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Abstrakt 

Vårdskador innebär ett stort lidande och var tionde patient som får vård 

drabbas av vårdskada. Genom att ta del av patienters upplevelser kan hälso- 

och sjukvården få hjälp med att identifiera risker till vårdskador i arbetet 

med att förhindra uppkomst till dessa. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva patienters upplevelser av att drabbas av vårdskador. Åtta 

vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I 

resultatet framkom fem kategorier: Att fungerande kommunikation, 

information och bemötande är viktigt; Att komplikationer skapar obehag 

och begränsar vardagen; Att känna oro och rädsla över att inte ha kontroll; 

Att få ekonomiska problem som förändrar livet och Att påverkas negativt av 

personalens kompetens och ansvarstagande. I resultatet framkom att 

patienter upplevde att livet förändrades på många olika sätt efter att ha 

drabbats av vårdskada. De försämrades i sina grundsjukdomar, fysiska och 

ekonomiska problem uppstod, relationer till närstående påverkades, 

vardagen blev begränsad och det psykiska måendet försämrades. De 

upplevde även bristfällig kommunikation och dåligt bemötande från hälso-

och sjukvården. Vårdskador påverkar livet i helhet för många patienter och 

gör det svårt för dem att förlika sig med det som hänt och gå vidare med 

sina liv. De behöver känna sig delaktiga i sin egen vård samtidigt som de 

behöver få stöd och förståelse från vårdpersonal för att kunna hantera 

upplevelsen av att drabbas av vårdskada.  

Nyckelord: Vårdskador, upplevelse, omvårdnad, patient, litteraturstudie, 

kvalitativ innehållsanalys 
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Att drabbas av en vårdskada innebär för patienten ett vårdlidande. Lidandet i sig är en kamp 

och något som måste uthärdas, i lidandet kan också försoning nås (Eriksson, 2017, s. 18). 

Lidandet menar Erikssson (2015, s. 59) är en del av livet och när det är uthärdligt är de också i 

harmoni med hälsa. Det lidandet som orsakas i hälso- och sjukvård, vårdlidandet, är utöver 

det lidande som hör till livet, som sjukdom och behandling medför, det mest onödiga lidande 

patienter kan utsättas för. Vårdlidandet uppkommer i själva vårdsituationen, när patienten 

känner sig kränkt, har känslan av att bli straffad, känner sig maktlös och inte får den vård hen 

anser sig vara i behov av (Eriksson, 2015, s. 77-94). 

Vårdpersonal kan genom sitt handlande även förstärka vårdlidandet genom att förminska 

patienten till delar och behandla denne som ett objekt. Genom en medveten handling kan 

vårdpersonal lindra vårdlidandet, att kontinuerligt reflektera över sitt eget handlande och vara 

lyhörd för patientens situation och se ur dennes perspektiv, så kallad vårdvetenskaplig 

kunskap (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 

Vårdskador är ett globalt problem som drabbar patienter runtom i världen, de har visat sig 

vara av liknande karaktär och kan förebyggas på liknande sätt (World Health Organisation, 

[WHO], 2017). I Sverige definieras vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 

2010:659), 5 §, kap.1, ”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.” Denna definition kommer att 

ligga till grund för det fortsatta arbetet i denna studie. Sjuksköterskan har en skyldighet att 

hjälpa patienter med information om hur de skall gå till väga vid anmälning av eventuell 

vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659, § 6). Sjuksköterskans roll är att hjälpa 

och försvara patientens rättigheter. Sjuksköterskan skall även verka i sin omvårdnad 

tillsammans med patienten så att dennes individuella behov blir uppmärksammade och 

patienten känner sig sedd och hörd (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är det cirka 100 000 patienter som drabbas av vårdskada varje år 

i Sverige. Var tionde patient som blir behandlad och vårdas på sjukhus drabbas av vårdskada 

och hälften av dem hade kunnat undvikas om rätt åtgärder vidtagits (WHO, 2017). Nationellt 

har Sveriges kommuner och landsting, SKL (2017) gjort stora mätningar av vårdskador under 

perioden 2013-2016 där journaler har granskats. Utifrån journalgranskningarna har det 

framkommit att den vanligaste typen av vårdskador som patienter drabbas av är 

vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, läkemedelsrelaterade skador, blåsöverfyllnad, 
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trycksår och fallskador.Den vanligaste typ av vårdskador internationellt är vårdrelaterade 

infektioner, felmedicinering, misstag vid operationer, fel på sjukvårdsutrustning, fel diagnos 

eller utebliven åtgärd. (WHO, 2017). Faktorer som enligt WHO (2017) kan vara del i 

uppkomsten av vårdskador är även underbemanning av hälso-sjukvårdspersonal, 

överbeläggning av patienter, brister i hygien och sanitet, att det fattas grundläggande hälso-

och sjukvårdsutrustning och produkter. I Sverige beskriver Socialstyrelsen (2018) liknande 

brister i bemanning och kompetensförsörjning av vårdpersonal i hälso- och sjukvård. Sveriges 

kommuner och landsting (2011) beskriver hur vårdskador i Sverige orsakas av att, diagnoser 

missas eller kommer för sent, felaktiga behandlingar eller ingrepp utförts, att läkemedel har 

hanterats felaktigt samt brister hos hälso-sjukvårdspersonal i hygien- och klädesrutiner. 

För att kunna identifiera uppkomsten av skadorna i vården görs kontinuerliga mätningar av 

följsamheten av basala hygienrutiner, uppkomsten av trycksår och förekomsten av 

vårdrelaterade infektioner samt använder metoden markörbaserad journalgranskning, MJG 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). Kostnaderna för alla dessa skador i världen 

uppskattas uppgå uppemot biljoner US $ varje år. WHO ser att det ligger i allas intresse att 

förhindra och förebygga vårdskador så att alla människor kan få vård och behandling i en 

säker miljö där de skyddas från vårdrelaterade skador (WHO, 2017). 

Det som patienter uppgav som vårdskada i studie av Sahlström, Partanen och Turunen (2014) 

fanns ofta inte dokumenterat i deras patientjournal trots att det rörde sig om vårdskador som 

hade kunnat förebyggas. Detta menar Sahlström et al. (2014) kan bland annat bero på att 

läkare är ovilliga till att delge uppkomna fel och om de gör det så har allvaret i utgången av 

händelsen betydelse. I en rapport av Patientnämndens förvaltning Stockholms läns landsting 

(2013) framkom att uppfattningen om patienten drabbats av en vårdskada eller inte skiljde sig 

åt mellan vårdpersonal och patienters upplevelser. En majoritet av medverkande patienter 

ansåg att de drabbats av en vårdskada, varav cirka hälften av fallen uppfyllde kriterierna för 

vårdskada, medan vården bedömde att det i en liten del av fallen hade uppstått en vårdskada. 

Båda studierna visar att det är viktigt att alla händelser kring patienter dokumenteras i deras 

journaler.  

