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Sammanfattning!

Bakgrund:% Vårdskador är vanligt förekommande i både svensk och utländsk sjukvård. 

Överlag bidrar vårdskadorna med flera dygns förlängda vårdtider och upptar 

ett stort antal vårdplatser. Detta upptar resurser och kostar samhället många 

miljarder kronor varje år. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för 

patientsäkerheten i vården, vilket i Sverige är reglerat i lagar och föreskrifter. 

Dessa finns till för att skydda patienter mot vårdskador och innebär en 

skyldighet för hälso- och sjukvården att ständigt jobba för att utveckla 

kvalitet och säkerhet i vården. 

Syfte:  Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av att 

drabbas av vårdskada. 

Metod:! En litteraturöversikt enligt Friberg har genomförts. Sökning efter 

resultatartiklar till översikten gjordes i CINAHL Complete och PubMed. Elva 

originalartiklar hittades, vilka utgör underlag för resultatet i översikten. 

Resultat:! Med stöd i Katie Erikssons vårdteori identifierades tre huvudkategorier av 

upplevelser, vilka var vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Varje 

kategori hade tillhörande underkategorier där patienternas upplevelser 

beskrivs.  

Diskussion:! Huvudfynd i resultatet har diskuterats utifrån bakgrund, annan forskning och 

Katie Erikssons vårdteori. Kommunikation och information från 

vårdpersonalen efter en vårdskada upplevs av patienter bristfällig. I de fall då 

kommunikation och information upplevs tillfredställande minskar också 

vårdlidandet. Patienters upplevelser visar att vårdpersonal inte följer sitt 

ansvar och befintliga lagar, vilket tycks utgöra ett problem som hämmar 

kvalitet och säkerhet i vården. I kontrast till de negativa upplevelserna 

förekommer också positiva upplevelser vilka relateras till god vård innan och 

efter vårdskadan. 

Nyckelord:! Vårdskada, Patienters upplevelser, Vårdlidande 

 



  
 
 

 

Abstract!

Background:% Adverse events are common in Swedish and foreign healthcare. These 

events overall contribute to several days of prolonged hospital stay and 

occupies a large number of hospital beds. It occupies resources and costs the 

society billions of Swedish crowns (SEK) every year. Healthcare 

professionals are responsible for the patients’ safety in the healthcare, which 

in Sweden is regulated by laws and regulations. These are designed to 

protect patients against adverse events and injuries in the healthcare and 

entail obligations for healthcare professionals to constantly work to develop 

the quality and safety for the patients in the healthcare.   

Aim:! The aim of this literature review was to describe patients´ experiences of 

being affected by an adverse event. 

Method:! A literature review has been preformed according to Fribergs method. The 

databases CINAHL Complete and PubMed were used for searching articles 

for this litterature review. Eleven original articles were found, which are 

used to form the results of this review. 

Results:! With support in Katie Eriksson´s theory of caring, three main categories of 

patients experiences were found, these categories were suffering related to 

healthcare, suffering from illness, suffering of life. Each category had related 

subcategories where patients' experiences are described. 

Discussion:! Main findings has been discussed on the basis of the background, other 

research and Katie Eriksson’s theory of caring. A lack of communication 

and information from the healthcare professionals after an adverse event was 

experienced. In cases when the communication and information perceived 

satisfactorily the suffer were reduced. Patients’ experiences shows that 

healthcare professionals do not follow their responsibilities and the existing 

laws, which inhibits the quality and safety of the healthcare. In contrast to 

the negative experiences there were also positive experiences, which are 

related to good care before and after the adverse event. 

Keywords:! Adverse event, Medical error, Patients experiences, Suffering related to 

helthcare 
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1.!Inledning!!

Författarna har i arbetslivet inom vården och under verksamhetsförlagda utbildningstillfällen 

mött patienter som har drabbats av vårdskador av olika slag. Av författarnas erfarenhet så 

tillför dessa vårdskador ökat lidande och längre vårdtider för de patienter som drabbas. 

Socialstyrelsen (2016a) redogör för att vårdskada drabbar närmare en av tio patienter inom 

sluten somatisk vård, vilket författarna anser gör ämnet högst aktuellt och intressant att 

studera och skapa överblick av. 

 Genom föreliggande litteraturöversikt, av befintlig och aktuell vetenskaplig litteratur och 

forskning, syftar författarna till att kunna sammanfatta patienternas upplevelse av att drabbas 

av vårdskada. Med resultatet av översikten hoppas författarna kunna bidra med en ökad 

förståelse för patienternas upplevelse, vilken skulle kunna användas för att utveckla vården av 

patienter som drabbats av vårdskada.   

 

2.!Bakgrund!

I följande avsnitt presenteras det aktuella kunskapsläget relaterat till kategorierna vårdskada 

och patientsäkerhet vilka belyses utifrån tidigare litteratur och forskning för att skapa en 

uppfattning av fenomenet som avhandlas i föreliggande litteraturöversikt. 

 

2.1.!Vårdskada!

En vårdskada definieras i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), ”Med vårdskada avses i 

denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (Kap.1, 5§). Liknande definitioner av vårdskada används även internationellt. I 

en studie från Australien definieras vårdskada som en oavsiktlig skada eller komplikation, 

vilken resulterar i förlängning av vårdtid, invaliditet eller död, som orsakats av hälso- och 

sjukvården och inte av patientens tidigare sjukdom eller skada i sig (Hamilton, 2000). Enligt 

Socialstyrelsen (2008) är den viktigaste skillnaden mellan skada och vårdskada att 

vårdskadorna är undvikbara. Alla skador som drabbar patienter inom hälso- och sjukvården är 

alltså inte automatiskt en vårdskada. Det krävs således att skadan orsakats på grund av någon 

form av fel eller brister i hälso- och sjukvården för att räknas som undvikbar och därmed som 

vårdskada. Utifrån definitionerna ovan är en vårdskada en undvikbar skada eller 
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komplikation, som drabbat en patient på grund av fel eller brister i den vård som ges under ett 

vårdtillfälle.  

 Lindh och Sahlqvist (2012) redogör för ett flertal begrepp kopplade till vårdskada, bland 

annat begreppen negativ händelse och tillbud. Negativ händelse avser händelse som orsakat 

patienten vårdskada. Tillbud avser händelse som inneburit ökad risk för vårdskada. Dessa 

begrepp används i rapporter och texter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), vilka bland annat använder de två begreppen för att skilja faktiska händelser 

från förekommande brister. 

 Svensk forskning visar att vårdskador är vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2008; 

Soop, Fryksmark, Koster & Haglund, 2009). Det framkommer att 8,6% av alla patienter, som 

vårdats på sjukhus under året som studerats, drabbats av vårdskada som hade kunnat 

undvikas. Detta innebär att ungefär 105 000 patienter drabbades av vårdskada. Av de 

vårdskador som upptäcktes läkte ungefär 50% av skadorna inom en månad, 30% inom ett år, 

10% ledde till bestående skador/men och närmare 3% ledde till att patienten avled av sina 

skador. I snitt ledde vårdskadorna till cirka sex extra vårddygn, vilket innebär 630 000 extra 

vårddygn per år. Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2016) rapporterar att de extra 

vårddygn som vårdskadorna leder till upptar närmare 10% av alla vårdplatser. Det kostar 

uppskattningsvis hälso- och sjukvården 7 miljarder kronor per år. I den uppskattade siffran 

inkluderas inte kostnader för samhället i övrigt och för den enskilde individen som drabbas.  

 Ett flertal liknande studier utförda i olika länder och världsdelar, som använt en jämförbar 

definition av vårdskada, visar att mellan 8-16% av patienter som vårdas på sjukhus drabbas av 

vårdskada (Jha, Prasopa-Plaizier, Larizgoitia & Bates, 2010). Det beskrivs att större delen av 

de tidigare utförda studierna framför allt är ifrån länder med hög ekonomisk standard där väl 

utvecklad sjukvård bedrivs. Resultatet visar att vårdskador inte endast är vanligt 

förekommande i Sverige utan även i andra länder med likvärdig sjukvård.  

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2016) presenterar statistik från 2016 över ärenden 

gällande allvarliga negativa händelser och tillbud anmälda enligt Lex Maria. Lex Maria är en 

regel som innebär att vårdgivare är skyldiga att anmäla alla händelser som orsakat allvarlig 

vårdskada eller som inneburit en risk för en sådan till IVO. Statistiken visar 2470 anmälda 

fall, varav de vanligaste anmälningarna gällde självmord. Efter självmordsrelaterade 

händelser var några av de vanligt förekommande kategorierna av anmälningar gällande 

vårdskador, utan inbördes ordning, fel och brister i vård och behandling, feldiagnoser, 

läkemedelsfel, brister i informationsöverföring/kommunikation och vårdrelaterade 

infektioner. Socialstyrelsen (2008) belyser att endast ett fåtal av alla allvarliga händelser och 
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tillbud anmäls, fördelningen av anmälningarna riskerar därför att vara missvisande. De data 

som presenteras av IVO (2016) kan därför endast ge en uppfattning om vilka typer av 

allvarliga händelser och tillbud som anmäls.  

 SKL (2016) presenterar i sin rapport att de vanligast förkommande vårdskadorna, vilka är 

vårdrelaterade infektioner (VRI), läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador, 

blåsöverfyllnad, trycksår och fallskador. Av dessa kategorier av vårdskador utgör 

vårdrelaterade infektioner tillsammans med läkemedelsrelaterade skador över 50% av 

skadorna. Internationellt beskrivs liknande fördelning av vårdskador, VRI och 

läkemedelsrelaterade fel och skador lyfts även där som de vanligast förekommande 

kategorierna av vårdskador (Jha et.al., 2010).   

 

2.1.1.%Vårdrelaterad$infektion$

Socialstyrelsen (2006) definierar en VRI som en infektion till följd av vård och behandling, 

som drabbar patienter inom sluten eller öppen vård. Ett tillägg är att infektionen kan räknas 

som vårdrelaterad även om den yttrar sig efter vårdtillfället/vårdtiden. VRI är en av de 

vanligast förekommande orsaken till vårdskada, bland annat är lunginflammation, 

urinvägsinfektion och infektioner efter ingrepp eller operation vanliga vårdrelaterade 

infektioner (Socialstyrelsen, 2016c). Även magsjuka, blodsmittor och multiresistenta 

bakterier räknas som VRI och förekommer inom hälso- och sjukvården.  

