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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Patientsäkerhet innebär förebyggande av vårdskador och är en global och 

allvarlig fråga. I Europa förväntas var tionde patient att få en vårdskada 

som kunnat förebyggas. Förutom de ekonomiska kostnaderna orsakar 

vårdskador lidande för patienterna och för sjukvårdspersonalen. Patienten 

kan uppleva att kroppens gränser överskridits av att en annan människa 

berört kroppen, sjukvårdspersonalen påverkas både på ett professionellt 

och personligt plan av att ha varit involverad i en vårdskada. 

Syfte:  Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelse av att 

drabbas av vårdskador.  

Metod: Litteraturöversikt och analys av elva kvalitativa studier enligt Friberg.  

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fem huvudteman och fem subteman. 

Upplevelser av bristande information och kommunikation var vanliga samt 

att livet begränsades efter vårdskadan. Vårdskadan medförde dessutom 

påfrestningar av både fysisk och psykisk karaktär. Många patienter ville 

förhindra att samma sak skulle drabba någon annan i framtiden. Patienter 

upplevde att de kunnat vända den påfrestande upplevelsen till något 

positivt.  

Diskussion: Patienter behöver få ärlig och fullständig information om vad som hänt när 

en vårdskada inträffat, det är mer sannolikt att patientens respons blir 

positiv då. Om patienten möts med värdighet så kan det lindra den enskilda 

patientens lidande. Patienter som upplevt försoning med det inträffade kan 

tillskriva det genomlevda lidandet en mening. Behov av att få prata om det 

som hänt finns både för de drabbade patienterna samt för inblandad 

sjukvårdspersonal, som i denna kontext kallas för det andra offret.  

Nyckelord: Vårdskada, lidande, upplevelse, kommunikation, patientsäkerhet. 



 

Abstract 

 

Background: Patient safety involves the prevention of adverse events and is a global 

and serious issue. In Europe one out of ten patients is expected to suffer 

from an adverse event that could have been prevented. Except the 

economic costs adverse events cause suffering for both patients and 

medical staff. The patient may experience that the body´s boundaries have 

been exceeded when another human being touched the body, the medical 

staff who had been involved in an adverse event are affected both on a 

professional and personal level. 

Aim:  The aim of this study was to explore patients’ experiences of suffering 

from adverse events. 

Method: A literature review and analysis of eleven qualitative articles according to 

Friberg.  

Results: The literature review resulted in five main themes and five subthemes. 

Experiences of lack of information and communication was usual and also 

that life became restricted because of the adverse event. The adverse 

events also caused stress of both physical and psychological nature. Many 

patients wanted to prevent that the same thing would happen to someone 

else in the future. A few felt that they could turn the stressful experience 

into something positive. 

Discussion: Patients must receive honest and complete information on what happened 

after an adverse event, it is more likely that the patient's response is 

positive then. If the patient is treated with dignity it may relieve the 

individual patient's suffering. Patients who have experienced 

reconciliation with the incident can ascribe the suffering a meaning. There 

is a need to talk about the adverse event, both for the patients and for the 

involved professionals, which in this context is called the second victim. 

Keywords: Adverse event, suffering, experience, communication, patient safety. 
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Inledning 

Vi har på olika sätt erfarit att patienter skadas eller riskerat att skadas i vården under 

verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen. Därmed har vi på något sätt 

upplevt hur det är för sjukvårdspersonal att riskera eller att faktiskt skada någon. Det är 

upplevelser som har varit starka och gjort intryck på oss. Vi har funderat kring konsekvenser 

av dessa risker och händelser, både av klinisk art men också kring personliga konsekvenser, 

för sjukvårdspersonalen och patienten. På klinisk nivå har vi sett att det skrivits avvikelser 

efter en händelse och att nya rutiner har skapats till följd av risker och tillbud. Däremot har vi 

inte erfarit hur vare sig patienterna eller sjukvårdspersonalen har upplevt och diskuterat det 

inträffade. Vi hoppas att denna litteraturöversikt kan bidra till kunskap om hur drabbade 

patienter upplever vårdskador och hur vi som arbetar inom vården kan bemöta dessa 

människor.  

 

Bakgrund 

Patientsäkerhet- att förebygga vårdskador 

Den internationella definitionen av patientsäkerhet innebär förebyggande av vårdskador hos 

patienter i samband med hälso- och sjukvård (World Health Organization [WHO], 2017). 