Patienter vill känna sig trygga i vården och bör göras delaktiga i sin egen vård vilket ökar 

kvaliteten och säkerheten i vården (Kenward, Whiffin & Spalek, 2017). De drabbades 

upplevelser av vårdskador är viktiga att ta del av eftersom de besitter unik kunskap ur deras 
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perspektiv i hur risker kan identifieras och förebyggas (Kenward et al., 2017; Sahlström et al., 

2014). 

Vårdskador är ett globalt problem och sjuksköterskor och all hälso- och sjukvårdspersonal ska 

arbeta förebyggande, så att patienter inte drabbas av vårdskada. Genom att tillvarata patienters 

upplevelser kan risker ur deras perspektiv identifieras och förebyggas. Kenward et al. (2017) 

menar dock att det finns väldigt få studier utförda på patienters upplevelser och perspektiv 

och vi anser då att litteraturstudier som denna kan lyfta fram patientens upplevelser som 

annars inte kommer fram. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att 

drabbas av vårdskador.  

Metod 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva människors upplevelser, därför valdes metoden 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Valet av metod ansågs lämplig 

utifrån syftet som var att beskriva människors upplevelser och känslor (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 3). Induktiv ansats innebär att utgångspunkten är empirisk datainsamling 

och studieobjektet närmas så förutsättningslöst som möjligt, från det insamlade materialet 

med information och fakta skapas en slutsats (Polit & Beck, 2012, s. 85-86). 

Litteratursökning 

För den systematiska litteratursökningen användes databaserna PubMed och CINAHL. 

Genom att använda olika databaser uppnåddes en större bredd i sökningen då olika databaser 

har olika täckningsgrad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 71). En pilotsökning gjordes 

som första steg för att undersöka om det fanns relevanta artiklar inom valt område. Willman 

et al. (2011, s. 61) menar att pilotsökningen bidrar till valet av metod eller formulering av 

frågeställning men det är ändå frågeställningen som styr valet av metod. 

SvenskMeSH användes för att översätta relevanta sökord till engelska medicinska sökord, 

som enligt Willman et al. (2011, s. 72) underlättar sökningen i databaserna. Olika databaser 

har sina egna ämnesord. Därför fick olika sökord användas i respektive databas. Som sökord 

användes MeSH-termer, CHINAHL-headings och fritext: malpractice, patient harm, medical 

errors, iatrogenic disease, adverse health care event, health care errors, patient, 

experience*, perspective* och nurse*. Trunkering användes till fritextsökningen där en 

asterisk (*) placerades i slutet på orden. Detta breddar sökningen eftersom databasen då söker 
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på alla ändelser för ordet (Willman et al., 2011, s. 76). Först gjordes sökning på alla 

söktermer för att sedan kombinera dessa med de Booleska sökoperatorerna AND, OR eller 

NOT. Genom att använda Booleska sökoperatorer kombinerades eller uteslöts vissa av 

sökorden vilket gjorde att mer relevanta artiklar framkom i sökningen (Willman et al., 2011, 

s. 72). Inklusionskriterier för studien var vårdskada, upplevelse och patient. Efter sökning i 

databasen CINAHL visade det sig att många artiklar handla om sjuksköterskors upplevelser, 

varför sökordet nurse* användes för att exkludera dessa och relevantare artiklar framkom.  

Begränsningar som användes i sökningarna var i PubMed engelska och i CHINAHL 

engelska, peer rewied och artiklar mellan år 2008-2018. I PubMed valdes engelska som enda 

begränsning eftersom antalet artiklar efter sökningen endast var 54 stycken. Sökningarna i 

PubMed och CINAHL med begränsningarna resulterade i 54 respektive 203 träffar på 

artiklar. Titel och abstrakt lästes igenom på dessa för att undersöka om de svarade mot syftet i 

studien. Totalt valdes 20 artiklar ut för vidare genomläsning. Sedan valdes åtta artiklar ut till 

analysen. Resultat av artikelsökningarna i PubMed respektive CHINAL presenteras i tabell 1 

och tabell 2. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning i PubMed 

Syftet med sökning: Beskriva patienters upplevelser av att drabbas av vårdskador 

PubMed 2018-01-30 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

Antal valda 

S1 MSH Patient Harm 102   

S2 MSH Malpractice 30718   

S3 MSH Medical Errors 102292   

S4 MSH Iatrogenic Disease 67150   

S5 MSH Patients 56009   

S6 FT Experience* 911036   

S7 FT Perspective* 255430   

S8  S1 OR S2 OR S3 OR S4 196168   

S9  S6 OR S7 1134139   

S10  S5 AND S8 AND S9 168   

S11  S10 AND Begränsningar** 54 12 5 

*MSH: Mesh-term i databasen Pubmed, FT:Fritextsökning 

**Begränsningar: Engelska 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=13
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning i CINAHL 

Syftet med sökning: Beskriva patienters upplevelser av att drabbas av vårdskador 

Cinahl 2018-02-01 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

Antal valda 

S1 CH Malpractice 7057   

S2 CH Adverse Health Care Event 4230   

S3 CH Health Care Errors 2812   

S4 CH Iatrogenic Disease 1653   

S4 FT Patients* 699229   

S5 FT Experience* 226322   

S6 FT Perspective* 73342   

S7 FT Nurse* 378341   

S8  S5 OR S6 282826   

S9  S1 OR S2 OR S3 OR S4 15257   

S10  S4 AND S8 AND S9 392   

S11  S10 NOT S7 292   

S12  S11 AND Begränsningar** 203 8 3 

*CH: CINAHL-headings, FT: Fritextsökning 

**Begränsningar: Peer Rewied, engelska, År 2008-2018 

Kvalitetsgranskning 

Valda artiklar för denna studie granskades med hjälp av granskningsprotokoll från Willman 

et al. (2011) med protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. De 

studier som var av mixad metod bedömdes även med protokoll för kvantitativ metod där 

protokollen anpassades så det var relevanta frågor för studierna (Willman et al., 2011, s. 173, 

175). Poängen från de två olika protokollen räknades ihop och delades sedan med antalet 

frågor för att få fram en procentsats. Sedan kvalitetsgraderades artiklarna enligt Willman et 

al. (2011, s.108) där positiva svar, utifrån granskningen, tilldelas 1 poäng och 0 poäng 

tilldelas negativa eller inadekvata svar.  Efter varje bedömning räknades den individuella 

poängsättningen ut till en gemensam procentsats utifrån poängsumman och antalet frågor. 

Resultatet av granskningen framkommer i tabell 3 där studier som ingår i analysen av vårt 

resultat presenteras. 
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Tabell 3 Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög 

Medel 

Låg) 

Duclos et al., 

(2005). 

USA 

Kvalitativ 16 Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

Patienterna upplevde vårdskadan som ett 

fysiskt, emotionellt och ekonomiskt 

trauma. Kommunikation var viktigt. 

Patienterna kände sig nöjda när de fick 

ett bra bemötande. 

Hög 

Etchegaray et 

al., 

(2016). 