 En av de vanligaste komplikationerna/skadorna relaterat till operation eller invasiva 

åtgärder är infektioner (Herwald, et al., 2006). Det beskrivs att 2-3% av alla kirurgiska 

ingrepp leder till infektioner som innefattas under kategorin VRI och därmed räknas som 

vårdskada. 

 I Sverige utgör VRI 34% av alla vårdskador som drabbar patienter, det gör kategorin till 

den överlägset vanligaste vårdsakadan (SKL, 2016). En studie utförd i 23 Europeiska länder, 

där 19 888 patienter vårdade på sjukhus inkluderats, visar att totalt mellan 5-7% av 

patienterna vid tillfället för studien hade minst en VRI (European Centre For Disease 

Prevention and Control, 2016). Förekomsten var olika stor beroende på i vilket land patienten 

vårdades. Oberoende av skillnaderna mellan länderna lyfts VRI som den vanligast 

förekommande orsaken till vårdskada i Europa.  
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2.1.2.%MethicilliniAresistant$staphylococcus$aureus$

En underkategori till vårdrelaterade infektioner är Methicillini-resistant staphylococcus aureus 

(MRSA), vilket är ett samlingsnamn för stammar av stafylokockbakterier som utvecklat 

motståndskraft (resistens) mot de antibiotika som vanligen används för behandling av 

infektioner orsakade av dessa bakterier (Folkhälsomyndigheten, 2014). Infektioner orsakade 

av MRSA är därför svårare att behandla och kan enbart behandlas med ett mycket litet urval 

av antibiotika som dessutom ofta har besvärande biverkningar för användaren.  

 Rapporterade fall av MRSA ökar och spridningen av bakterien förekommer framförallt på 

sjukhus och vårdinrättningar, vilket utgör ett stort problem i hälso- och sjukvården världen 

över (Folkhälsomyndigheten, 2014). Patienter på sjukhus har ofta flera riskfaktorer för att bli 

smittade så som sår, nedsatt immunförsvar och infarter i blodbanan. I kombination med 

bristande hygienrutiner bidrar detta till att bakterierna kan spridas inom sjukvården och 

mellan patienter.  

 

2.1.3.%Läkemedelsrelaterade$skador$

Det finns flera kategorier av fel och brister i läkemedelshantering som orsakar vårdskador, 

några av de vanligaste beskrivs vara att läkemedlet ges fel tid eller helt uteblivit, fel dosering, 

fel läkemedel och biverkningar (Socialstyrelsen, 2008; Barker, Flynn, Pepper, Bates  & 

Mikeal, 2002). SKL (2016) har kommit fram till att 21% av alla vårdskador i Sverige är 

orsakade till följd av läkemedelsbehandling, vilket gör att kategorin till den näst vanligaste 

orsaken till vårdskada. I en amerikansk studie lyfts läkemedelsrelaterade fel och skador som 

ett betydande problem i hälso- och sjukvården (Barker et.al., 2002). Då dessa fel många 

gånger orsakas av den mänskliga faktorn, lyfts att möjligheterna att undvika dessa vårdskador 

är stora. 

 

2.1.4.%Blåsöverfyllnad$

Blåsöverfyllnad innebär att urinblåsan fylls med över 500ml vid minst två tillfällen under en 

sammanhängande vårdtid, alternativt över 1000ml vid ett tillfälle (SKL, 2014). Patienter som 

vårdas på sjukhus har ofta en eller flera riskfaktorer för urinretention, vilket kan leda till 

blåsöverfyllnad. Dessa riskfaktorer kan bland annat vara smärta, anestesi, oro, behandling 

med opiater, prostataförstoring och diskbråck. Om urinretention inte upptäcks i tid uppstår 

blåsöverfyllnad, vilket kan leda till övertänjning av blåsmuskulaturen eller förslappning av 

blåsväggen. Dessa skador kan bli bestående och leda till inkontinens.  
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 Blåsöverfyllnad som orsakar vårdskada utgör 9% av alla vårdskadorna i Sverige (SKL, 

2016). Vårdskador orsakade av blåsöverfyllnad är ett förekommande problem även i andra 

länder. I en engelsk studie framkommer att blåsöverfyllnad även där är ett problem i vården, 

framförallt i ortopedisk vård och i samband med operationer (Steggall, Treacy & Jones, 

2013). 

 

2.2.!Patientsäkerhet!

Patientsäkerhet i Sverige avses i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som ”skydd mot 

vårdskada”, (Kap. 1, 6§). Den Svenska definitionen av patientsäkerhet stämmer väl överens 

med World Healt Organization (WHO, n.d.a) internationellt använda definition som säger att 

patientsäkerhet är förebyggande av skador och behandlingsfel i hälso- och sjukvården. WHO 

betonar att patientsäkerhet är högst aktuellt i hälso- och sjukvården världen över, inte minst då 

utveckling och införandet av nya metoder och behandlingar förändrar förutsättningar i arbetet 

vilket ställer nya krav på säkerhet och kvalitet. 

 Lindh och Sahlqvist (2012) definierar begreppen avvikelse och avvikelsehantering med 

kopplingar till arbete med patientsäkerhet. Avvikelse avser uppkomsten av negativ händelse 

och tillbud, vilket innebär att situationen/händelsen bidragit med annat utfall än vad som var 

avsett, vilket leder till skada och/eller ökad risk för sådan. Avvikelsehantering avser arbete 

med att identifiera negativa händelser och tillbud, dokumentera och rapportera dessa för att ge 

förbättringsmöjligheter som kan leda till förändring av arbetet i vården, med syfte att 

förebygga förekomsten av liknande händelser i framtiden. 

 

2.2.1.%HälsoA$och$sjukvårdens$ansvar$

Sjuksköterskor är tillsammans med annan sjukvårdspersonal byggstenar i Hälso- och 

sjukvården, vilken styrs och regleras av ett antal lagar, regler och föreskrifter (Öhrn, 2014). 

Ett flertal av dessa lagar och föreskrifter beskriver bland annat hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar gällande patientsäkerhet, vilket bland annat beskrivs i termer av 

kvalitet och säkerhet. Delar av dessa beskrivs nedan för en fördjupad förståelse. 

 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) avhandlas det 

säkerhetsarbete som är en förutsättning för patientsäkerhet som ingår i ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, i vilket kvalitet och säkerhet beskrivs som framträdande faktorer. 

Ansvaret för patientsäkerhet och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ligger på samtliga 

medarbetarna inom hälso- och sjukvården, inte minst sjuksköterskor. Ansvaret innebär en 
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skyldighet att anmäla och/eller rapportera avvikelser, missförhållanden och risker för att 

möjliggöra för förändring/förbättring som kan öka kvalitet och säkerhet i vården.  

 År 2013 övergick all tillsyn av bland annat hälso- och sjukvård och hälso- och 

sjukvårdspersonal som tidigare handlagts av Socialstyrelsen till en nybildad myndighet, IVO 

(Socialstyrelsen, 2013). IVO har numera ansvarar för bland annat anmälningar enligt Lex 

Maria (Socialstyrelsen, 2016, b). 

 International Council of Nurses (ICN, 2012) har tagit fram en etisk kod för sjuksköterskor 

världen över. I koden lyfter ICN sjuksköterskors ansvar utifrån olika områden, bland annat 

beskrivs att sjuksköterskan ansvarar för att användning av nya metoder och teknik sker på ett 

sätt som tar till vara på patientens säkerhet och rättigheter. De beskrivs även att 

sjuksköterskan ska ingripa för att skydda patienter och närstående när deras hälsa hotas av 

annan vårdpersonals felaktiga handlande. Sjuksköterskan ansvarar också för att patienter får 

den information som är nödvändig för att kunna bedöma fördelar och risker med sin 

behandling och får möjlighet att aktivt medverka i sin vård. 

 

2.2.2.%Patientens$rättigheter$

Enligt svensk Patientlag (SFS, 2014:821) har patienter rätt till stöd och information efter att 

ha drabbats av en vårdskada. Patienter har även rätt att anmäla skadan och få den prövad. För 

att undvika missförstånd är det betydelsefullt att de ansvariga vårdgivarna är delaktiga i 

utredningen av en vårdskada, det är även viktigt att patienten får vara inkluderad då denne har 

rätt att vara delaktig i- och bli informerad om sin egen vård. Detta innebär också att patienten 

har rätt till information om de åtgärder som vårdgivaren vidtar för att förebygga framtida 

vårdskador. Patienten har även möjlighet att vända sig till Patientnämnden som är en opartisk 

medlare mellan hälso- och sjukvården och patienten. Klagomål och förslag på åtgärder kan av 

patienter även lämnas till IVO för granskning av brister i organisation eller hos 

sjukvårdspersonal. Vid vårdskador har patienten enligt Patientskadelagen (SFS 1996:799) 

också rätt att i vissa fall få en ekonomisk ersättning från patientförsäkringen.  

 Det finns ingen enig lag kring patienters rättigheter som gäller internationellt (WHO, 

n.a.b). Det förekommer därför skillnader i rättigheter beroende på vilket land patienten 

vårdas. Till exempel har olika länder och stater olika sjukvårdssystem, utbildningsnivåer, 

ekonomiska förutsättningar, lagar och försäkringar. WHO belyser dock att gemensamt för alla 

patienter världen över är att alla har samma rätt hälsa och till mänskliga rättigheter. 

 



  7 (34) 
 

2.3.!Problemformulering!

En vårdskada är en undvikbar vårdrelaterad skada/sjukdom som orsakar den drabbade fysiskt 

och/eller psykiskt lidande. Vårdskador är vanligt förekommande i både svensk och utländsk 

sjukvård och leder till långa läkeprocesser och ibland även bestående men. Överlag bidrar 

vårdskadorna med flera dygns förlängda vårdtider och tar upp ett stort antal vårdplatser, vilket 

upptar mycket resurser och kostar samhället många miljarder kronor varje år.  

 Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för patientsäkerheten i vården, vilket i Sverige är 

reglerat i lagar och föreskrifter. Dessa finns till för att skydda patienter mot vårdskador och 

innebär en skyldighet för hälso- och sjukvården att ständigt jobba för att utveckla kvalitet och 

säkerhet i vården. 