Patientsäkerhet är en global och allvarlig fråga (WHO, 2014). I och med att sjukvården har 

blivit mer effektiv har den även blivit mer komplex, med ökad avancerad teknologi, fler 

mediciner och behandlingar. Sjukvården behandlar fler äldre och multisjuka patienter än förr 

vilket leder till fler svåra beslut och prioriteringar. Ökad ekonomisk press på hälso- och 

sjukvårdssystemet leder ofta till överbelastad sjukvård. Vårdskador kan inträffa var och när 

som helst under ett vårdtillfälle, i primärvården, i öppenvården, på akutmottagning eller på en 

vårdavdelning. Patientsäkerhet är en del av det ständiga arbetet med att öka vårdkvaliteten 

och detta kräver ett stort engagemang från både hälso-och sjukvården och samhället. 

Patienters perspektiv och erfarenheter är värdefulla för att kunna bedöma behov, 

framgångsfaktorer och resultat (WHO, 2014). I Europa har WHO på olika sätt engagerat sig i 

att förbättra kvaliteten på vården och därmed öka patientsäkerheten (WHO, 2017). Det kan 

handla om att aktivt arbeta med riskbedömningar, att utveckla aktiva nätverk för patienter och 

vårdgivare där erfarenheter utbyts vilket kan innebära att misslyckanden genererar kunskap 

och det bidrar också till att göra vården mer patientcentrerad. 

På nationell nivå definieras patientsäkerhet enligt socialstyrelsens termbank (2017) som 

skydd mot vårdskador. Alla vårdgivare ska arbeta aktivt med att öka patientsäkerheten det vill 
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säga minska antalet vårdskador (Socialstyrelsen, 2016). Det ska göras genom att identifiera 

risker i verksamheten samt dra lärdom av erfarenheter och på så sätt komma fram till 

förebyggande åtgärder. Med andra ord på liknande sätt som kvalitetsförbättring inom vården 

på internationell nivå. Ett exempel på hur vården försöker arbeta patientsäkert är 

personcentrerad vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). Om patienten är delaktig i vården anses den 

bli säkrare och ger dessutom bättre resultat på hälsan. 

Enligt 5§, kap. 1 i patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) definieras vårdskada som 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada 

definieras som en skada som är bestående och inte ringa eller att patienten fått ett vårdbehov 

som ökat väsentligt eller avlidit till följd av skadan.   

 

Vårdskador och kostnader 

Var tionde patient i Europa förväntas få en vårdskada som kunnat förebyggas och detta skapar 

lidande för patienten och kan innebära en förlust för dennes anhöriga och sjukvårdspersonalen 

(WHO, 2017). Upp till 40 procent av alla sjukvårdskostnader kan bero på felaktig vård 

(WHO, 2014). Enligt en journalgranskningsstudie på 60 sjukhus i Sverige under 2013 till 

2015 drabbas cirka 100 000 patienter varje år av någon typ av vårdskada (Sveriges kommuner 

och landsting [SKL], 2016). Vårdtiden ökar i genomsnitt med åtta dygn för dessa patienter 

och kostnaden för samhället uppgår till sju miljarder kronor per år. De vanligaste 

vårdskadorna är i fallande ordning vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, 

läkemedelsrelaterade skador, blåsöverfyllnad, trycksår och fallskador. Förutom de 

ekonomiska kostnaderna orsakar vårdskador som nämnts ovan, lidande för de drabbade 

patienterna och även för sjukvårdspersonalen (Lindh & Sahlqvist, 2012). Retrospektiva 

granskningar av journaler har visat att vårdskador är vanligare än befarat och mörkertalet är 

förmodligen stort.   

 

Avvikelserapportering och journalgranskning 

Avvikelserapportering är sjukvårdspersonalens skyldighet och ett verktyg för att identifiera 

risker och i det långa loppet utveckla verksamheten (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Sjuksköterskor kan känna rädsla för att skriva avvikelserapporter (Françolin et al., 2015). Det 

är helt enkelt så att avvikelser inte rapporteras på grund av skamkänsla och rädsla för 

bestraffning. För att undvika detta bör avvikelserapporter leda till frågor som vad hände? 

istället för vem gjorde fel? Dessa nämnda synsätt kallas för systembaserat- respektive 



 
 3 (32) 

 

individbaserat synsätt (Lindh & Sahlqvist, 2012.) Fördelar med ett systembaserat synsätt är 

bland annat att det innebär preventivt arbete samt att om något händer så söks orsakerna till 

detta över ett bredare fält, på verksamhetsnivå.  