USA 

Mixad 

metod 

72 Semistrukturerade 

intervjuer 

Deskriptiv 

dataanalys 

Innehållsanalys 

Personalens brist på kompetens, dålig 

följsamhet av säkerhetsrutiner och 

bristande kommunikation upplevdes vara 

orsaker till vårdskada. Patienter hade 

förslag till förbättringar. 

Medel 

Joelsson-Alm 

et al., 

(2014). 

Sverige 

Kvalitativ 20 Narrativa 

intervjuer 

Induktiv 

innehållsanalys 

Patienterna som drabbats av 

blåsöverfyllnadsskador upplevde att 

deras liv hade begränsats väldigt mycket. 

De var beroende av toalett, kunde inte 

använda alla sorters kläder, de led av 

smärta, infektioner, försämrat sexliv och 

läckage samt oro över framtiden. 

Patienterna menade att skadorna var 

undvikbara om rätt åtgärder vidtagits. 

Hög 

Kooienga et 

al., 

(2011). 

USA 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Brist på, dålig eller utebliven 

kommunikation upplevde deltagarna vara 

stor orsak till att fel uppstod. Deltagarna 

kände att de bemöttes av brist på respekt, 

blev skuldbelagda och blev 

stigmatiserade. 

Hög 

Mazor et al., 

(2012). 

USA 

Kvalitativ 78 Djupintervjuer 

Innehållsanalys 

Patienterna upplevde att 

kommunikationsproblem var anledning 

till att de drabbades av skada. De flesta 

av patienterna drabbades av psykisk 

skada, drygt hälften uppgav fysisk skada 

och en tredje del av deltagarna drabbades 

av ekonomiska problem. Vårdskadan 

påverkade även relationerna inom 

familjen. Deltagarna hade ett behov av 

att någon tog ansvar över händelsen. 

Hög 

Moore et al., 

(2017) 

USA 

Kvalitativ 40 Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

Patienterna kände sig nöjda över 

sjukhusets arbete för att hjälpa dem som 

skadats. De hade behov av att få 

information om hur sjukhuset arbetade 

för att förbättra säkerheten men få fick 

det. Sjukhuset arbetade för ett 

patientcentrerat förhållningssätt. 

Medel 
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Tabell 3 Forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=8) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög 

Medel 

Låg) 

Schwappach, 

(2008). 

Schweiz 

Mixad 

metod 

125 

18 

Enkät 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

Deskriptiv 

dataanalys 

Studien beskriver hur patienterna var 

oroade över sin säkerhet och de 

utvecklade egna strategier för att 

förbättra sin säkerhet. Enkäter för att 

mäta patienterna erfarenhet över 

händelserna sågs vara en bra metod för 

att identifiera riskområden. 

Medel 

Southwick et 

al., 

(2015). 

USA 

Mixad 

metod 

696 

450 

Online enkäter 

Narrativa 

berättelser 

Deskriptiv 

dataanalys 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Brist på kommunikation är en stor 

anledning till att deltagarna upplevde att 

skadan uppstod och var svårare att 

hantera. God kommunikation bidrar till 

att lättare kunna hantera varför skadan 

som uppkommit. 

Medel 

 

Analys 

Till analysen av artiklarna användes Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är manifest 

analys när man beskriver vad som sägs i texten och inte lägger in någon egen tolkning. 

Analysprocessen inleddes med att all text som skulle analyseras lästes igenom flera gånger 

för att få en uppfattning vad det handlar om. Meningsbärande enheter som svarade mot syftet 

markerades och kodades, för att ha en struktur i arbetet och för att systematiskt kunna följa 

arbetsgången från originaltext till slutkategori. Därefter extraherades 383 meningsbärande 

enheter som svarade mot studiens syfte och fördes in i ett Excel-dokument där de sedan 

översattes och kondenserades.  Detta innebär att texten kortas ner utan att grundmeningen i 

innehållet förloras. Sedan grupperades de kondenserade meningsbärande enheterna i 

kategorier baserat på likheter och skillnader i innehållet vilket gjorde att de kunde grupperas 

in i kategorier. I första grupperingen framkom 15 kategorier för att sedan minskas och 

slutligen resultera i fem kategorier som svarade mot syftet (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). 
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Resultat 

Tabell 4 Översikt av slutkategorierna 

Kategorier 

Att fungerande kommunikation, information och bemötande är viktigt 

Att komplikationer skapar obehag och begränsar vardagen 
Att känna oro och rädsla över att inte ha kontroll 
Att få ekonomiska problem som förändrar livet 
Att påverkas negativt av personalens kompetens och ansvarstagande 

Att fungerande kommunikation, information och bemötande är viktigt 

I studier (Duclos et al., 2005; Etchegaray et al., 2016; Joelsson-Alm, Nyman, Svensén & 

Ulfvarson, 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2012; Moore, Bismark & Mello, 

2017; Southwick, Cranley & Hallisy, 2015) berättade patienter att en fungerande 

kommunikation var viktig. De beskrev sig bli bemötta oprofessionellt, då personal diskuterat 

sina egna privata problem med dem (Kooienga & Stewart (2011), de hade även blivit bemötta 

med ilska eller upplevt att personal varit oförstående (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 

2014; Mazor et al., 2012; Southwick et al., 2015). 

Patienter kände att de inte togs på allvar, de blev inte hörda samt att de inte fick den tid de 

önskade av sjukvårdspersonalen (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & 

Stewart, 2010; Moore et al., 2017; Southwick et al., 2015), vilket även framkom hos anhöriga 

(Mazor et al., 2012; Southwick el al., 2015). 

Kommunikationsbristen ansågs utgöra en stor risk till att misstag kunde ske (Kooienga & 

Stewart, 2015) och patienter ansåg att dessa hade kunnat undvikas med bättre kommunikation 

(Duclos et al., 2005; Etchegaray et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 

2011; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017; Southwick et al., 2015). Patienter trodde att 

brister i kommunikation ledde till att diagnoser uteblev vilket ledde till skador (Duclos et al., 

2005; Etchegaray et al., 2016; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2012). De beskrev att 

de hade blivit lovade fullständig information om sina vårdskador (Mazor et al., 2012; Moore 

et al., 2017; Southwick et al., 2015), trots detta uteblev informationen (Moore et al., 2017; 

Southwick et al., 2015). Patienter ville bli bemötta som expert på sin egen kropp, vilket 

beskrevs i studier av Duclos et al. (2005); Southwick et al. (2015). 

