Medical subject 
heading) och Major Headings (MH) bortsett från daily living som används i vardera databas 
som en fritextsökning. Fritextsökningen motiveras i att daily living inte hade MH-term eller 
MeSH-term och förslag från databaserna på alternativa sökord motsvarade inte valt syfte. 
Fritextsökningen kombinerat med MH-termer och MeSH-termer gav unika träffar som andra 
sökord inte kunnat generera. Detta upptäcktes genom en mängd provsökningar.   
 
Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Polit och Beck granskningsmallar framtagna för 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa mallar innehåller ett flertal olika kriterier för att 
säkerställa att artiklarna erhöll en vetenskaplig nivå (Polit & Beck 2012).  Artiklarna som 
valdes ut till studien var åtta med kvantitativ metod och två med kvalitativ metod. I denna 
studie anses det vara en styrka att majoriteten av artiklarna var kvantitativa. I de kvantitativa 
artiklarna ingick en stor mängd deltagare, detta styrker resultatet i studien. De kvalitativa 
artiklar som användes innehöll citat som stärkte och tydliggjorde resultatet.  
 
Artiklarna är framtagna med tidsintervallet från 2007-01-01 till 2017-09-01. Detta tidsspann 
kan ses som en svaghet eftersom merparten av artiklarna är mer än fem år gamla. Det fanns 
inte tillräckligt med ny forskning utförd de senaste fem åren och detta motiverade att 
tidsspannet behövde breddas. Tidsspannet anses gynna studien då fler artiklar kunde stärka 
resultatet.  
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Flertalet av artiklarna har erhållit bidrag från olika läkemedelsföretag, vilket kan ifrågasättas 
om det har påverkat artiklarnas trovärdighet. Artiklarna ingår därför endast i resultatet om de 
genomgått granskning av en etisk kommitté. 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelse av att leva med hemofili. För 
att beskriva personers upplevelse av en känsla på ett personligt sätt har citat inkluderats i 
resultatet. Citaten som använts har inte översatts för att undvika misstolkningar.  
 

Klinisk betydelse  
Resultatet i litteraturstudien har visat att det finns behov av ökad kunskap om hemofili hos 
sjuksköterskor. Relaterat till sjukdomens kroniska natur behöver personer med hemofili ofta 
söka vård. Vid brist på kunskap kan felbehandling eller fördröjning av behandling leda till 
allvarliga konsekvenser. Sjukdomen påverkar personer på flera plan både psykiskt och 
fysiskt. För att kunna hjälpa och underlätta deras vardag kan sjuksköterskor med kunskap och 
behandling uppmärksamma symtom och problem i tidigt skede. Litteraturstudien visade att 
det finns förbättringsmöjligheter gällande bemötande av personer med hemofili, vilket är av 
största kliniska betydelse för att föra sjukvården framåt för denna patientgrupp. 

Förslag till fortsatt forskning  
Fler studier behövs då resultatet tyder på att personer med hemofili upplever sig begränsade 
både psykiskt och fysiskt i sin vardag. Personer med hemofili har en kontinuerlig kontakt med 
sjukvården genom livet och det är därmed viktigt att relationen mellan vården och personer 
med hemofili utvecklas. Resultat i litteraturstudien visar att personer upplever att det finns ett 
stort missnöje angående hur de blir bemötta från sjukvården. Förslag för att kunna öka 
kunskapen är främst mer kvalitativ forskning. Med hjälp av kvalitativ forskning kan konkreta 
förslag ges av personer med hemofili angående vad som kan förbättras. Personerna kan på ett 
beskrivande sätt belysa hur de upplever sin vardag och vad de önskar från hälso- och 
sjukvården för att uppnå optimal behandling. Fortsatt kvalitativ forskning motiveras även med 
att det i litteraturstudiens resultat framkommit att personer anser att de själva vet hur en skada 
skall behandlas på bästa sätt. Därför borde det vara i hälso-sjukvårdens intresse att ta tillvara 
denna information.   
 

Slutsats    
Personer med hemofili upplever att oron över sjukdomen och hur den kan komma att påverka 
dem fysiskt har stor inverkan på personers psykiska mående. Personer upplever negativa 
känslor mot sin sjukdom som motstånd, förnekelse samt orättvisa. De upplever ständiga 
hinder och begränsningar i vardagen då de flesta lever med kronisk smärta dagligen. Personer 
upplever att samhället och personer utan hemofili har bristande kunskap samt förutfattade 
meningar om sjukdomen som resulterar i en känsla av diskriminering. Personer känner ett 
motstånd mot sjukvården då de upplever att de blir kontrollerade eller beordrade av vården, 
vilket präglar attityden både mot sjukdomen och sjukvården.  En slutsats som kan dras är att 
personer med hemofili behöver ytterligare stöd från vården, för att kunna förebygga fysiska 
och psykiska påfrestningar.  
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