Ett komplement till avvikelserapportering är Global Trigger Tool, GTT, (Rutberg et al., 

2014). GTT är ett verktyg som via en retrospektiv analys av patientjournaler söker efter 

nyckelinformation. Denna information kan identifiera avsteg från det normala vårdförloppet, 

mäta skador och frekvens över en längre tid samt därefter bedöma om en skada inträffat och 

om den kunnat undvikas. På så sätt kan arbetet med att förbättra vården utgå från den funna 

informationen. En studie där 20 stycken randomiserat valda läkarjournaler granskades varje 

månad från 2009 till 2012 använde man sig av GTT för att identifiera hur många av dessa 

patienter som drabbats av en vårdskada. Journalgranskningarna visade att fler vårdskador 

hittades genom journaler än genom avvikelserapporteringen som sjukvårdspersonalen gör. I 

Sverige har man reviderat metoden och den benämns som markörbaserad journalgranskning, 

MJG, (SKL, 2016). Rent praktiskt innebär det granskning av ett slumpvist urval av journaler 

för patienter över 18 år som vårdats i minst ett dygn och där det gått en månad sedan 

vårdtillfället.   

 

Sjukvårdspersonalens upplevelser av en vårdskada 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen så är målet med sjukvården att förebygga ohälsa (HSL, 

2017:30, kap. 3, 2§). Vidare skall sjukvården tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet (HSL, 2017:30, kap. 5, 1§). Målet för all sjukvårdspersonal bör vara 

att ge patienten bästa möjliga vård och denna strävan är en del av arbetet (Eriksson, 1995). 

Det har visat sig att sjukvårdspersonal som varit inblandade då en patient drabbats av 

vårdskada ibland benämns som det andra offret (Jones & Treiber, 2012; Ullström, Andeen 

Sachs, Hansson, Øvretveit & Brommels, 2014). Enligt en studie med sjukvårdspersonal som 

varit inblandade då en vårdskada inträffat påvisade att det påverkat de flesta både 

professionellt men även på ett personligt plan (Ullström, Andeen Sachs, Hansson, Øvretveit 

& Brommels, 2014). Upplevelser av ångest, sorg och flashbacks av händelsen liksom känslor 

av skuld, skam och frustration. Några av de intervjuade hade drabbats av depression och blivit 

sjukskrivna som följd. På det professionella planet fanns upplevelser av osäkerhet kring 

arbetsuppgifter samt oro för sitt rykte och att förlora arbetet, de flesta menade att händelsen 

alltid skulle finnas med dem. Det fanns behov av att få stöd både från familj och arbete samt 

ett behov av att lära sig något av det som hänt. Öppna diskussioner om vårdskador var något 
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som saknades av de intervjuade. Utredningen som följde vårdskadorna upplevdes som 

påfrestande och det saknades återkoppling om vad som skulle hända med den inblandade 

personalen samt hur det gått för patienten.  

Även Mira et al., (2015) har studerat det andra offret och undersökt hur 1087 

sjuksköterskor och läkare förhåller sig till begreppet. Över hälften av deltagarna i studien 

hade upplevt “det andra offrets lidande”. En tredjedel angav att det andra offret ofta var 

inkapabel att arbeta efter en incident och tvungna att ta ledigt. Nio av tio av deltagarna 

önskade träning i att informera patienter om när något gått fel. Det andra offrets behov av stöd 

har belysts av Edrees et al., (2016) som implementerat ett stödprogram för sjukvårdspersonal 

på ett sjukhus. Stödprogrammet innebar att om en incident inträffat så kunde 

sjukvårdspersonalen ringa till en sökare där en anställd som fått utbildning för att kunna lotsa 

utsatt personal svarade inom en halvtimme. Då bokades ett möte inom tolv timmar. Under det 

mötet erbjöds personalen psykologiskt stöd och organisatoriska resurser för att kunna 

bearbeta händelsen. Samtalen var konfidentiella. Avdelningar med särskilt hög risk för 

dödsfall och vårdskador hade flera överordnade med utbildning för att kunna ge stöd och det 

var också flest samtal från dessa avdelningar. Under de fem år som projektet observerades 

ökade antal samtal med ett per månad och år.  

Patienters subjektiva lidande inom vården hamnar ofta i skuggan av det arbete som läggs 

ner på att undvika medicinska misstag och att höja nöjdheten med vården (Jelmer 

Brüggemann, Wijma & Swahnberg, 2011). Fortsatt forskning och arbete med att synliggöra 

patientens lidande kan vara behjälplig för att sjukvårdspersonal ska kunna bekämpa mänskligt 

lidande. 