Not giving respect (not listening, not hearing, dismissal of patient, and talking down)” ‘I 

don’t think he gave me the respect he should have given me, I wouldn’t give him another 

chanse. He didn’t listen to me.” (Duclos et al., 2005, s. 483) 
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I studier (Kooienga & Stewart, 2011; Moore et al., 2017) beskrev patienter att personal inte 

arbetade patientcentrerat vilket de trodde var orsakat av bristande kommunikation mellan de 

olika vårdgivarna. Några patienter beskrev att de kände sig misstänksamma mot hälso- och 

sjukvårdpersonalen som skulle hjälpa dem efter skadan eftersom de inte kände någon tillit till 

personalen (Moore et al., 2017). I Duclos et al. (2005) studie förklarade patienterna att de 

kände sig tvungna att kommunicera skriftligt för att kunna få saker åtgärdade. Patienter 

upplevde också den skriftliga kommunikationen som bättre då de själva fick kontakta 

vårdgivaren när de var redo för mer information (Moore et al., 2017). I Duclos et al. (2005) 

studie beskrev patienter att information var viktig för att kunna hantera situationen, men den 

var svår att få tag på, och i Mazor et al. (2012) studie trodde patienter att information 

undanhölls för att vårdgivarna var rädd för att bli stämda. Att själv söka information om 

symtom och behandling blev en strategi för patienter. I studier (Joelsson-Alm et al., 2014) 

framkom att patienter kände behov av att dela med sig av sina erfarenheter för att kunna 

hjälpa någon annan från att drabbas av liknande vårdskada. 

Hopefully we will make a difference, so that there will be a change in health care, and those 

who come after us will get better treatment...//...I also hope that both students and staff 

become aware of the problem; this is something that may occur; this can actually happen. 

(Joelsson-Alm et al., 2014, s. 423)  

I studier (Duclos et al., 2005; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2012; Moore et al., 

2017) framkom att patienter upplevt en god kommunikation, de kände sig hörda och 

behandlade med omsorg. Därigenom kunde patienter lättare acceptera skadan och känna 

delaktighet (Mazor et al., 2012), detta resulterade även i ökad tilltro till vårdgivarna och 

hälso-sjukvården (Duclos et al., 2005; Moore et al., 2015; Southwick et al., 2015). 

It was their care and concern about what happened. . . They were trying to figure it all out. 

That made me feel comfortable. They were concerned about me as a person. . . That was 

important. (Duclos et al. 2005., s. 483) 

Att komplikationer skapar obehag och begränsar vardagen 

Patienter i flera studier (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 2014; Schwappach, 2008; 

Southwick et al., 2015) beskrev att de fick komplikationer i form av exempelvis sår, ärr, 

infektion, stomi eller katetrar, som de kände obehag och smärta av, vilket även kunde bli 

kroniskt. I studier av Duclos et al. (2005) och Joelsson-Alm et al. (2014) beskrev patienter 

frustration av läkemedelsbiverkningar, men även ekonomiska svårigheter, till följd av skadan. 

De upplevde även att de försämrades i sin grundsjukdom till följd av komplikationer. 
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For people with chronic diseases such as rheumatism, the infections could result in a 

worsening of disease symptoms and the need for changes in medication (such as an increase 

in the dose of cortisone). “These micturition problems are actually a bigger problem than the 

rheumatism, although I've had surgery in almost every joint...//... The urinary tract infections, 

I have no control over them. That is the most stressful part.” (Joelsson-Alm et al., 2014, s. 

422) 

Patienter beskrev i studien av Joelsson-Alm et al. (2014) hur fel klädval gav dem obehag och 

problem i underlivet. Att drabbas av urinvägsinfektion, förlora kontrollen över sin urinblåsa, 

erektil dysfunktion beskrevs av patienter. Patienter som drabbats av blåsöverfyllnadsskador 

beskrev hur deras vardag påverkades negativt, många fritidsaktiviteter blev svåra att utföra, 

det blev svårt att arbeta och det sociala umgänget blev lidande, vardagssysslor krävde mer 

planering. Äldre patienter kände sig begränsade eftersom de hade svårt att prata om sin skada 

medan yngre inte upplevde det. 

I studier (Etchegaray et al., 2016; Schwappach, 2008) upplevde patienter att tankar på sin 

inträffade skada och allting kring begränsade vardagen (Joelsson-Alm et al., 2014; Moore et 

al., 2017), de hade svårt att förlika sig med att de skadats eftersom de upplevde att sjukhuset 

inte gjorde några förändringar för att förhindra att det skulle hända igen (Moore et al., 2017). 

For many patients and families, omitting safety information impeded reconciliation: “It’s not 

resolved because I don’t know if there was change.” To ensure that this loop is closed every 

time, hospitals should document follow-up items promised to patients and review the list 

when the incident file is closed. (Moore et al. 2017, s. E4). 

Att känna oro och rädsla över att inte ha kontroll 

I flera studier (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011; 

Southwick et al., 2015) beskrev patienter känslan att bli vårdskadad som ett stort trauma, en 

katastrof. De kände sig förvirrade över situationen, de förstod inte vad som hänt (Duclos et 

al., 2005; Etchegaray et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2012; Southwick et 

al., 2015). 

I look at this just as traumatic as if a disaster came through as far as a flood or a hurricane; 

because it totally turns your life upside down… (Duclos et al., 2005, s. 481). 

Patienter beskrev hur tankar och känslor rördes upp vilket beskrevs i flertal studier (Joelsson-

Alm et al., 2014; Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017; 

Southwick et al., 2015). Att känna oro och stress över framtida förvärrade symtom och 

komplikationer, att känna skam över att lukta illa, att känna obehag och rädsla över att inte ha 
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kontroll. Känslor som skam och skuld beskrevs i studier (Joelsson-Alm et al., 2014; 

Kooienga & Stewart, 2011) när de kände att de blev utpekade över att tidigare levnadsvanor 

skulle bidragit till vårdskadan, när de inte kunde ta hand om sitt barn ordentligt efter en 

postpartum blåsöverfyllnadsskada. 

What about when I get old... I'm 50 years old today, imagine when I'm 78? Today I'm the only 

one who knows how to take care of my micturition problems. What if I become senile, how 

will they be able to handle this? I think it's awful, I see myself with big giant nappies… 

(Joelsson-Alm et al., 2014, s. 422). 

I flera studier (Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2012; Southwick et al., 2015) beskrev 

patienter hur ångestladdat och deprimerande det var att prata om sina vårdskador, att ha 

vetskap om att skadan lett till en livshotande komplikation. Känslan av hopplöshet när 

komplikationer bara avlöste varandra och när ingen möjlighet till någon förbättring fanns 

(Duclos et al., 2005; Mazor et al., 2012).  

No, I can't stand this anymore, what's the point of living when it's like this...//... I am terrified 

of getting it [urosepsis] again. (Joelsson-Alm et al., 2014, s. 422). 

De kände stor ensamhet, blev utmattade, kände sorg och led (Duclos et al., 2005; Joelsson-

Alm et al., 2014; Southwick et al., 2015). Patienter beskrev hur de kände sig tvingade att 

komma till insikt att de blivit skadade för resten av sina liv (Joelsson-Alm et al., 2014), de 

blev mer försiktiga och drog sig för att söka vård (Mazor et al., 2012). 

I'm not ill, just damaged. That's how it feels: I'm damaged for the rest of my life. (Joelsson-

Alm et al., 2014, s. 422). 