 Trots att patienterna är de som drabbas av vårdskada och av en eller annan anledning är 

beroende av hälso- och sjukvårdspersonalens vård i sin situation är deras upplevelse ovanligt 

underlag för analys och diskussion i såväl vetenskaplig litteratur som forskning. Med 

resonemanget fört ovan anser författarna att valet av fenomenet vårdskada är befogat och att 

behovet av en översikt av upplevelsen utifrån ett patientperspektiv är motiverat. 

!

3.!Syfte!

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av 

vårdskada. 

 

4.!Teoretiska!utgångspunkter!

Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande översikt är Katie Erikssons vårdteori, vilken har 

använts i diskussionen av resultatet för att motivera och styrka resonemang och slutsatser.  

 

4.1.!Katie!Erikssons!vårdteori!

Erikssons (2015) teori beskrivs vara en caritativ vårdteori av humanvetenskaplig tradition. 

Den caritativa grunden i teorin har tagits från den kristna tron, där kärlek och hopp är centrala 

begrepp. Utifrån denna grund beskriver Eriksson att vårdande i sig ska vara en kärleksfull 

handling mellan sjuksköterska och patient.  

 Vårdvetenskap beskrivs av Eriksson (2015) som kunskapen om människan och hennes 

livssituation i relation till hälsa och lidande. Vidare beskrivs att denna kunskap ska tillägnas 

patienten. Begreppet patient definieras av Eriksson (2015), ”Patient betyder ursprungligen den 
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lidande, den som tåligt fördrar och uthärdar någonting.” (s.22). Lidande beskrivs i sig som 

något ont som saknar mening, människan tillskriver dock lidandet en mening genom att 

genomgå och utsättas för de prövningar som lidandet innebär. Eriksson anser att lidandet är 

ett kärnbegrepp i vårdandet, vilket hon belyser genom att beskriva lidandet som ett femte 

konsensusbegrepp. Vidare beskrivs att sjuksköterskans uppdrag är att lindra och förebygga 

lidande för patienten. 

 Eriksson (2015) lyfter tre dimensioner av lidande som patienten upplever, vilka är 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är när förändringar sker som 

rubbar det dagliga livet för patienten. Det är ett lidande som innefattar hela patientens 

livssituation. Att drabbas av sviktande hälsa och sjukdom kan påverka hela människans 

livssituation eller hota hela dennes existens. Till exempel genom minskade möjligheter till 

sociala sammanhang. Sjukdomslidande beskrivs som lidande relaterat till patientens 

sjukdom/skada. Detta beskrivs utifrån två typer av lidande, kroppsligt lidande och 

själsligt/andligt lidande. Kroppsligt lidande innefattar bland annat kroppslig smärta och 

fysiskt symptom. Själsligt/andligt lidande är upplevelser av skam, förnedring och/eller skuld 

som patienten upplever relaterat till dennes sjukdom/skada eller behandling. Vårdlidande 

beskrivs som en upplevelse av lidande som uppstår till följd av brister i vård och behandling. 

Eriksson menar att vårdlidande uppstår i brist på reflektion och otillräcklig kunskap om 

människlig lidande hos vårdpersonalen. Eriksson utrycker dock en tro om att vårdlidande 

skulle kunna elimineras, då vi alla innerst inne strävar efter att ge en god vård som grundas i 

medmänsklig kärlek och barmhärtighet. 

 

4.1.2$Koppling$till$utgångspunkt$

Erikssons (2015) beskrivning av vårdlidande anses av författarna förenligt med definitionen 

av vårdskada som används i föreliggande översikt. Den brist på kunskap om mänskligt 

lidande hos vårdpersonal som Eriksson beskriver orsaka vårdlidande, motiverar behovet av en 

ökad kunskap om patientens upplevelse. Denna kunskap kan i enlighet med teorin bidra till att 

förebygga uppkomst av vårdlidande och även vara till hjälp för att lindra det lidande som 

patienten upplever. Författarna anser med grund i ovanstående resonemang att teorin är 

kompatibel med utgångspunkten i litteraturöversikten och utgör ett motiv för valet av ett 

patientperspektiv. 
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5.!Metod!

Författarna av föreliggande litteraturöversikt har använt sig av Fribergs (2012) metod för 

litteraturöversikt. Med denna metod syftade författarna till att skapa en översikt över aktuell 

kunskap utifrån befintlig vetenskaplig litteratur och forskning. Metodens steg beskrivs vidare 

under nedanstående rubriker.  

  

5.1.!Datainsamling!

I enlighet med Fribergs (2012) metod för litteraturöversikt gjordes en tidig preliminär 

litteratursökning i syfte att få en överblick av utbudet av befintlig forskning och studier. 

Författarna finner att området är beforskat, men att patientperspektivet är mer sällsynt 

beskrivet. Av den anledningen avgränsades sökandet av resultatartiklar till år 2000 – 2017 och 

inga begränsningar för studiernas ursprung gjordes.  

 Författarna har använt begränsningen peer reviewed, som innebär att artiklarna är 

vetenskapligt granskade, vilket var ett krav för användningen av artiklarna till resultatet.  

Vid sökning efter artiklar till resultatet har författarna använt databaserna CINAHL Complete 

och PubMed. Dessa databaser är välkända med ett stort utbud av internationella medicinska 

och vårdvetenskapliga tidskrifter (Kristensson, 2014). 

Utgångspunkten för översikten baseras på termerna vårdskada och patientens upplevelse. 

Då internationella databaser användes, behövde sökord bestående av vedertagna 

vårdvetenskapliga och medicinska begrepp på engelska användas. Författarna har använt 

MeSH (Medical Subject Headings) termer i så stor utsträckning som möjligt för att få säkra 

träffar med relevant innehåll, dessa termer är nedan markerade med *. Sökorden som 

författarna huvudsakligen använde var medical errors*, adverse events, patient perspective, 

patient experience och patient attitudes. Då utbudet av artiklar var begränsat användes även 

sökord bestående av termer för specifika vårdskador för att bredda sökfältet och undvika att 

missa relevant litteratur. Sökord av det slaget, som har använts är cross infection*, pressure 

ulcer*, healthcare-associated infection, surgical wound infection*, surgical wound 

Infection/therapy, surgical wound infection/complications och MRSA* (Methicillini-Resistant 

Staphylococcus Aureus). 

Sökorden kombinerades i olika uppsättningar med hjälp av AND och OR för att begränsa 

träffarna till huvudsakligen relevanta artiklar för utgångspunkten och syftet med översikten. 

Sökningarna som gav träffar och generade artiklar som inkluderades i resultatet presenteras i 

Bilaga 1. Resultatet av de sökningar som gjordes granskades först genom att författarna läste 
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artiklarnas rubriker. De artiklar som hade rubriker av intresse för syftet granskades vidare 

genom att abstrakten lästes. I enlighet med Friberg (2012) granskades dessa abstrakt med ett 

kritiskt öga för att avgöra vilka artiklar som var av intresse i förhållande till syftet och 

inklusionskriterierna. De artiklar som efter läsning av abstrakt fortfarande var intressanta 

lästes vidare i sin helhet och därefter valdes de artiklar som svarade väl på syftet och 

uppfyllde författarnas förutbestämda krav.  

Två artiklar till resultatet fann författarna genom manuell sökning, utifrån referenslistor 

från andra studier. I Harrisons et al. (2015) referenslista hittade författarna artikeln Van Vorst 

et al. (2007) och i Walton et al. (2014) referenslista påträffades Mazor, Goff, Dodd och Alper 

(2009).  

 

5.2.!Urval!

Inkluderingskriterierna som författarna har använt för resultatartiklar är att de finns 

tillgängliga i databaserna eller på internet och har åtkomliga abstrakt (sammanfattningar). 

Detta för att litteraturen skulle gå att granska för såväl författarna som för läsaren av 

föreliggande litteraturöversikt. Resultatartiklarna skulle även i resultatet belysa ett 

patientperspektiv av att drabbas av vårdskada, då det svarar på syftet med litteraturöversikten. 

Ett krav var också att artiklarna var skrivna på engelska för att resultatet skulle vara möjligt 

att förstå och analysera för författarna.  

 Då syftet var att studera upplevelser valdes att endast inkludera studier med ett resultat av 

analyserad kvalitativ data. Då kvalitativ data möjliggör en fördjupad förståelse av upplevelser 

och erfarenheter av ett fenomen, i relation till en viss patientgrupp eller ett visst 

vårdsamanhang (Segersten, 2012). Även studier med mixad metod inkluderades om de 

bedömdes ha en tillräckligt omfattande kvalitativ del i resultatet, som beskrev patienters 

upplevelser eller perspektiv av att drabbas av vårdskada.  

 

5.3.!Analys!

Analysen av artiklarna som använts i litteraturöversiktens resultat, har gjorts enligt Fribergs 

(2012) metod för allmän litteraturöversikt. Det första steget i analysen gjordes genom att 

samtliga artiklar som ingår i resultatet lästes igenom i sin helhet flera gånger, för att få en 

djupare förståelse av innehållet. För att undvika att påverka varandras förståelse och öka 

möjligheten till en korrekt tolkning av innehållet gjordes detta steg separat av författarna. 

Artiklarna jämfördes, diskuterades och sammanfattades därefter tillsammans, det viktigaste 
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innehållet i artiklarna skrevs sedan ner i en matris, se Bilaga 2. Det andra steget i analysen var 

att identifiera likheter och skillnader mellan artiklarna. Teman som författarna fann i 

resultaten kodades med markeringspenna i olika färger för att kunna jämföra artiklarnas 

innehåll. Likheter och skillnader i de olika artiklarna sorterades därefter i ett dokument i 

vilket författarna sedan i ett tredje steg kategoriserade materialet i kategorier och 

underkategorier, vilka belyser de upplevelser som författarna identifierat i artiklarna.  

 Då huvudkategorierna som författarna fann visade sig ha en nära koppling till de tre 

dimensioner av lidande som beskrivs i Erikssons (2015) teori, valde författarna att 

omformulera huvudkategorierna enligt dessa. Resultatet presenteras därav deduktivt med 

huvudkategorier tagna ur den teoretiska utgångspunkten (Henricson och Billhult, 2013).  