 

Vårdskador och lagen  

Vårdgivare är skyldiga att utreda händelser som har skadat eller riskerat att skada patienter 

(PSL, 2010:659, kap. 3, 3§). Syftet med utredningen är kartlägga händelsen för att ta reda på 

vad som är orsaken samt att komma fram till åtgärder som gör att liknande händelser kan 

undvikas i framtiden (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 5§, kap. 3 i PSL (2010:659), är 

vårdgivaren även skyldig att snarast anmäla allvarliga vårdskador eller risk för sådana till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den interna utredningen av händelsen ska bifogas så 

fort den är klar. När en vårdgivare anmäler till IVO kallas det för en lex Maria anmälan (IVO, 

2015). IVOS uppgift är att granska den interna utredningen och säkerställa att vårdgivaren 

vidtagit åtgärder för att upprätthålla patientsäkerheten (PSL, 2010:659, kap. 7 8§). Förutom 
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att anmäla till IVO är vårdgivaren dessutom skyldig att informera den drabbade patienten om 

vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits för att undvika upprepning (PSL, 2010:659, 

kap. 3, 8§). Informationen ska också omfatta att patienten får kunskap om möjligheten för 

patienten att framföra sina klagomål till IVO och att ersättning kan begäras samt 

patientnämndernas funktion. Patientinformationen ska delges även om vårdskadan inte anses 

allvarlig.  

 

Patientförsäkringen 

Alla landsting i Sverige är försäkrade i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, 

(LÖF, 2016). Det kommer årligen in 15 000 anmälningar till försäkringsbolaget och av dessa 

får 40 procent rätt till ersättning. Patienter som drabbats av en vårdskada i samband med 

hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Skadan måste anmälas inom 

tio år från den dag då skadan har inträffat. Patienter kan få ersättning för skador som hade 

kunnat undvikas. Det kan till exempel vara skador som orsakats av felaktig hantering, 

felmedicinering eller fel på medicinteknisk utrustning. Ytterligare exempel är skador som 

orsakats av försenad eller felaktig diagnos eller om patienten blivit smittad och fått en 

infektion. Alla vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring för att kunna ersätta 

eventuella patientskador (patientskadelagen, 1996:799, 12§). Patientförsäkringen 

tillhandahåller patientnämnder som kan uttala sig på begäran av såväl patient som vårdgivare 

angående ersättning i ett fall (patientskadelagen, 1996:799, 17§). 

 

Att vara patient 

En patient är först och främst människa men det har visat sig att människor fråntas lite av sin 

mänsklighet när han eller hon blir patient (Wiklund, 2003). Att vara patient innebär för många 

människor att befinna sig utanför sitt vanliga sammanhang (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). En människa som är i behov av sjukvård är utsatt, sårbar och i 

beroendeställning. Att vara patient kan också innebära känslor av bland annat ensamhet och 

rädsla samt upplevelse av att inte bli tagen på allvar (Dekker, Morton, Singleton & Lyndon, 

2016). Vidare kan patienter uppleva tacksamhet för livet och känna att de haft tur med den 

vård de mottagit. Det kan upplevas utmanande men oundvikligt för patienter att lita på 

sjukvårdspersonalen och lägga sitt liv i deras händer (Smith-Carrier et al., 2017). Patientens 

upplevelse av att vara beroende påverkas av hur han eller hon bemöts av sjukvårdspersonalen 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Det är möjligt för patienten att kunna få bevara känsla av att 
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vara självständig och fri om detta görs på ett bra sätt. Enligt Wiklund (2003) kan patienter 

uppleva intrång i sin kropp under en operation. Patienten har inte kontroll över sitt eget liv 

och om han eller hon dessutom varit nedsövd har patienten förlorat en del av sin historia. 

Detta kan relateras till upplevelser av att inte kunna kontrollera sina handlingar och sin kropp 

samt att kunna uppleva sig som en hel och egen person. Efter en sjukdom kan det finnas 

upplevelse av att ens person och kropp har förändrats. Under en vårdsituation kan patienter 

uppleva att kroppens gränser överskridits av att en annan människa har berört kroppen. 

Förloras kontrollen över den egna kroppen påverkas också patientens upplevelse av sig själv, 

och olika existentiella tankar kan utvecklas (Wiklund, 2003).  