I studier beskrevs (Mazor et al., 2012; Joelsson-Alm et al., 2014; Southwick et al., 2015) hur 

patienter kände behov att skydda sina nära, när de upplevde stor emotionell smärta och ilska. 

Trots det ledde det till splittringar i familjen och även skilsmässa, patienter upplevde förlust 

av relationer och blev isolerade. I studier (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 2014; 

Southwick et al., 2015) framkom hur tilliten till hälso- och sjukvården förlorades när 

patienter upplevde att vårdpersonal inte brydde sig. I studier (Duclos et al., 2005; Mazor et 

al., 2012; Moore et al., 2017; Schwappach, 2008) kände patienterna hur relationen till 

vårdgivare stärktes när de upplevde att vårdgivaren brydde sig och ansträngde sig för att 

hjälpa de och då kände patienterna tacksamhet över den hjälp de fått och behov av att 

försvara vårdgivarna. 

Our relationship is tight, tighter than tight. There were quite a few complications. My wife, 

now, if it was left up to her, she’d have sued him. But I had to stop her because he’s a human 
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being and I saw his heart... We developed a very special relationship. (Duclos et al., 2005, s. 

482-483) 

Att få ekonomiska problem som förändrar livet 

Problem med den personliga ekonomin upplevdes av patienter i flera studier (Duclos et al., 

2005; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017; Southwick et al., 2015) som stressande och 

traumatisk. Ekonomin blev lidande då de inte visste hur de skulle ha råd att betala sina 

räkningar när de behövde fortsatt vård och behandling. Patienter ansåg att sjukhuset var 

ansvarig för det som hänt och övervägde att stämma dem, för att bland annat ha råd att 

behålla sina hus. I studier (Duclos et al., 2005; Moore et al., 2017) beskrev patienter att de 

behövt använda sig av skriftliga hot för att tvinga hälso- och sjukvården att reagera och agera 

för att få kompensation. Ibland lyfte sjukhus och försäkringsbolag frågan kring ekonomisk 

kompensation vilket patienter beskrev att de kände sig nöjda och lättade över att inte behöva 

ta den striden. 

“Financial trauma seemed to also mediate the impact of the emotional trauma. The emotional 

part is tied into the financial thing. . . how in the hell am I going to pay my bills because I 

can’t go to work because this happened.” (Duclos et al., 2005, s. 481) 

Patienter beskrev i studier (Joelsson-Alm et al., 2014; Mazor et al., 2012) att de ville anmäla 

vårdpersonal men kände en osäkerhet mot det eftersom de inte visste vem som var ansvarig, 

att de i framtiden skulle vara beroende av samma personal, eller om anmälan alls skulle göra 

någon nytta. Tveksamheten till att anmäla kunde också bero på att patienter tyckte att vården 

trots allt varit bra eller att de oroade sig över konsekvenserna för personalen. 

Patienter oroade sig för framtiden, när många praktiska saker försvårats eller en försäkring 

förlorats och vissa ångrade att de inte gjort en anmälan. Patienter beskrev hur de ville hjälpa 

hälso- och sjukvården med förslag till förbättringar och de hoppades att deras upplevelser 

skulle vara till hjälp för någon annan (Duclos et al., 2005; Joelsson-Alm et al., 2014; 

Southwick et al., 2015). 

Several of the participants expressed a strong desire that the experience with micturition 

problems that they had been through should not happen to other people and a wish to prevent 

harm to others. “Hopefully we will make a difference, so that there will be a change in health 

care, and those who come after us will get better treatment...//...I also hope that both students 

and staff become aware of the problem; this is something that may occur; this can actually 

happen.” (Joelsson-Alm et al., 2014, s.423) 
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I studien av Mazor et al. (2012) beskrev patienter att de valde att lägga händelsen bakom sig 

och istället fokusera på framtiden och den egna hälsan. 

Att påverkas negativt av personalens kompetens och ansvarstagande 

I de flesta studierna (Duclos et al., 2005; Etchegaray et al., 2016; Joelssson-Alm et al., 2014; 

Kooienga & Stewart, 2011; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017; Schwappach, 2008) 

beskrev patienter hur vårdpersonalens bristande kompetens och erfarenhet orsakat 

vårdskadorna. Patienter menade att den bristande kompetensen lett till felbehandling, fördröjd 

diagnos, utebliven eller sen åtgärd. De upplevde att vårdpersonal inte hade beredskap för 

oförutsedda händelser, de fick själv påtala för att få kontroller utförda och det skedde även 

förväxlingar i kosten. I studier (Etchegaray et al., 2008; Joelsson-Alm et al., 2014) ansåg 

patienter att bristande kunskap resulterat i att autonomin inte respekterats. Patienter menade 

att om rätt åtgärder vidtagits hade vårdskada helt kunnat undvikas. 

Many participants felt residents and young or new doctors or nurses did not have enough 

knowledge or experience, or that their providers were acting out of their scope of practice. 

(Etchegaray et al., 2008, s. 2606) 

I studier (Duclos et al., 2005; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017) kände patienter behov 

av att få ett andra utlåtande, från annan kompetent personal, då de upplevde att det behövdes 

mer kunskap kring vårdskador. När patienter i studier (Mazor el al., 2012; Schwappach, 

2008; Kooienga & Stewart, 2010; Duclos et al., 2005) upplevde att vårdpersonal handlat 

utifrån kompetens och erfarenhet och det ändå uppstod vårdskada, menade de att detta 

orsakats av systemfel. Patienter beskrev att de var lättare att acceptera vårdskador då de 

upplevt att läkarna gjorde allt de kunnat och att skadan orsakats av en olycka istället för av 

slarv. 

I flertal studier kände patienter (Duclos et al., 2005; Etchegaray et al., 2016; Kooienga & 

Stewart, 2011; Mazor et al., 2012; Moore et al., 2017; Southwick et al., 2015) ett stort behov 

av att någon tog ansvar och erkände att de blivit skadade av hälso- och sjukvården och de 

kände frustration när ingen gjorde det. Patienter beskrev hur de upplevde att misstag 

förminskades och att de var tvungna att gå högre upp i hälso- och sjukvårdssystemet för att få 

ett formellt ansvarstagande (Kooienga & Stewart, 2011). När patienter upplevde att sjukhuset 

inte tog ansvar över att förbättra patientsäkerheten valde de att avsluta sina behandlingar 

(Moore et al. 2017). Läkare ansågs mer ansvarig än sjuksköterskor, enligt patienter i studien 

av Mazor et al. (2012). I flera studier (Duclos et al., 2006; Mazor et al., 2012; Moore et al., 
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2017; Southwick et al., 2015) upplevde patienter att många vårdgivare tog ansvar fastän de 

inte orsakat vårdskadan. 

I just wanted him to take responsibility for it. ‘Look, I’m sorry I did this and I’ll do whatever 

it takes to make things right’. Just own up to what happened. (Duclos et al., 2005, s. 482). 