 

6.!Forskningsetiska!överväganden!

Vid studier som baseras på befintlig litteratur behövs ingen bedömning eller godkännande av 

en etisk kommitté, det ställer dock krav på författarna att kritiskt granska och bedöma de 

texter som används för studien (Sandman och Kjellström, 2013). Författarna har därför i 

föreliggande översikt använt sig av kriteriet att alla resultatartiklar är granskade av etisk 

kommitté, alternativt bedömt att studierna är utförda på ett sätt som är etiskt försvarbart i 

avseende att skydda sina informanter och förmedla sitt resultat. 

 Trots att litteraturstudier inte behöver ett etiskt godkännande finns det ändå etiska aspekter 

att ta hänsyn till vid analys och tolkning av texter (Sandman och Kjellström, 2013). Till 

exempel kan brister i läsarens/forskarens språk och ämneskunskaper innebära en risk för 

feltolkning som i sig kan leda till orättvisa bedömningar, analyser och slutsatser. Författarna 

har med anledning av detta granskat studierna noga och använt lexikon och ordböcker för att 

minska risken för misstolkning. Friberg (2012) beskriver att en risk med litteraturöversikter 

även är att författarna väljer artiklar som stödjer deras egen ståndpunkt, varpå författarna i 

största möjliga mån förhållit sig kritiskt genom hela processen för att minska risken för 

vinkling och manipulation av innehåll i föreliggande litteraturöversikt. 

 

6.1.!Författarnas!förförståelse!

För att läsaren av föreliggande litteraturöversikt på ett rättvist sätt ska kunna granska 

genomförandet av översikten och för att undvika en orättvis vinkling i val av litteratur och 

presentation av resultat har författarna valt att redogöra för sin förförståelse vilken även lyfts i 

diskussionen.  
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 Författarnas förförståelse baserat på erfarenheter och upplevelser från vårdyrket är att 

patienter som drabbats av vårdskada borde ha mestadels negativa inställningar och 

upplevelser i relation till att drabbas av vårdskador, med tanke på de negativa konsekvenser 

det har för patienten.  

 

7.!Resultat!

I enlighet med syftet för litteraturöversikten beskriver resultatet patienters upplevelse av att 

drabbas av vårdskada. Författarna fann tre huvudkategorier av upplevelser som beskrevs i 

artiklarnas resultat, vilka formulerats med stöd av den teoretiska utgångspunkten, Katie 

Erikssons vårdteori. Dessa kategorier var vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. 

Utifrån dessa huvudkategorier fördelades patienternas upplevelser, vilka bildade 

underkategorier som beskrev mer specifika upplevelser se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Identifierade huvudkategorier och tillhörande underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Vårdlidande • Bristande kommunikation/information 

• Misstro mot vården 

• Brist på delaktighet i den egna vården 

Sjukdomslidande • Kroppsligt/fysiskt lidande 

• Psykiskt/emotionellt lidande  

Livslidande • Förändringar i livet  

• Ekonomiskt lidande 

 

7.1.!Vårdlidande!

Alla studier beskrev patientupplevelser som gick under kategorin vårdlidande (Andersson, 

Bergh, Karlsson & Nilsson, 2010; Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2015; 

Burnett, Lee, Rushmer, Noble & Davey, 2010; Duclos, Eichler, Taylor, Quintela, Main, Pace 

& Station, 2005; Hassel, Andersson, Koinberg & Wennström, 2016; Joelsson-Alm, Nyman, 

Svensen & Ulfvarson, 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor, Goff, Dodd & Alper, 2009; 

Skyman, Sjöström, & Hellström, 2010; Torres, Turrini  & Merighi, 2017; Van Vorst, Araya-

Guerra, Felzien, Fernald, Elder, Duclos & Westfall, 2007.). Tre underkategorier av 

upplevelser identifierades i studiernas resultat. Dessa var bristande 

kommunikation/information, misstro mot vården och brist på delaktighet i den egna vården. 
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7.1.1.$Bristande$kommunikation/information$

I samtliga artiklar beskrev patienter någon form av upplevelse av brister i kommunikation 

och/eller information från vårdpersonalen innan och/eller efter vårdskadan (Andersson et al., 

2010; Andersson et al., 2015; Burnett et al., 2010; Duclos et al., 2005; Hassel et al., 2016; 

Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2009; Skyman et al., 

2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). Patienter beskrev en upplevelse av att 

vårdskadan direkt orsakats av brister i kommunikationen eller informationen från 

vårdpersonalen (Andersson et al., 2015; Hassel et al., 2016; Kooienga & Stewart, 2011). 

Exempel på brister i kommunikationen som beskrevs vara orsak till vårdskadan var utebliven 

kommunikation och personalens brist på att kommunicera adekvat med patienten (Kooienga 

& Stewart, 2011). Patienter i Hassel et al. (2016) beskrev att de inte fick adekvat information, 

vilket gjort att de missat tidiga symptom på komplikationer efter operation, vilket ledde till att 

de senare drabbades av en vårdskada. I Andersson et al. (2015) upplevde patienter att 

utebliven eller bristfällig information från vårdpersonalen har varit den direkta orsaken till 

vårdskadan de drabbats av.!

 Patienter upplevde att kommunikationen med personalen var otillräcklig eller helt uteblivit 

efter att de drabbats av vårdskada (Andersson et al., 2010; Andersson et al., 2015; Burnett et 

al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Van Vorst et al., 2007). 

Patienter upplevde att de inte fick föra en dialog med läkarna, denna upplevelse bidrog med 

en känsla av att inte bli sedd och lyssnad på (Andersson et al., 2010; Van Vorst et al., 2007). 

Andra patienter upplevde att kommunikationen från personalen var mycket knapp och att de 

inte fick möjlighet att kommunicera tillräckligt med personalen (Andersson et al., 2015; 

Burnett et al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011). Patienter i 

Andersson et al. (2015) beskrev att den bristande möjligheten till kommunikation med 

personalen bidrog till en upplevelse av att bli lämnad, vilket ledde till en känsla av isolering. 

Upplevelsen av bristfällig kommunikation från personalen bidrog enligt patienter i Duclos et 

al. (2005) med en tendens av att se inkompetens hos personalen. Patienter beskrev även 

upplevelser av god kommunikation (Duclos et al., 2005; Mazor et al., 2009). I fallen då god 

kommunikation upplevdes beskrevs personalen ge god omsorg, visa respekt och ta sig tid att 

lyssna och bry sig (Duclos et al., 2005). Den goda kommunikationen upplevdes även minska 

det emotionella lidandet. Patienter beskrev även positiva upplevelser då de fick snabb 

återkoppling och en ursäkt från personalen efter att vårdskadan uppstått (Mazor et al., 2009) 
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 Patienter beskrev upplevelser av utebliven, otillräcklig eller ej adekvat information från 

personalen efter att de drabbats av vårdskada (Andersson et al., 2010; Andersson et al., 2015; 

Burnett et al., 2010; Duclos et al., 2005; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; 

Skyman et al., 2010). Patienter upplevde sig ha fått missledande eller tvetydig information om 

sin vårdskada, vilket ledde till förvirring i deras situation (Andersson et al., 2010; Skyman et 

al., 2010). Andra patienter upplevde att de tiden efter att ha drabbats av vårdskada fick 

mycket liten eller ingen information alls om sin skada (Andersson et al., 2015; Burnett et al., 

2010). I Skyman et al. (2010) upplevde patienter att de knappt fick någon information alls om 

vad MRSA innebar, eller hur det var möjligt att de hade smittats. I Joelsson-Alm et al. (2014) 

upplevde patienter att de inte fick information om hur man anmäler sin skada, de fick istället 

leta reda på informationen själv eller kom över den av en slump. Patienter upplevde att 

otillräcklig information bidrog till känslor av ilska och frustration (Duclos et al., 2005).  

 

7.1.2.$Misstro$mot$vården$

Patienter hade upplevelser av- eller som bidrog till misstro mot hälso- och sjukvården eller för 

personalen (Andersson et al., 2010; Andersson et al., 2015; Burnett et al., 2010; Duclos et al., 

2005; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2009; Torres et al., 

2017; Van Vorst et al., 2007).  

 Patienter beskrev upplevelser av att inte bli tagna på allvar av personalen, vilket innebar att 

de kände minskat förtroende för vården (Andersson et al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014). I 

Joelsson-Alm et al. (2014) framkom vidare att patienter förvånades över okunskapen hos 

personalen. Andra patienter upplevde att personalen hade brist på empati och respekt i sitt 

bemötande, de upplevde sig även ignorerade och förminskade (Andersson et al., 2015; Torres 

et al., 2017). Patienter i Andersson et al. (2015) upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen 

gjorde fel bedömningar och observationer vilket ledde till misstro mot vården.  

 Vissa patienter upplevde ett tappat förtroende för vården, bland annat på grund av att de 

upplevt en brist på kompetent personal och brister i vårdmiljön (Burnett et al., 2010; Mazor et 

al., 2009). I Duclos et al. (2005) upplevde patienter att personalen endast agerade för att rädda 

sitt eget skinn efter att de orsakat patienten en vårdskada, vilket bidrog till ett minskat eller 

helt tappat förtroende. Patienter i Kooienga & Stewart (2011) beskrev att personalen 

förnekade att de hade gjort fel när patienten drabbats av vårdskada, vilket ledde till att 

patienter upplevde stark misstro mot vården. I Van Vorst et al. (2007) upplevde patienter att 

de efter att ha drabbats av vårdskada fick ett minskat förtroende för hälso- och sjukvården, 

bland annat beskrevs att patienter inte litade på att vårdskadan följdes upp.  
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 I Mazor et al. (2009) beskrevs upplevelser av att relationen till personalen påverkades 

negativt efter vårdskadan. En patient kände så stark misstro för personalen att hon vill se dem 

avstängda från att utöva sitt yrke. Det förekom även att patienter upplevde ett starkt 

förtroende för vården (Burnett et al., 2010). Vissa patienter som drabbats av VRI upplevde att 

vården gjort allt i sin makt för att förebygga uppkomsten VRI, trots att de inte lyckats. 