 

Problemformulering 

Det har visat sig att vårdskador är ett problem i vården både för de som drabbas och för 

sjukvårdspersonalen. Det medför avsevärda kostnader för samhället och är förenat med ett 

stort lidande för patienten. Det är därför viktigt att belysa patientens upplevelse av att drabbas 

av en vårdskada, dels för att det kan bidra till ökad förståelse för upplevelser vid vårdskada 

samt för att det är en viktig komponent i arbetet med att förbättra patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av att drabbas av en 

vårdskada. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Ordet patient härstammar från det latinska ordet för lidande (Eriksson, 1994). Lidandet är 

något ont och kan beskrivas som en kamp, men det kan utmynna i någonting meningsfullt. 

Lidandet är förvisso en naturlig del av livet men orsakar samtidigt upplevelse av att vara 

kränkt när det erfars. Meningsfullhet med lidandet upplevs då människan till trots situationen 

kan se möjligheter och därmed hopp. Inom vården beskriver Eriksson tre former av lidande, 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Det sistnämnda begreppet är det som är 

aktuellt då det omfattar kränkning, fördömelse, utövande av makt samt otillräcklig vård. 

Vårdlidande är en onödig form av lidande och bör utplånas. Det existerar för att patienten, 

människan, förbises eftersom stort fokus ligger på teknologi och medicinska sjukdomar. Ökad 
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kunskap och reflektion kring lidande är ett led i att utplåna det onödiga vårdlidandet. Enligt 

Eriksson är lidandet så pass centralt inom vården att det är ett konsensusbegrepp (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). 

Vårdandet är ett konsensusbegrepp inom vårdvetenskapen och utgör kärnan i 

sjuksköterskeyrket (Eriksson, 2002). Vårdandet kan möjliggöra hälsa som med andra ord kan 

beskrivas som att vara hel. Att vårda är att dela, delandet innebär att få vara med och delta i 

sin vård. Patienten och vårdaren är delaktiga av samma helhet, hur sjukvårdspersonalen och 

patienten delar detta är upp till varje specifik situation. Dela är att för ett ögonblick dela 

livsrum med den andre vilket skapar en medvetenhet om den personen, detta innefattar en 

bekräftelse av den andra och på så sätt en förståelse. En människas smärta eller ångest kan 

upplösas genom delaktighet och därmed möjliggörs hälsa. Lindra lidandet är syftet med 

vården (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Teorierna om lidande och vårdande återkommer i litteraturöversiktens diskussion där de 

relateras till samt ger perspektiv på resultatet.   

 

Metod 

Uppsatsen utformades som en litteraturöversikt vilket innebär att med hjälp av färdigställda 

vetenskapliga artiklar få en översikt över det ämne som valts att utforska (Friberg, 2012). Det 

handlar i stora drag om att söka vetenskapliga artiklar utifrån det ämne och syfte som valts. 

Därefter analyseras de utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån vilka utgångspunkter som 

använts, vilka metoder forskarna använt sig av och vad som studerats samt säkerställa att 

litteraturöversiktens syfte kan besvaras med artiklarnas resultat. En litteraturöversikt kan 

användas som en grund för en kommande studie eller för att ta fram en översikt över 

forskningsläget inom ett område.  

 

Urval  

De artiklar som valts ut till litteraturöversikten är artiklar baserade på kvalitativa studier, 

artiklarna kvalitetsgranskades enligt ovannämnda kriterier. Valda vetenskapliga artiklar är 

relevanta studier om patienters upplevelse av att drabbas av en vårdskada, för att få reda på 

subjektiva erfarenheter. De kvalitativa vetenskapliga artiklarna behövde inte vara svenska då 

intresset var att få en beskrivning av upplevelsen oavsett ursprung. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska.  
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Sökteknik  

Sökord som använts är bland andra medical error, cross infection, complications of 

hospitalization, adverse event, patient experience och qualitative. MeSH är ett verktyg som 

användes för att hitta rätt sökord. Medical error är en MeSH-term som passar väl i 

beskrivningen för ämnet, men adverse event är också ett uttryck som ofta används när det 

kommer till vårdskador. Det sistnämnda uttrycket hittas dock inte i MeSH. Cinahl headings 

föreslår frasen adverse health care event. När ett par artiklar funnits användes nyckelorden i 

dessa för att söka vidare och få ihop tillräckligt med artiklar för analysen. Att söka mer 

specifikt på vanliga vårdskador infections eller till och med surgical site infections och 

pressure injury gav gott resultat. Det laddade sökordet victim användes efter upptäckten av 

uttrycket the second victim som syftar på sjukvårdspersonal när det gäller vårdskador.  