Patienter menade i flera studier (Duclos et al., 2005; Kooienga & Stewart, 2010; Southwick 

et al., 2015) att det var viktigt att få en ursäkt, det gav dem känslan av att vårdskadan faktiskt 

hänt och det underlättade läkningsprocessen, Vårdpersonalens ärlighet underlättade för dem 

att acceptera att skadan hänt oavsiktligt.  

The doctor who treated me apologized and said he missed a blood clot. For that part I was 

grateful and told him I appreciated his follow-up and honesty and again was admitted to 

hospital (Southwick et al., 2015, s. 624). 

Det framkom även i studier (Duclos et al., 2005; Kooienga & Stewart, 2010; Moore et al., 

2017) hur patienter bemötts av en defensiv ton från vårdpersonal och fick varken erkännande 

eller ursäkt. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av 

vårdskador. I analysen framkom fem slutkategorier som svarade mot syftet: att fungerande 

kommunikation, information och bemötande är viktigt; att komplikationer skapar obehag och 

begränsar vardagen; att känna oro och rädsla över att inte ha kontroll; att få ekonomiska 

problem som förändrar livet; att påverkas negativt av personalens kompetens och 

ansvarstagande. 

I vårt resultat framkom att patienter upplevde att bristande, utebliven och dålig 

kommunikation hade orsakat att de drabbats av vårdskador och dessa hade kunnat undvikas 

om de hade fått information, vilket överensstämmer med Hernan et al. (2015) studie. De kom 

även fram till att patienter skadades genom, fördröjda eller uteblivna diagnoser, fördröjda 

behandlingar samt att de drabbades av både fysisk och psykisk smärta, de kände sig sårbara 

och tappade förtroendet för vårdgivarna. Detta överensstämmer med vårt resultat, detta fick 

till följd att patienter inte kände sig delaktig i sin egen vård, då de inte förstod vad som hände. 

Patienter upplevde att kommunikationsbristen berodde på att vårdpersonalen inte hade ett 
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patientcentrerat arbetssätt. Patientcentrerad vård sätter patienten i fokus när vården utgår från 

patientens berättelser där de blir sedd och förstådd som den person de är, menar Ekman et al. 

(2011). Begreppet personcentrerad vård är enligt Ekman et al. (2011) bättre att använda, 

eftersom ordet patient ofta objektifierar personen istället för att se denne som en unik individ. 

Genom att sjuksköterskan kommunicerar med patienten kan de individuella behoven och 

resurserna identifieras och vården kan anpassas utifrån den unika individen. I vår 

litteraturstudie framkom att patienter vill bli sedda som expert på sin egen kropp och att detta 

skall respekteras, vilket också framkom i studien av Jakobsson et al (2007) där patienterna 

upplever ett starkt lidande då synen på deras egen kropp påverkas av personalens bemötande 

och tillvägagångssätt. Vi anser därför att patientcentrerad vård är viktig då den skapar en 

dialog mellan patient och sjuksköterska. Resultatet visar att genom ett bra bemötande kunde 

patienter lättare hantera och förstå händelsen, acceptera det som hänt, lägga det bakom sig, 

och gå vidare i livet. 

I vår studie framkom även att patienter som drabbats av vårdskada hade svårt att förstå vad 

som hänt och hur de skulle hantera händelsen. Antonovskys (2005) teori beskriver Känslan 

av sammanhang, KASAM, där det ingår tre delar som bidrar till helheten av KASAM. Om 

patienter inte har alla dessa delar så sjunker känslan av sammanhang. De olika delarna som 

ingår teorin kallar Antonovsky för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och menar 

att om en person har dessa delar ökar KASAM. Den som har ett högt KASAM säger 

Antonovsky (2005, s. 43-50) upplever också att de har en hög livskvalité och kan då hantera 

påfrestande händelser på ett adekvat sätt med hjälp av sina egna resurser och som också kan 

bidra till meningsfullhet i den nya situationen. Kunskapen om denna teori, KASAM, borde gå 

att applicera i sjukvården för att hjälpa patienter. 

I resultatet framkom att det var viktigt med ett bra bemötande, då ett dåligt bemötande kunde 

upplevas som en vårdskada. Patienter upplevde att det saknades strategier för bemötande men 

även att personal inte uppfattade vikten av ett bra bemötande. I artiklarna av Jakobsson 

(2007) och Dahlberg (2002) menar författarna att en god vård bedrivs genom främjandet av 

god kontakt mellan hälso-och sjukvårdspersonal och patienter, då ett dåligt bemötande kan 

leda till att patienter upplever sig sårbara. Åtgärder för ett bättre bemötande måste, enligt 

Jakobsson (2007), vidtas då både patienter och anhöriga upplevt att de blivit kränkta både 

fysiskt och verbalt. De kände sig inte respektfullt bemötta eller hörda av både läkare och 

sjuksköterskor. Jakobsson (2007) anser också att hälso- och sjukvården behöver utreda varför 
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vissa patienter upplever ett sämre bemötande och att därigenom kunna identifiera riskgrupper 

eller situationer. I sjuksköterskans yrkesroll ingår att denne skall ha kompetens i bemötande, 

visa empati, vara lyhörd och respektfull. Sjuksköterskans uppgift är att göra patienten 

delaktig i sin behandling och vård så att patienten inte uppfattar bemötandet som kränkande 

eller paternalistiskt. Detta för att patienter ska uppleva sig hörd och sedd av hälso-och 

sjukvårdspersonal (Dahlberg, 2002). 

Resultatet i denna studie beskrev hur patienter blev begränsade i sin vardag samt fick fysiska 

men som smärta, den kunde även utvecklas till kronisk smärta. Erichsen Andersson, Bergh, 

Karlsson och Nilsson (2010) menar att om patienter inte blir tagna på allvar när de påtalar sin 

smärta kan de koppla ihop smärtan med känslan av osäkerhet. Utifrån detta anser vi att det är 

viktigt att uppmärksamma patienters smärta, som kan uppstå till följd av vårdskador, och 

därigenom kan ytterligare lidande i form av att patienten inte känner sig tagen på allvar 

minimeras. 

Genom att använda mätinstrument som exempelvis VAS-skalan kan patientens smärta 

utvärderas och om smärtlindring gett effekt. I studien av Erichsen Andersson et al. (2010) 

lyfts att patienter inte fick adekvata svar angående det som skett, vilket ledde till en 

begränsning i att kunna gå vidare och förlika sig med sina skador. Vilket överensstämmer 

med vårt resultat, patienter känner sig begränsade både fysiskt och i sina tankar vilket 

medfört att de upplevt att de inte kunnat förändra sin situation. Vi anser att sjuksköterskan 

ska stötta dessa patienter genom att ge dem olika verktyg. Sjödahl, Gard och Jarnlo (2004) 

beskriver att copingsstrategier hjälper att förändra och förbättra situationen samt att hantera 

den emotionella stressen. Genom att utveckla copingsstrategier får patienter hjälp att hantera 

sin vardag och sina begränsningar. 