 

7.1.3.$Brist$på$delaktighet$i$vården$

Patienter hade upplevelser av att inte få vara tillräckligt delaktiga i sin egen vård (Andersson 

et al., 2015; Burnett et al., 2010; Duclos et al., 2005). Patienter upplevde att de inte fick en 

korrekt behandling, vilket berodde på att de inte varit delaktiga i sin egen vård (Andersson et 

al., 2015). Patienterna trodde att vårdskadan aldrig hade skett om de fått vara mer delaktiga. 

Bristen på delaktighet upplevdes av patienter även kränkande och gav känslor av att bli 

förminskad som person. Andra patienter beskrev att de inte kände sig bekväma att ställa 

frågor till personalen, då de ansåg att personalen var experter som inte ska ifrågasättas 

(Burnett et al., 2010). Detta bidrog med att patienterna upplevde sig mindre delaktiga i sin 

vård. Patienter i Duclos et al. (2005) upplevde ett behov av ett juridiskt ombud för att förändra 

vården så att patienter blir mer delaktiga.  

 

7.2.!Sjukdomslidande!

Patientens upplevelser med direkt relation till skador de drabbats av i vården lyfts i 

huvudkategorin sjukdomslidande och förekom i åtta studier (Andersson et al., 2010; Duclos et 

al., 2005; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; Skyman et al., 

2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). Dessa beskrivs i underkategorierna 

kroppsligt/fysiskt lidande och psykiskt/emotionellt lidande.  

 

7.2.1.$Kroppsligt/fysiskt$lidande$

Patienter beskrev upplevelser av olika symptom och komplikationer av sin vårdskada som 

bidrog till fysiskt/kroppsligt lidande (Andersson et al., 2010; Duclos et al., 2005; Hassel et al., 

2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 2007). Patienter 

upplevde bland annat smärta som bidrog till kroppsligt/fysiskt lidande (Andersson et al., 

2010; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 

2007). Vissa patienter upplevde en stark kroppslig/fysisk smärta som inte gick att lindra med 

läkemedel (Andersson et al., 2010). Utöver smärta upplevde patienter flera fysiska och 
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kroppsliga symptom som bidrog med lidande (Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; 

Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 2007). Bland annat beskrev patienter en upplevelse av 

fysisk funktionsnedsättning orsakat av vårdskadan (Andersson et al., 2010; Mazor et al., 

2009; Van Vorst et al., 2007). Andra patienter beskrev kroppsligt/fysiskt lidande på grund av 

läckage av kroppsvätskor som uppkommit efter vårdskadan (Hassel et al., 2016; Joelsson-

Alm et al., 2014). I Hassel et al. (2016) syftade läckaget av vätska till sårvätskor och i 

Joelsson-Alm et al. (2014) syftade läckaget till urin.  

 Patienter upplevde att läkemedelsbehandling av vårdskadan orsakade kroppsligt/fysiskt 

lidande (Andersson et al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014). I Andersson et al. (2010) 

upplevde patienter att höga doser av läkemedel bidrog med kroppslig trötthet och/eller sänkt 

medvetandegrad. Patienter i Joelsson-Alm et al. (2014) upplevde biverkningar av läkemedel 

som bland annat bidrog till störd sömn. Andra patienter upplevde att skadan i sig orsakade 

kroppslig trötthet (Hassel et al., 2016). Patienter i Van Vorst et al. (2007) upplevde att 

vårdskadan orsakade fysiskt obehag.  

 

7.2.2.$Psykiskt/emotionellt$lidande$

Patienter hade även upplevelser relaterade till sin vårdskada som bidrog med 

psykiskt/emotionellt lidande (Andersson et al., 2010; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 

2014; Mazor et al., 2009; Skyman et al., 2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). 

Patienter upplevde frustration över vårdskadan och dess symptom (Andersson et al., 2010; 

Mazor et al., 2009; Skyman et al., 2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). För vissa 

patienter var det skadan i sig som bidrog till upplevelsen av frustration (Mazor et al., 2009; 

Skyman et al., 2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). För andra patienter var 

upplevelsen av frustration kopplat till vårdskadans symptom (Andersson et al., 2010).  

 Patienter upplevde att vårdskadan orsakade depression, nedstämdhet eller ångest 

(Andersson et al., 2010; Hassel et al., 2016; Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 2007). I 

Torres et al. (2017) beskrev patienter att vårdskadan orsakat en psykisk/emotionell trötthet.  

 Patienter beskrev att de kände skam över skadan eller dess symptom (Joelsson-Alm et al., 

2014; Skyman et al., 2010). I Joelsson-Alm et al. (2014) utryckte patienter en skam över 

lukten av de kroppsvätskor som på grund av deras vårdskada kunde läcka, utanför patientens 

kontroll. I Skyman et al. (2010) kände patienterna skam och skuld, då de kände sig orena och 

var rädda att smitta sin omgivning. Patienter uttryckte också rädslor för skadans utveckling 

och uppkomst av nya symptom (Andersson et al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014). I 
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Joelsson-Alm et al. (2014) upplevde patienter även rädsla för att förlora kontrollen över sin 

situation på grund av vårdskadan. 

 

7.3.!Livslidande!

I åtta studier framkom upplevelser som inkluderades under huvudkategorin livslidande, vilka 

beskrivs i underkategorierna förändringar i livet och ekonomiskt lidande (Andersson et al., 

2010; Duclos et al., 2005; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; 

Skyman et al., 2010; Torres et al., 2017; Van Vorst et al., 2007). 

 

7.3.1.$Förändringar$i$livet$

Patienter upplevde förändringar i livet på grund utav sin vårdskada (Andersson et al., 2010; 

Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; Skyman et al., 2010; Torres 

et al., 2017). Patienter upplevde att skadan medfört begränsningar i vardagen (Andersson et 

al., 2010; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2009; Torres et al., 

2017). I Andersson et al. (2010) beskrev patienter att de på grund av sin vårdskada var 

tvungna att anpassa sitt liv och sitt hem för att kunna hantera svårigheterna. Patienterna 

upplevde sig ibland även isolerade då de kände sig låsta till hemmet. Patienterna i Hassel et 

al. (2016) upplevde att vårdskadan bidrog med både små och stora förändringar i deras 

vardagliga liv, framför allt då läketiden var lång (18 – 36 månader). Patienter beskrev att 

dessa förändringar även kvarstod efter att skadan läkt. Patienter i Joelsson-Alm et al. (2014) 

upplevde att vårdskadan bidragit med begränsningar i vardagen. Vissa patienter beskrev att de 

undvek att träffa människor då de föredrog att behålla sina problem för sig själv, framför allt 

äldre patienter. Tre patienter upplevde att de på grund av sin vårdskada inte kunde ta hand om 

sina nyfödda barn. Patienter upplevde också att sexlivet påverkats negativt av skadorna. 

Patienter i Mazor et al. (2009) upplevde en känsla av att livet avbröts på grund av skadan. 

Patienterna beskrev att de förlorat arbetet och upplevde rubbade förutsättningarna för vissa 

dagliga aktiviteter. Patienterna upplevde även att deras beteende påverkades negativt. I Torres 

et al. (2017) beskrevs att patienterna bland annat upplevde förändrade familjerelationer då 

patienten kände sig som en börda på grund av sin vårdskada. 

 Patienter upplevde att sociala relationer påverkades negativt av vårdskadan (Andersson et 

al., 2010; Hassel et al., 2016; Torres et al., 2017). Patienter i Hassel et al. (2016) upplevde att 

deras sociala liv begränsades då vardagen krävde mer planering för att gå ihop. Rädslan för en 
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ny infektion upplevdes skrämmande, vilket bidrog till att patienter inte vågade lämna hemmet. 

De kände sig därför avskurna från sitt vardagliga sociala liv. 

 I Skyman et al. (2010) upplevde patienter att de blev stigmatiserade av vården och 

samhället. Patienterna upplevde att de blev sämre bemötta och uteslutna i vissa sammanhang. 

De upplevde också att de fick sämre villkor för vård på grund av smittan de fått i kontakten 

med vården. Patienter i Torres et al. (2017) upplevde en känsla av att livet passerar. En 

upplevelse av osäkerhet och rädsla inför framtiden förekom också, vissa upplevde även en 

rädsla för att dö av sina skador.  

 Patienter hade också upplevelser av att lidandet som vårdskadan medfört på sikt även lett 

till en positiv inverkan på livet (Andersson et al., 2010; Hassel et al., 2016). Patienter beskrev 

bland annat att de uppskattar livet mer efter sin vårdskada, då de är glada att vara vid liv. I 

Hassel et al. (2016) beskrev patienter att andra problem upplevs mindre och lättare att hantera 

i jämförelse med lidandet de genomgått. 

 

7.3.2.$Ekonomiskt$lidande$

Patienter upplevde att vårdskadan haft negativa konsekvenser för ekonomin, vilket beskrevs 

som finansiellt och/eller ekonomiskt lidande (Andersson et al., 2010; Duclos et al., 2005; 

Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 2007). Patienter upplevde att de led ekonomiskt då de 

inte kunde arbeta på grund av sin vårdskada (Van Vorst et al., 2007; Andersson et al., 2010; 

Mazor et al., 2009). De upplevde bland annat att de fick ökade utgifter för resor till och från 

sjukvården och för inköp av läkemedel. Patienter i Mazor et al. (2009) upplevde framförallt 

att vårdskadan medfört ökade kostnader för läkemedel. I Andersson et al. (2010) framkom att 

framförallt patienter med tidigare begränsad inkomst upplevde ett ökat ekonomiskt lidande 

efter att de drabbats av vårdskada. Patienter upplevde att det ekonomiska lidandet även hade 

starka influenser på deras emotionella välbefinnande (Duclos et al., 2005; Van Vorst et al., 

2007).  

 

8.!Diskussion!

I följande avsnitt har författarna först diskuterat utförandet av studien och belyst styrkor och 

svagheter i tillämpningen av metoden. Därefter har valda delar, som författarna anser är 

huvudfynd i resultatet, diskuterats utifrån bakgrunden, annan litteratur och i relation till Katie 

Erikssons vårdteori. 
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8.1.!Metoddiskussion!

Redan vid tidiga litteratursökningar upptäckte författarna att ämnet var mindre beforskat ur ett 

patientperspektiv. Författarna gjorde till en början sökningar utifrån ett begränsat antal sökord 

med en allmän koppling till vårdskador. Dessa visade sig ge ett för brett spektrum av träffar 

som inte var relevanta för syftet. Ytterligare sökord lades därför till, vilka ökade 

träffsäkerheten i avseende att hitta resultatartiklar.  