Trunkering användes vid vissa sökningar för att få fram alla former av ett ord (Östlundh, 

2012). Trunkering gav flera träffar i Cinahl men var inte lämpligt i PubMed. Boeelsk 

sökteknik användes, oftast AND för att få så riktad sökning som möjligt (Östlundh, 2012). I 

Cinahl Complete begränsades sökningen med peer reviewed och language: english. I PubMed 

begränsades sökningarna med human och language: english. Ingen tids- eller geografisk 

begränsning valdes eftersom det i första hand var intressant med en bred beskrivning av 

upplevelsen. 

 

Kvalitetsgranskning    

I enlighet med Friberg (2012) har de artiklar som inkluderats noga granskats för att kunna 

svara på syftet. Ett flertal artiklar valdes bort. Exkluderingen berodde främst på att urvalet inte 

stämde med litteraturöversiktens syfte. Bland annat innehöll flera studier både anhörigas och 

patienters upplevelser och det kunde också vara så att en vårdskada inte inträffat utan 

patienter uttalade sig fritt om sina uppfattningar kring ämnet. De artiklar som godkändes i 

kvalitetsgranskningen gick vidare för analys.  

 

Analys  

Analysmetod som använts i översikten är en modell för analys av kvalitativa artiklar (Friberg, 

2012). Båda författarna läste alla artiklar individuellt med fokus på resultatet. Nyckelord från 

varje artikels resultat skrevs ner i samband med detta. När samtliga artiklar var lästa gick 

författarna gemensamt igenom dem och jämförde nyckelorden som hittats. Nyckelord med 

liknande innebörd från olika artiklar grupperades ihop och på detta sätt kunde nya teman och 

subteman fastställas.  Dessa redovisa under rubriken resultat. 
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Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som ska ingå i litteraturöversikten skall bedömas vara forskningsetiskt korrekta. 

Enligt lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor får forskning 

endast utföras om den har godkänts vid etikprövning. Genom att ta hjälp av etiska principer 

kan man öka sannolikheten att deltagarnas rättigheter, välbefinnande och säkerhet garanteras 

(Kjellström, 2012). Alla vetenskapliga artiklar i litteraturöversikten var etiskt godkända.  

 

Resultat  

Analysen av artiklarna ledde fram till femhuvudteman och fem subteman.  

 

Betydelsen av information och kommunikation 

Betydelsen av att få vara delaktig 

Patienters upplevelse av brist på information och kommunikation var vanligt förekommande 

när de drabbats av vårdskada (Brown, Tanner & Padley, 2014; Burnett, Lee, Rushmer, Ellis & 

Davey, 2010; Duclos et al., 2005; Erichsen Andersen, Bergh, Karlsson & Nilsson, 2010; 

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

Ulfvarson, 2014; Langemo, Melland, Hanson, Olson & Hunter, 2000; Skyman, Thunberg 

Sjöström, Hellström, 2010). Patienter som fått en smittsam infektion under sjukhusvistelsen 

upplevde att de fått för lite information eller ingen information alls (Burnett et al, 2010). 

Exempelvis var det flera som inte fick veta att de överhuvudtaget fått en smitta och hur det 

gått till förrän långt efter dem kommit hem från sjukhuset. Många patienter kände sig trygga 

med att ställa frågor till sjukvårdspersonalen men det fanns också upplevelser om att mötas 

med likgiltighet och en attityd om att smittan var något som patienten fick räkna med vid en 

lång sjukhusvistelse. Även om många var bekväma med att fråga sjukvårdspersonalen fanns 

det också de patienter som inte ville ifrågasätta dem eftersom de ansåg att 

sjukvårdspersonalen var auktoriteter. Patienterna upplevde att de ville ha svar på vad som 

skulle hända nu och i framtiden samt om de någonsin skulle bli sig själva igen (Duclos et al, 

2005). Patienter som fått en vårdskada i form av trycksår kände att de saknade information 

om trycksåret hur trycksåret uppstått och hur man kunde förhindra att få fler (Langemo et al., 

2000). Patienter gissade sig till hur trycksåret uppstått, bland annat berättade en patient att han 

upplevde att trycksåret uppstått när sjukvårdspersonal torkat honom med ett hårt papper efter 
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ett toalettbesök. Efter detta kände patienten rädsla för att få hjälp med toalettbesök. Flera 

patienter som råkat ut för en vårdskada upplevde att de var ensamma i sin bearbetning kring 

det inträffade. Brist på information och kommunikation skapade ilska och behov av att söka 

en konflikt (Duclos et al., 2005; Erichsen Andersson et al., 2010). När patienterna fått 

information upplevdes en känsla av lättnad och behovet av att gå in i en konflikt försvann. 