I resultatet framkom att vårdskador rörde upp många känslor för patienterna och för vissa 

påverkades även relationen till deras närstående och vårdgivare. Känslor som patienter 

beskrev i studien var bland annat förvirring, frustration, sorg och katastrof. Enligt Cullberg 

(2005, s. 143-145) att det är vanligt då en person som befinner sig kris, att först gå in i 

chockfasen där de har svårt förstå situationen och den kan uppfattas som obegriplig. När det 

har börjat sjunka in vad som hänt i reaktionsfasen reagerar personen ofta med ilska eller sorg 

och kan få skuldkänslor. Som sjuksköterska menar vi att vi har en viktig roll att möta den 

drabbade patienten för att sätta oss in i dennes situation, identifiera dennes behov och lindra 

lidande. Detta för att stödja patientens egna läkningsresurser för att komma vidare och 
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bearbeta det som drabbat dem. Cullberg (2005, s. 152-154) menar att bearbetningsfasen är 

när personen tänker på det som hänt, och börjar se en framtid. När personen har nått 

acceptans, nyorienteringsfasen, har de lärt sig att leva med sin nya situation och försonats 

med det som hänt. Känslor som glädje och lycka kan komma tillbaka. Detta överensstämmer 

även med resultatet i vår studie där patienter som kände att de förstod vad som hänt inte 

upplevde lika mycket negativa känslor utan kunde gå vidare och förlika sig med sin skada. 

Sjödahl et al. (2004) menar att det är viktigt att identifiera var i krisförloppet personen 

befinner sig för att kunna stödja patienter på bästa sätt, och hjälpa dem framåt i processen. 

Resultatet visade att patienter hade lättare att hantera sina känslor när de upplevde ett bra 

bemötande och fungerande kommunikation. Detta visar på vikten av att sjuksköterskans 

förhållningssätt har stor betydelse för att lindra lidande och stödja patienter till ett bättre 

mående. Det framkom även i resultatet att närstående också drabbades känslomässigt och 

relationerna mellan dem förändrades. Enligt Cullberg (2005, s. 158-159) drabbar en kris ofta 

hela familjen och det är viktigt att de också får stöd att bearbeta upplevelsen. Sjuksköterskan 

behöver därför se till hela familjen och ge stöd till dem. Genom att få förståelse för att deras 

känslomässiga reaktioner är normala och få stöd till att bearbeta dem kan de tillsammans med 

patienten även vara ett stöd för varandra. 

Studien visade på att patienter som drabbats av vårdskador kunde få ekonomiska problem, 

hade svårigheter med att anmäla sina vårdgivare samt fick en påverkad framtid. I resultatet 

framkom att patienter upplevde det som väldigt stressande att inte veta hur räkningarna skulle 

kunna betalas och samtidigt kunna behålla sina hem utan att stämma hälso- och sjukvården. 

Enligt Erichsen Andersson et al. (2010) drabbas patienter ytterligare efter att ha blivit 

vårdskadad genom att få ekonomiska problem eftersom de inte kan jobba och även genom 

ökade omkostnader kring behandling efter skadan. I Sverige har vi ett system där patienter 

via Försäkringskassan får ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom och skada. Vi upplever 

dock att kraven har skärpts för de som är sjuka och skadade att kunna få ersättning. Detta kan 

tyvärr öka stressen hos en redan utsatt person som egentligen behöver lugn och tid för 

återhämtning. Det framgick i resultatet hur patienter hade behov av att anmäla händelsen men 

saknade kunskap om hur de skulle gå tillväga och hälso- och sjukvårdspersonal bidrog inte 

heller med någon information. Patienter beskrev också att de upplevde att deras anmälan inte 

skulle göra någon nytta och valde därför att inte anmäla. Det kan finnas olika orsaker till att 

patienter väljer att anmäla händelsen, enligt Chiu (2010) kunde de vara för att få ekonomisk 

kompensation, få information om vad som hänt eller för att skydda någon annan från att 
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drabbas. Vi menar att sjuksköterskan har skyldighet enligt lag att informera patienten hur de 

ska gå till väga för att göra en anmälan till Patientnämnden eller IVO. Sjuksköterskan ska 

också göra anmälan eller avvikelserapportering. 

I resultatet av litteraturstudien beskrev patienterna hur de upplevde att vårdpersonalens 

kompetens kunde påverka uppkomsten av vårdskada och patienter hade behov av att någon 

tog ansvar över händelsen när skadan uppkom. Det framkom även att patienter upplevde att 

de blivit felbehandlade och fel åtgärder utfördes. De menade att detta berodde på att 

personalen saknade kompetens och skadan skulle aldrig uppstått om vårdpersonalen haft rätt 

kunskap. Enligt Sulosaari, Suhonen och Leino-Kilpi (2011) att det är viktigt att ha rätt 

kompetens för att säkerheten ska bibehållas. De menar att sjuksköterskan behöver ha kunskap 

och förmåga att omsätta den för att uppnå kompetens. För att förbättra säkerheten behöver 

både individuella arbetssätt och rutiner granskas för att utvärderas. 

Då vi vet att det tillhör sjuksköterskans profession att hålla sig uppdaterad på den 

evidensbaserade och nya forskningen som kontinuerligt produceras, anser vi att 

sjuksköterskan ska använda sig av detta för att förhindra och förebygga att skador 

uppkommer. Det vill säga att arbeta evidensbaserat och inte efter eget tänkande och tyckande 

men alltid kritiskt granskande (James, 2013). I resultatet framkom att patienterna hade ett 

stort behov av att någon tar ansvar för skadan och upplevde frustration när de själva fick söka 

efter förklaring till det som hade hänt. Det var också viktigt att någon bad om ursäkt för att 

detta bekräftade för patienten att skadan har hänt. Söderberg, Olsson och Skär (2011) 

beskriver hur patienter har lättare att gå vidare när de får en personlig ursäkt från ansvarig 

personal. Anledning till att personal inte tar ansvar kan bero på att de tar har svårt att ta kritik 

och att de istället gömmer sig bakom rutiner och varandra för att slippa ta ansvar. För 

patienter är det viktigt att få stöd för att komma vidare och genom att sjuksköterskan tar 

ansvar hjälper det patienten. Genom att kommunicera med patienten kan dennes behov 

identifieras. Fastän sjuksköterskan inte har del i händelsen kan det ändå underlätta om denne 

ber om ursäkt för hälso- och sjukvårdens räkning. 