 Författarnas kunskaper i att söka artiklar i de använda databaserna var till en början 

begränsad. Under sökprocessen utvecklades dessa kunskaper, vilket gjorde att författarna 

senare i sökprocessen fick bättre träffar. Det är således möjligt att en mer erfaren användare 

av databaserna hade fått ytterligare träffar som författarna möjligen missat, vilka kunde ha 

varit av betydelse för resultatet av föreliggande litteraturöversikt.  

 Författarnas förkunskaper i ämnet var begränsade och baserades till en början mestadels på 

erfarenheter och upplevelser från arbetslivet i vården. Vid valet av sökord användes ordböcker 

och lexikon för att finna korrekta sökord på engelska. Kombinationen av begränsade 

förkunskaper och att översättningar gjorts till ett annat språk medför en risk att författarna 

missat relevanta sökord eller använt termer som möjligen är av annan betydelse än vad som 

var tänkt. 

 Vid granskning av artiklarna som förekom vid litteratursökningarna så lästes endast 

abstrakt i artiklar som hade en rubrik av intresse för litteraturöversikten. Det finns en risk att 

artiklar med relevant innehåll missats på grund av att rubriken inte väckt tillräckligt intresse i 

relation till utgångspunkten och syftet. 

 Då mängden artiklar till resultatet som hittades genom litteratursökningar i databaserna var 

för liten gjorde författarna även manuella sökningar genom att läsa referenslistor i andra 

förekommande artiklar. Två artiklar som bedömdes svara på syftet hittades genom dessa 

manuella sökningar. Det är möjligt att dessa hade missats om sökningarna i databaserna från 

början bidragit med ett tillräckligt antal artiklar till resultatet. Det finns även en risk att utfallet 

av de manuella sökningarna hade blivit annorlunda om det varit andra personer än författarna 

som gjort granskningar av referenslistor. 

 Artiklarna som slutligen användes till resultatet är publicerade mellan 2005-2017. 

Fördelningen däremellan är jämn och representerar hela tidsperioden. Då ingen artikel är 

avvikande i fördelningen anser författarna att artiklarna representerar aktuell forskning och är 

jämförbara i förhållande till varandra och till utgångspunkten. Artiklarnas ursprung var 

Sverige (n=5), USA (n=4), England (n=1) och Brasilien (n=1). Fördelningen kan tyckas skev 
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och representerar inte hela världen, men speglar urvalet av publicerade artiklar väl då den 

mesta forskning inom ämnet är ifrån länder med hög ekonomisk standard (Jha et al., 2010). 

Eftersom författarna hade fokus på att hitta artiklar som svarade på syftet och inga 

begränsningar på artiklarnas ursprung fanns, är fördelningen helt slumpmässig utifrån den 

sökteknik som författarna använt. Då föreliggande litteraturöversikt syftar till att beskriva 

patienters upplevelse av att drabbas av vårdskada utifrån befintlig och aktuell litteratur så 

anser författarna att fördelningen inte påverkar resultatet negativt. 

 Författarna har använt artiklar med resultat av kvalitativ data. Två artiklar använde en 

mixad metod (Andersson et al., 2015; Van Vorst et al., 2007). I dessa har författarna endast 

använt den kvalitativa delen av resultatet, vilket ansågs svara på syftet. Tre artiklar som 

använts i resultatet har använt både patienter och anhörigas upplevelser av vårdskador 

(Andersson et al., 2015; Mazor et al., 2009; Van Vorst et al., 2007). De anhörigas del i 

studierna beskrevs utifrån patientens perspektiv, vilket innebar att de agerade talesperson för 

patienten som drabbats och inte redogjorde för sin egen upplevelse. Det finns en risk att dessa 

upplevelser skiljer sig från patientens egna upplevelser. Men eftersom även patienter deltog 

ansåg författarna att resultaten ändå var viktiga att inkludera till resultatanalysen i 

föreliggande översikt. En artikel jämförde upplevelser från patienter som hade drabbats av 

vårdskada med patienter som inte hade drabbats (Burnett et al., 2010). Författarna har ur den 

artikeln endast använt de drabbade patienternas upplevelse i analysen. 

 Studierna som ligger bakom resultatartiklarna har använt olika metoder för datainsamling. 

Metoderna som använts är enskilda intervjuer (n=8), intervjuer i fokusgrupper (n=1), 

frågeformulär (n=1) och anmälningar/rapporter från patienter/anhöriga (n=1), se Bilaga 2. 

Författarna är medvetna om att de olika metoderna kan påverka studiernas resultat. Till 

exempel finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor om datainsamlingen skett via 

frågeformulär eller anmälningar/rapporter vilket innebär en risk för ett tunt innehåll utan 

djupare koppling till upplevelsen. I fokusgrupper sker intervjuerna gemensamt med flera 

deltagare, där deltagarnas beskrivning av sina upplevelser påverkas av andra deltagare. 

Författarna bedömde dock att innehållet i dessa artiklar var tillräckligt och att resultatet i 

dessa artiklar tillförde relevant data till analysen i föreliggande litteraturöversikt. 

 Vid kategorisering av resultatet användes till en början induktiv ansats från verkligheten 

(Henricson & Billhult, 2013). Då kategoriseringen var genomförd insåg författarna att 

huvudkategorierna stämde väl överens med den teoretiska referensramen som författarna 

avsett att använda i föreliggande litteraturöversikt. För att tydliggöra sambandet valde 

författarna därför att omformulera huvudkategorierna enligt Erikssons (2015) teori. Resultatet 
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presenteras därav deduktivt, utifrån kategorier tagna ur den teoretiska referensramen. Inga 

underkategorier ändrades eller tillades för att passa de nya huvudkategorierna, vilket 

säkerställer att författarna inte manipulerat resultatet för att passa den teoretiska 

utgångspunkten. 

 

8.2.!Resultatdiskussion!

Valda delar ur resultatet som författarna anser är huvudfynd har nedan diskuterats utifrån 

bakgrund, annan forskning och den teoretiska utgångspunkten. De huvudfynd som författarna 

valt att lyfta är kommunikation/information, kvalitet och säkerhet och positiva effekter av god 

vård. 

 

8.2.1.$Kommunikation/Information$

I resultatet framkommer att patienter upplever brister i kommunikation och information från 

personalen. Dessa brister bidrog till vårdlidande och ansågs ibland vara direkta orsaken till 

vårdskadans uppkomst. De brister som patienter upplever i vården beskrivs av Eriksson 

(2015) som vårdlidande. Eriksson anser att vårdlidandet uppstår på grund av otillräcklig 

reflektion och okunskap om patientens upplevda lidande hos vårdpersonalen. De brister i 

kommunikation och information som patienter upplever bekräftar Erikssons beskrivning. 

 Enligt svensk Patientlag (SFS 2014:821) har patienten rätt till att få information om sitt 

hälsotillstånd, vård och behandling. Patienter har även rätt att få information om risker för 

komplikationer, biverkningar och metoder för att förebygga uppkomst av sjukdom och skada. 

Även ICN (2012) lyfter sjuksköterskans ansvar att ge adekvat och nödvändig information till 

patienter för att motverka uppkomst av skada och lidande. Patienternas upplevelser som 

framkommer i resultatet tyder på att hälso- och sjukvårdspersonalen inte följer sitt ansvar, 

vilket orsakar patienten skada och lidande som hade kunnat undvikas. En möjlig förklaring till 

personalens agerande finner vi i annan forskning (Bridgeman & Malinoski, 2009). Det 

beskrivs att det finns stora utmaningar för personalen att redogöra för den exakta orsaken till 

vårdskada, framför allt i fall då den direkta orsaken inte är känd eller då vårdskadan orsakats 

av en kombination av brister i olika led. Detta skulle kunna förklara att personalen undviker 

att kommunicera med- och ge information till patienten efter att de drabbats av vårdskada.  

 Eriksson (2015) beskriver att vårdlidandet kan minskas eller helt utebli om vårdpersonalen 

strävar efter att ge god vård genom medmänsklighet och kärlek. I resultatet framkommer att 

patienter upplevde att personalen gav god omsorg, visade respekt och brydde sig om patienten 
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i de fall då god kommunikation från personalen fanns. Då patienter fick snabb återkoppling 

och en ursäkt för den inträffade vårdskadan, beskrevs en positiv upplevelse som bidrog till ett 

minskat vårdlidande. Detta bekräftar Erikssons teori och styrker resonemanget om att 

vårdlidandet kan minskas och/eller helt elimineras. Det tyder även på ett behov av förbättrad 

kommunikation och information från personalen för att patienternas lidande ska minska.   

 

8.2.2.$Kvalitet$och$säkerhet$

Internationellt finns beskrivet att patientsäkerhet är högprioriterat i hälso- och sjukvården 

(WHO, n.d.a). I Sverige finns det lagar som stödjer detta och tillskriver ett ansvar för hälso- 

och sjukvårdspersonal att arbeta för att förebygga vårdskador och öka kvalitet och säkerhet i 

vården (Öhrn, 2014). Det innebär också en plikt att anmäla/rapportera avvikelser i syfte att 

förbättra och utveckla vården (SOSFS 2011:9). ICN (2012) lyfter sjuksköterskans ansvar att 

ingripa i fall då patienter far illa eller riskerar att skadas på grund av annan sjukvårdspersonals 

agerande. Eriksson (2015) beskriver i sin teori att hälso- och sjukvårdspersonalens 

huvudsakliga uppgift är att främja hälsa och lindra lidande för patienten, vilket är förenligt 

med vårdens arbete även enligt ICN och svenska lagar.  