Sjukvårdspersonal som hade en god kommunikation med den drabbade patienten upplevdes 

som mänsklig.  

 

Betydelsen av ansvarstagande och förtroende 

Det finns varierande exempel på hur patienterna upplevde att skadas i vården. Bland annat 

förvånades patienterna över sjukvårdspersonalens okunnighet och misstag (Joelsson-Alm et 

al., 2014; Langemo et al., 2000). När en oväntad skada uppstått och speciellt från någon man 

litat på kunde det upplevas traumatiskt (Duclos et al, 2005). Patienter bekräftade hur 

värdefullt det var att få ett erkännande och att vårdpersonalen tog på sig ansvaret för 

vårdskadan (Mazor et al., 2011, Silva Mendonça & Marconi Custódio 2016). När 

sjukvårdspersonalen tog på sig ansvaret kände patienten att denne fick en bekräftelse för sitt 

lidande och detta förstärkte ursäkten som gavs (Mazor et al., 2011). Det medförde också att 

patienter upplevde att de kunde känna förtroende för personalen trots vårdskadan.  De som 

upplevde en god kommunikation med sjukvårdspersonalen kallade vårdskadan för misstag 

eller komplikation medan de som inte upplevde att de hade god kommunikation talade om 

felbehandling och lade skulden på sjukvårdspersonalen. Exempel på detta var att patienter 

som fått en infektion efter en operation upplevde att om de fått ett bra bemötande från 

kirurgen och sjuksköterskan beskrev infektionen som en slump (Brown et al., 2014). Det 

förekom patienter som upplevde hur sjukvårdspersonalen skyllde på varandra och var 

okontaktbara samt att de blev illa bemötta eller att skadan förminskades av vårdgivaren 

(Duclos et al, 2005). När sjukvårdspersonal gick i försvarsställning förändrades 

kommunikationen drastiskt och patienten reagerade med att vilja ha upprättelse. En del 

patienter miste förtroendet för vården till följd av vårdskadan och kände rädsla för att behöva 

vistas på sjukhus igen (Burnett et al, 2010). Patienter vill få information om vad som gått fel 

men det var också betydelsefullt för patienterna att sjukvårdspersonalen visste om och förstod 

vad som gått fel (Mazor et al., 2011). Patienter som inte mottagit någon ursäkt eller fått någon 

respons uttryckte ilska och kände sig olyckliga när de tänkte på händelsen. Att få en ursäkt 

blev en sorts bekräftelse på att det som drabbat patienten faktiskt var fel. Några patienter 

uttryckte att en ursäkt och omtanke var viktigare än en förklaring om vad som hänt dem.   
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Förhindra att det händer igen 

Det visade sig att många patienter upplevde att det var av stor vikt att vårdskadan inte får 

hända igen (Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Langemo et al., 2000; Mazor et al, 

2011). Några patienter berättade att de skulle känna sig riktigt glada om sjukvårdspersonalen 

kom och talade om att de lärt sig något utav detta, att det då skulle få en mening för andra 

(Mazor et al., 2011). Att få en ursäkt betydde inget om sjukvårdspersonalen inte tar ansvar 

och lär sig av misstaget. De patienter som inte upplevde att sjukvårdspersonalen tog på sig 

skulden kände att tilliten försvann därför att om sjukvårdspersonalen inte tog på sig skulden 

så kanske de heller inte vet om att de gjort fel och kan komma att göra om misstaget (Silva 

Mendonça & Marconi Custódio, 2016). Drabbade patienter hade även förslag på hur vården 

skulle kunna tillmötesgå framtida patienters behov när en vårdskada inträffat (Duclos et al., 

2005). En patient med trycksår föreläste för sjuksköterskestudenter för att göra det bättre för 

andra som kan hamna i hans situation (Langemo et al., 2000). 