Omvårdnadsintervention 

Litteraturstudiens resultat visar att patienters behov är att bli bemött och bekräftad som en 

människa med känslor och inte som ett objekt med symtom som ska åtgärdas. Att drabbas av 

vårdskada var för många patienter en omvälvande upplevelse som var svår att hantera. 
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Stödgrupper kan vara till hjälp för patienten där det ges möjlighet att uttrycka och hantera 

sina känslor av upplevelsen för att stärka självkänslan och empowerment. Onlinestödgrupper 

har flera fördelar menar Bartlett och Coulson (2010) för att de är tillgängliga dygnet runt, 

patienterna kan vara anonyma och det finns stor spridning av människor från olika 

samhällsskikt i grupperna vilket inte exkluderar någon. En nackdel är att anonymiteten kan 

göra att det kan bli lite hårt språk eller elaka kommentarer i forumen. De fysiska 

stödgrupperna kan vara ett bra stöd eftersom de kan ha professionella samtalsledare som kan 

ge ett holistiskt och empatiskt stöd (Seebohm et al., 2013). Genom att dela upplevelser med 

andra med liknande erfarenheter kan patienter få stöd till att bli mer optimistiska och återfå 

hoppet om framtiden (Bartlett & Coulson, 2010; Seebohm et al., 2013). Stödgrupper kan 

hjälpa patienter att bland annat återfå känslan av att ha kontroll, att återfå tron på sin egen 

förmåga och självbestämmande samt att få ett bättre känslomässigt mående (Bartlett & 

Coulson, 2010; Seebohm et al., 2013). Sjuksköterskan kan hjälpa att förmedla kontakter till 

olika former av stödgrupper så att patienter kan fler alternativ till att få hjälp för att bearbeta 

upplevelsen av att drabbas av vårdskador.  

Metoddiskussion 

För att bedöma trovärdigheten i denna kvalitativa litteraturstudie har den bedömts utifrån 

Holloway och Wheelers (2013, s. 302-303) begrepp pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och bekräftbarhet. Polit och Beck (2012, s. 111) menar att kritisk granskning och värdering 

av ingående artiklar gör att trovärdigheten för litteraturstudien stärks.  

Holloway och Wheeler (2013, s. 303) menar att forskaren påvisar pålitlighet när alla steg i 

forskningen redovisas fram till resultat så att läsaren kan följa, förstå och utvärdera metoden. 

Genom att göra detta kan även studien upprepas i liknande kontext. Alla stegen i analysen för 

denna litteraturstudie är systematiskt utförda och redovisade i brödtext och tabell i den 

ordning de är utförda. Artiklarna har granskats bedömts av författarna individuellt vilket 

stärker pålitligheten då det ger en mer rättvis bedömning av kvalitén. En svaghet som 

författarna upptäckte efter granskning var att artiklar med mixad metod som bedömdes med 

två granskningsprotokoll har en svaghet. Det upptäcktes att den kvantitativ delen inte 

redovisades i lika stor utsträckning som den kvalitativa varvid det bidrog till att kvalitén 

bedömdes lägre. Därför valde författarna att bedöma om de mixade artiklarna och protokollen 

modifierade efter relevanta kriterier för dessa studier. Detta kan bidra till att stärka 

pålitligheten.  
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Tillförlitlighet visas i studien enligt Holloway och Wheeler (2013, s. 303) när resultatet kan 

kännas igen av läsaren som kan placera in det i ett eget sammanhang. Analysen har granskats 

av utomstående vilket kan stärka tillförlitligheten. Under hela analysen har författarna återgått 

till ursprungstexten för att kontrollera att kärnan i de utvalda textenheterna finns kvar. Citat 

har använts för att styrka resultatet och visa på att tolkning av patienternas redovisade 

upplevelser inte har använts. Detta styrker tillförlitligheten att resultatet möter studiens syfte. 

En svaghet kan vara att författarna har använt sig av andra studiers bearbetade resultat. Vilket 

gör att det kan finnas tolkningar på patienternas upplevelser. Ytterligare en svaghet kan vara 

att alla artiklar inte var på författarnas modersmål som är svenska. Vilket kan göra att nyanser 

försvunnit vid översättning. Författarna har varit medvetna om detta och därför kontinuerligt 

kontrollerat mot originaltexten.   

Överförbarheten är enligt Holloway och Wheeler (2013, s. 303) när forskarna visar på att 

resultatet från en studie kan vara relevant i en annan situation eller liknande situation. Detta 

styrker överförbarheten. I denna studie har författarna använt artiklar från olika länder vilket 

stärker överförbarheten. En svaghet kan vara att det använts flera artiklar från USA som har 

ett annat hälso- och sjukvårdssystem än i Sverige. Då upplevelser är individuella och 

subjektiva kan det vara svårt att applicera denna studies upplevelser till en liknande situation 

och population. Resultatet har diskuterats och jämförts med andra liknande studier för att 

identifiera likheter och därmed styrka resultatet.  

Bekräftbarheten i en studie stärks menar Holloway och Wheeler (2013, s. 303) genom att 

forskarna visar på hur de hanterat sin förförståelse om ämnet de studerar för att minska risken 

av påverkan på resultatet. Genom att visa på alla steg i forskningsprocessen och redovisa all 

data, blir det lättare för läsaren att kunna kontrollera mot originalkällan stärks forskningen. 

Författarna har varit medvetna om förförståelsen som kan ha funnits om ämnet. All relevant 

test har lästs flera gånger av författarna innan de extraherades från originalkällan. Detta 

stärker bekräftbarheten. De kondenserade meningsbärande enheterna går att följa tillbaka till 

originalkällan då de kodades. En svaghet är att författarnas förförståelse kan vinkla resultatet.  

Slutsatser 

Patienter som drabbas av vårdskador har ett behov av att förstå vad som hänt dem. Därför är 

en fungerande kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal viktig. Detta för att kunna 

hjälpa patienterna att få sina upplevelser bekräftade och kunna påbörja processen till att 
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patienten kan förlika sig med det som skett. Viktigt för patienter är också att någon tar ansvar 

för de vårdskador som inträffat och ber om ursäkt för det vad hälso- och sjukvård har orsakat. 

Vårdskador kan drabba patienter fysiskt, psykiskt och ekonomiskt vilket kan leda till stora 

konsekvenser för framtiden. Med kunskap och förståelse för patienters upplevelse kan vi som 

blivande sjuksköterskor förstå vikten av att jobba patientcentrerat där patienten görs delaktig i 

sin egen vård och att deras behov är i fokus. Vikten av att få patienternas feedback eller låta 

dem beskriva sina upplevelser vid återkoppling eller utvärdering efter vårdskador är också 

något vi kan ta med oss ut i verksamheten. Då studien visar på att patienterna besitter unika 

kunskaper om vad de upplever för brister som kan förbättras i hälso-och sjukvården. Vi anser 

att det behövs mer forskning på vad det är som gör att bemötande anses som bra eller dåligt 

av patienter och hur hälso-och sjukvårdspersonalen själva ser på bemötande samt vad de tror 

bidrar till ett sämre bemötande. 

Vidare forskning kan också behövas, om hur patienters upplevelser av att ha drabbats av 

vårdskador kan hjälpa hälso- och sjukvården att använda sig av denna kunskap till sitt 

utvecklingsarbete. Vår förhoppning är att studien ska bidra till en ökad förståelse av 

patienters upplevelse och bidra till att inspirera till förslag på förbättringsområden inom 

hälso- och sjukvård.  
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