 Resultatet i föreliggande litteraturöversikt tyder på att verkligheten för patienter som 

drabbats av vårdskada ser annorlunda ut. Det framkommer att patienter upplevde att personal 

förnekade att de gjort fel. De upplevde även att personal försummade vårdskador för att rädda 

sig själva från påföljder eller straff. Vidare framkom att patienter inte litade på att 

vårdskadorna följdes upp av personalen. I annan forskning beskrivs en möjlig förklaring till 

sjukvårdspersonalens felaktiga agerande. Bridgeman och Malinoski (2009) beskriver att det 

finns en tro hos personal om att patienten inte kommer att få reda på sanningen om hur de 

drabbats av vårdskada. Det kan därför anses vara lättare att förneka fel och brister och att 

undanhålla delar av sanningen från patienten. Ytterligare forskning visar på ett samband som 

stödjer patienternas upplevelser. Weingart et al. (2005) beskriver att det finns betydande 

skillnader mellan patienters upplevda vårdskador och personalens dokumentation och 

anmälningar. Det framkommer att alla händelser inte dokumenteras och att väldigt få 

händelser anmäls/rapporteras vidare.  

 De upplevelser som framkommer i resultatet i föreliggande litteraturöversikt tyder på att 

vårdpersonal inte följer de ansvar och de lagar de är skyldiga att förhålla sig till, vilket utgör 

ett problem i vården. Resonemanget och patienternas upplevelser styrks även utifrån 

forskning ur vårdpersonalens perspektiv, vilken lyfter möjliga förklaringar. Därför skulle det 
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vara av betydelse att förbättra och åtgärda de problem som patienterna upplever för att öka 

kvalitet och säkerhet i vården och därigenom även minska patienters lidande. 

 

8.2.3.$Positiva$effekter$av$god$vård$$

Ett intressant fynd som därav ansågs viktigt att lyfta är patienters positiva upplevelser efter 

vårdskada och av vårdskadan i sig. Utifrån författarnas förförståelse som presenterats tidigare 

så var uppfattningen att patienterna borde ha mestadels negativa upplevelser på grund av de 

negativa effekter en vårdskada för med sig. Genomgående i resultatet var de negativa 

upplevelserna, men det förekom också positiva upplevelser. Även om de positiva 

upplevelserna var få bedömdes dessa upplevelser vara betydande och ger kontrast i resultatet.  

 I motsats till upplevelser av att vården brister och personalen inte tar sitt ansvar så förekom 

också starka upplevelser av att vården varit god. Till exempel upplevde patienter att 

personalen gjort allt i sin makt för patientens bästa och för att denna inte skulle drabbas av 

vårdskada, även då de inte lyckats. Denna upplevelse skulle utifrån Erikssons (2015) teori 

kunna härledas till vårdpersonalens kärleksfulla handlingar och vilja att göra gott för 

patienten, vilket mynnar i att patientens lidande lindras.  

 Ett annat exempel på en positiv upplevelse hos patienter, som författarna bedömer vara det 

mest framträdande, var att lidandet som vårdskadan medfört och som patienten genomgått fått 

en ny mening i positiv bemärkelse. Patienter upplevde att livet efter vårdskadan var lättare i 

kontrast till det lidande de genomgått och andra patienter utryckte lycka över att vara vid liv. 

Patienternas upplevelse styrker Erikssons (2015) teori i vilken det beskrivs att lidandet 

tillskrivs en mening då patienten genomgår de prövningar och motgångar som lidandet 

innebär. I sammanhanget tillför erfarenheterna som lidandet bidragit med att patienterna får 

en förändrad syn på livet, vilket gör lidandet meningsfullt. Resonemanget styrks ytterligare i 

annan forskning som beskriver ett liknande samband. Vatne och Nåden (2016) beskriver att 

personer som överlevt självmordsförsök fått en förändrad syn på livet, de upplever bland 

annat glädje över att vara vid liv. Personerna beskriver att de med hjälp av personalens 

respekt- och kärleksfulla bemötande, som ingav trygghet och god möjlighet till 

kommunikation, kunde ta sig igenom lidandet och hitta en ny uppfattning om livet. 

 Författarna vill poängtera att det inte är alla patienter som upplever att lidandet som en 

vårdskada medför ger livet en ny mening eller på sikt har positiva effekter. Vanligare är 

förekomsten av negativa upplevelser som att sociala relationer påverkades negativt och att 

vardagen blivit svårare att hantera. Vad författarna vill lyfta med ovanstående resonemang är 

att det finns potential att lindra patienters lidande och bidra med en positiv upplevelse om 
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vården fungerar bra. Detta motiverar ett behov av att förbättra vården så att patienternas 

upplevda lidande kan minimeras.  

 

9.!Kliniska!implikationer!

Patienter som drabbats av vårdskada upplever ett flertal brister i vården, där författarna anser 

att de mest framträdande är brister i kommunikation/information från hälso- och 

sjukvårdspersonalen och kvalitet/säkerhet i vården. Denna kunskap talar för att det finns ett 

behov av förbättringar inom dessa områden i hälso- och sjukvården för att undvika att 

vårdskador uppstår och för att ge patienter som drabbas en bättre vård och behandling och 

därigenom minska patienternas lidande. Utöver att bespara patienten lidande kan förbättringar 

inom kommunikation/information och kvalitet/säkerhet innan och efter vårdskador även ge 

möjlighet till att flera vårdplatser kan frigöras till andra patientgrupper och även bespara 

patienten, sjukvården och samhället stora kostnader. Då vårdskador klassas som undvikbara 

motiveras behovet av dessa förbättringar i hälso- och sjukvården och innebär att potentialen 

till ökad kvalitet och säkerhet gällande vårdskador är stor. 

 

10.!Förslag!till!fortsatt!forskning!

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar på att patienterna besitter viktigt kunskap 

baserat på erfarenheter av vårdskador, vilket hälso- och sjukvården kan dra nytta av i sitt 

arbete med kvalitet och säkerhet. Författarna anser därför att ett intressant område för 

framtida forskning skulle vara att ur ett patientperspektiv identifiera metoder för att förbättra 

kommunikation/information mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Eventuellt 

kan kunskapen från sådan forskning bidra med ett nytt perspektiv på problemområdet, vilket i 

sin tur kan ligga till grund för framtida förbättringsarbeten som möjliggör att vården upplevs 

bättre av de patienter som drabbas av vårdskada. 

 

11.!Slutsats!

I föreliggande litteraturöversikt framkommer att patienter upplever stora brister i 

kommunikationen med- och informationen från hälso- och sjukvårdspersonal, både innan och 

efter att de drabbats av vårdskada. Patienters upplevelser visar även att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tar de ansvar de är skyldiga till enligt befintliga lagar och föreskrifter. 
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Vidare styrker patienternas upplevelser att lidandet minskar i fall då kommunikation och 

information från hälso- och sjukvårdspersonalen är god och då få eller inga brister upplevs. 

 Resultatet visar att patienterna har en förmåga att se problem och brister som hälso- och 

sjukvården kan dra nytta av i sitt arbete för framtida utveckling av kvalitet och säkerhet, i 

syfte att minska förekomst av vårdskador och upplevt vårdlidande för de patienter som 

drabbats. 
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Bilaga&1.&Sökmatris&&
Sökningar utförda 14 februari, 2017. 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete ("Patient attitudes" OR "patient 
perspective" OR "patient experience") And 
(Adverse AND healthcare AND events) 

Peer Reviewed,Full text, år 
2000-2017, Språk: Engelska och 
svenska 

20 10 4 2 
6#,  2# 

Cinahl Complete ("patient experience" OR "patient 
perspective") AND (”medical errors” OR 
”cross infection” OR ”MRSA” OR 
”pressure ulcer” OR "Adverse event" OR 
"Adverse events") 

Peer Reviewed,Full text, år 
2000-2017, Språk: Engelska och 
svenska 

27 13 5 2 
7#, 4# 

Cinahl Complete Patient AND attitudes AND MRSA Peer Reviewed,Full text, år 
2000-2017, Språk: Engelska och 
svenska 

17 6 3 1 
 9# 

PubMed ("patient experience" OR "patients 
experience") AND Infection AND 
("Helthcare-assosiated" OR "surgical") 

År 2000-2017, språk engelska 
och svenska  

70 14 5 2 
3#, 10# 

PubMed ("Surgical Wound 
Infection/complications"[MAJR]) AND 
(patient experience OR patient 
experiences) 

År 2000-2017, Språk: engelska 
och svenska 

6 4 2 1 
1# 

PubMed ("Surgical Wound 
Infection/complications"[MAJR] OR 
"Surgical Wound 
Infection/therapy"[MAJR]) AND ("patient 
experience" OR "patient experiences") 

År 2000-2017, Språk: engelska 
och svenska 

4 3 2 1 
5# 

Tabellen visar sökvägar som författarna använt, som har bidragit till fynd av resultatartiklar. Ett antal av resultatartiklarna förekom vid flera 

sökningar. Dessa presenteras dock endast som valda vid första sökningen där de förekom och har uteslutits från senare sökningar.   
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Bilaga&2.&Matris&över&urval&av&artiklar&till&resultat&&
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
 

Resultat 

1# 
Andersson, 
A.E., Bergh, 
I., Karlsson, 
J. & Nilsson, 
K. 

Patients’ experiences 
of acquring a deep 
surgical site infection: 
An interview study 

2010, 
Sverige, 
American 
Journal of 
Infection 
Control 

Syftet med studien var 
att ta reda på och 
utvärdera patienternas 
upplevelser förknippade 
med att efter operation 
förvärva en djup 
infektion i 
operationsområdet. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 14 deltagare som diagnostiserats med infektion i 
operationssår. 
Datainsamling: Intervjuer med samma inledande öppna 
fråga för samtliga deltagare. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades sedan ordagrant. 
Analys: Innehållsanalys enligt Silverman 
 

Patienterna upplevde lidande på 
grund utav smärta, isolering och 
osäkerhet. Infektioner påverkade 
patienternas känslomässiga, sociala, 
fysiska och ekonomiska aspekter av 
livet mycket negativt, ofta under en 
lång tid. 
 
 

 2# 
Andersson, 
Å., Frank, 
C., Willman, 
A.M.L., 
Sandman, P.-
O. & 
Hansebo, G. 

Adverse events in 
nursing: A 
retrospective study of 
reports of patient and 
relative experiences 

2015, 
Sverige, 
Internationa
l Council of 
Nurses 

Syftet med studien var 
att undersöka patienter 
och anhörigas 
upplevelser av 
biverkningar/negativa 
händelser relaterade till 
omvårdnad i Sverige. 

Design: Retrospektiv mixad metod 
Urval/Datainsamling: 114 rapporter från patienter eller 
anhöriga, till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 
om negativa händelser/biverkningar i kategorin omvårdnad 
har använts. sammanlagt identifierades 242 fall i dessa 
rapporter. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys 
 

Fyra kategorier upplevelser av 
negativa händelser/biverkningar 
framkom. Dessa var bristande 
kommunikation och involverande 
av patienten, felaktig klinisk 
bedömning, bristande 
omvårdnadsåtgärder och brister i 
utförandet av omvårdnaden. 
 
 

 3# 
Burnett, E., 
Lee, K., 
Rushmer, 
M., Noble, 
M. & Davey, 
P. 

Healthcare-associated 
infection and the 
patient experience: a 
qualitative study using 
patient interviews 

2010, 
England, 
Journal of 
Hospital 
Infection 

Syftet med studien var 
att jämföra berättelser 
från patienter som 
diagnostiserats med 
infektion av 
Staphylococcus aureus i 
blodet, vid 
sjukhusvistelse, med 
patienter som varit på 
samma sjukhus med 
som inte diagnostiserats 
med en infektion. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 18 patienter som drabbats av staphylococcus aureus 
under sin sjukhusvistelse deltog i studien resterande 
deltagare utan infektion valdes slumpmässigt av de patienter 
som varit på sjukhus under samma tidsperiod. 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer på mellan 20-
40 min. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Efter 
den 18e intervju ansåg forskarna att mättnad uppnåtts då 
inga nya teman framkom. 
Analys: Tematisk analys 
 

Patienter upplevde avsaknad av 
skriftlig och verbal kommunikation. 
Patienter kände sig också obekväma 
med att ställa frågor till personalen 
och vågade inte ifrågasätta 
personalens praktiska agerande. 
Vissa patienter behöll sitt 
förtroende för vården, andra kände 
misstro för vården, vilket utgjorde 
en stor oro för patienter om de 
skulle behöva återvända till 
sjukhuset. 
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 4# 
Duclos, 
C.W., 
Eichler, M., 
Taylor, L., 
Quintela, J., 
Main, D.S., 
Pace, W. & 
Station, E. 

Patient perspectives of 
patient-provider 
communication after 
adverse events 

2005, USA, 
Internationa
l Journal for 
Quality in 
Health Care 

Syftet var att utforska 
patienters uppfattning 
om patientrelaterad 
kommunikation efter en 
faktisk negativ händelse 

Design: Kvalitativ 
Urval: 16 patienter utvalda från ett statligt försäkringsbolag 
deltog i studien. 
Datainsamling: Intervjuer genomfördes i fokusgrupper med 
4 deltagare i varje grupp. Intervjuerna transkriberades och 
fältanteckningar fördes under intervjuernas gång. 
Analys: Innehållsanalys med modifierad version av 
grounded theory 

Två typer av trauma hittades i 
patienternas upplevelser, vilka var 
fysiskt och emotionellt trauma. 
Ett tredje trauma som var lite mer 
dolt än de två andra beskrevs också, 
vilket var av finansiell karaktär. 
Två andra teman av upplevelser 
som framkom var oro och 
frustration. 
 

 5# 
Hassel, K., 
Andersson, 
K., 
Koinberg, 
I.L. & 
Wennström, 
B. 

Postoperative wound 
infections after a 
proctectomy: Patient 
experiences 

2016, 
Sverige, 
Internationa
l Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health and 
Well-being 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelse av 
drabbas av infektion i 
perineumområdet efter 
rektum amputation. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 10 patienter som drabbats av infektion i 
perineumområdet efter rektalamputation deltog. 
Datainsamling: Intervjuer med en inledande öppen fråga 
med förutbestämda följdfrågor. Dessa transkriberades sedan. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

I resultatet framkommer fyra 
huvudkategorier av upplevelser. 
Dessa var ”hantering av 
komplikationer”, att ”vara 
oberoende”, ”känsla av säkerhet” 
och ”acceptans av sin situation”. 
För många av patienterna blev 
infektionerna långvariga vilket 
ledde till förändringar i deras 
livssituationer. 
 

 6# 
Joelsson-
Alm, E., 
Nyman, C.-
R., Svensen, 
C. & 
Ulfvarson, J. 

Micturition problems 
after bladder 
distension during 
hospitalization in 
Sweden 

2014, 
Sverige, 
Nursing 
Research 

Syftet med studien var 
att undersöka patienters 
upplevelser av 
miktionsbesvär efter 
blåsuttänjning och dess 
påverkan på patientens 
vardagliga liv. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 20 personer diagnostiserade med undvikbara skador 
på urinblåsan orsakat av blåsöverfyllnad i kontakten med 
vården mellan åren 2007-2010 deltog. 
Datainsamling: Intervjuer med två öppna frågor. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

Patienter upplevde förändringar i 
vardagslivet, med begränsningar av 
olika slag. Upplevelser av fysiskt 
och psykiskt lidande beskrevs 
också. Patienter upplevde att 
personalen har brist på kunskap 
eller rutiner vilket bidrar med 
misstro. Patienter utryckte även att 
det var svårt att få information  
 

7# 
Kooienga, S. 
& Stewart, 
V. 

Putting av face on 
medical errors: A 
patient perspective 

2011, USA, 
Journal for 
Healthcare 
Quality 

Syftet med studien var 
att upptäcka 
samhällsmedborgares 
uppfattningar av 
vårdskador/behandlings
fel  

Design: Kvalitativ 
Urval: 30 samhällsmedborgare som accepterat deltagande 
genom en tidigare utförd experimentell studie. 
Datainsamling: Telefonintervjuer 3.5-25 minuter.  
Analys: Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 

Resultatet bestod av fem kategorier. 
Dessa var Betydelsen av 
behandlingsfel, brist på respekt, 
skuld, stigma, sätt att förbättra 
kommunikationen mellan patienter 
och vårdpersonal. 
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8# 
Mazor, 
K.M., Goff, 
S., Dodd, K. 
& Alper, E.J. 
 

Understanding 
patients’ perceptions 
of medical errors 

2009, USA, 
Journal of 
Communica
tion in 
Healthcare 

Syftet med studien var 
att utreda patienters 
uppfattningar av att 
drabbats av 
behandlingsfel/vårdska
da.  

Design: Kvalitativ 
Urval: 17 patienter eller anhöriga till patienter, som drabbats 
av vårdskada. 
Datainsamling: Semistrukturerad djupintervjuer per telefon. 
Analys: Innehållsanalys enligt grounded theory 
 
 

Fem huvudkategorier identifierades 
och tillhörande underkategorier. 
Huvudkategorierna var inverkan 
fysiskt, emotionellt/psykiskt, 
relationen till vårdgivaren, livet i 
stort och beteendet. 

9# 
Skyman, E., 
Sjöström, 
H.T. & 
Hellström, L. 

Patients´experiences 
of being infected with 
MRSA at a hospital 
and subsequently 
source isolation 

2010, 
Sverige, 
Scandinavia
n Journal of 
Caring 
sciences 

Syftet med studien var 
att få kunskap om 
patienters upplevelse av 
att bli smittade av 
MRSA i kontakten med 
sjukhus och därmed 
isolerade på 
infektionsavdelning. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 6 patienter som smittats med MRSA under sin 
sjukhusvistelse 1997-2001 och som därefter isolerats minst 
en vecka deltog. 
Datainsamling: Djupintervjuer med en inledande öppen 
fråga, med varierande följdfrågor beroende på patientens 
svar. Intervjuerna transkriberades ordagrant. 
Analys: Intersubjektiv analys 
 

Patienter kände sig kränkta, 
traumatiserade och kände ett stort 
ansvar i att inte smitta andra med 
MRSA. Upplevelser av att inte få 
samma villkor för rehabilitering 
som andra patientgrupper beskrevs. 
Patienter kände sig sårbara i 
relation till vårdpersonalen och 
omgivningens reaktioner.  
 

 10# 
Torres, L.M., 
Turrini, N.T. 
& Merighi, 
A.B. 

Patient readmission 
for orthopedic surgical 
site infection: an 
hermeneutic 
phenomenological 
approach 

2017, 
Brasilien, 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet var att undersöka 
patienters individuella 
upplevelse av att 
drabbas av infektion i 
operationsområdet efter 
ortopedisk kirurgi. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 11 patienter som drabbats av infektion i 
operationsområdet efter ortopedisk operation, som blivit 
återintagna på sjukhus deltog. 
Datainsamling: Intervjuer med en öppen fråga. 
Analys: Fenomenologisk analysmetod 
 
 

Patienter upplevde rädslor för det 
okända, frustration och en känsla av 
att tiden springer förbi utan att de 
kan leva sina liv. Patienter upplevde 
sig också förbisedda av personalen. 
Sociala relationer påverkades och 
kunde upplevas osäkra eller på 
gränsen till obefintliga. 
 

11# 
Van Vorst, 
R.F., Araya-
Guerra, R., 
Felzien, M., 
Fernald, D., 
Elder, N., 
Duclos, C. & 
Westfall, 
J.M. 

Rural Community 
Members’ Perceptions 
of Harm from Medical 
Mistakes: A High 
Plains Research 
Network (HPRN) 
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2007, USA, 
Journal of 
the 
American 
Board of 
Family 
Medicine 

Syftet med studien var 
att lära sig om 
samhällsmedborgares 
definitioner av- och 
olika typer av skada 
relaterat till 
behandlingsfel. 
 

Design: Mixad metod 
Urval: 172 Anonyma frågeformulär som inkluderade öppna 
frågor, med svar från patienter eller anhöriga till patienter 
som drabbats av vårdskada användes. 
Datainsamling: Anonyma frågeformulär som inkluderade 
öppna frågor skickades ut med fyra olika lokala tidningar. 
Frivilliga deltagare skickade in ifyllt frågeformulär till 
forskarna. 
Analys: Kvalitativ data analyserades med grundad 
hermeuneutisk analysmetod 

Resultatet av kvalitativ analys visar 
på fyra kategorier av upplevelser av 
att drabbas av 
behandlingsfel/vårdskada. Dessa 
var minskat förtroende, 
oöverensstämmande uppfattningar 
mellan patient och personal, brist på 
god kommunikation mellan patient 
och sjukvårdspersonal och brister 
personalens attityd eller bemötande. 

 