 

Begränsningar 

Begränsningar i det dagliga livet 

Patienter upplevde att det dagliga livet begränsades efter vårdskadan (Erichsen Andersson et 

al., 2010; Fox, 2002; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Langemo et al, 2000; 

Silva Mendonça & Marconi Custódio, 2016). Bland annat så begränsades patienternas 

arbetsmöjligheter. Det kunde till exempel vara så att det blivit omöjligt att sitta eller vara 

nödvändigt att alltid ha tillgång till toalett. Klädvalet var också något som kunde påverkas. 

Patienter berättade om att vissa klädesplagg inte längre kunde användas på grund av dess färg, 

fläckar från läckage syntes, eller modell, olämpligt med kjol vid självkateterisering till 

exempel (Joelsson-Alm et al., 2014). Vissa patienter var också tvungna att ofta byta kläder 

som följd av vårdskadan (Hassel et al., 2016). Detta kunde ta upp väldigt mycket tid och 

kraftigt begränsa livet. Det vardagliga livet påverkas genom att inte kunna göra saker som 

innan, även att sköta sin hygien kändes svårt och att se till att omläggningen inte luktade eller 

läckte igenom (Fox, 2002). Ytterligare komplikation till att sköta hygien var att bada kändes 

inte som ett riktigt bad då foten måste hållas i luften under badet. Patienter som led av 

trycksår upplevde det väldigt problematiskt med obligatorisk sängvila, något som var 

nödvändigt för sårläkningen (Langemo et al., 2000). 
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Sociala begränsningar 

Upplevelser av att det sociala livet begränsades förekom bland patienterna (Fox, 2002; Hassel 

et al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Langemo et al., 2000; Skyman et al., 2010). Det kunde 

till exempel vara så att skadan medförde sjukhusinläggning som gjorde att det blev svårt att 

hålla kontakt och träffa nära och kära (Hassel et al., 2016). Vård i hemmet gjorde att 

patienterna kände sig fast där. Patienter som drabbats av infektion upplevde också att en lukt 

gjorde det obehagligt att vistas ute bland folk. Patienter upplevde så stor skam över de 

kroppsliga men som vårdskadan gett att de valde att isolera sig på grund av detta (Joelsson-

Alm, et al., 2014, Skyman et al., 2010). Patienter som fått en vårdrelaterad smitta upplevde 

isolering som något tråkigt men nödvändigt (Skyman et al., 2010). Fritidsaktiviteter kändes 

problematiska att delta i på grund av vårdskadan (Joelsson-Alm et al., 2014; Skyman et al., 

2010). Patienter som drabbats av en infektion som smittade upplevde att de inte längre var 

välkomna på kalas hos släktingar (Skyman et al, 2010).  Relationen till eventuell partner var 

också något som påverkades (Fox, 2002; Joelsson-Alm, 2014). Samlivet försvårades vilket 

kunde upplevas som förödande (Joelsson-Alm, 2014). 

 

Ekonomiska följder 

Livet efter en vårdskada fick också ekonomiska följder (Brown et al., 2014; Duclos et al., 

2005; Erichsen Andersson et al., 2010; Hassel et al., 2014; Langemo et al., 2000; Mazor et al., 

2011). Som tidigare nämnt kunde vårdskadan försvåra möjligheten att jobba. Dessutom 

kostade behandlingarna i flera fall mycket pengar för patienten. Patienter upplevde ilska och 

oro då de fick stå ut med både ekonomiska och fysiska problem på grund av att sjukvården 

gjort misstag (Duclos et al., 2005). Patienter med låg inkomst drabbades extra hårt av de 

utgifter som tillkom med behandlingar för vårdskadan (Erichsen Andersson et al., 2010). 

Detta orsakade lidande för dessa patienter. Några patienter uttryckte att de gärna hade fått 

ekonomisk kompensation som plåster på såren eller åtminstone för att täcka de utgifter som 

skadan medfört (Mazor et al., 2011). En patient som drabbats av trycksår upplevde att hans 

oro för ekonomin gjorde att han gick mot läkarens rekommendationer att inte arbeta, eftersom 

han inte klarade att försörja sig på sjukersättningen (Langemo et al., 2000).  

 

Påfrestningar i livet efter en vårdskada 

Fysiskt lidande var vanligt förekommande för de patienter som drabbats av vårdskador 

(Brown et al., 2014; Duclos et al., 2005; Erichsen Andersson et al, 2010; Fox, 2002; Hassel et 
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al., 2016; Joelsson-Alm et al., 2014; Langemo et al., 2000). Smärta var mycket frekvent 

återkommande och beskrevs bland annat som extrem, stark och svidande. Vid trycksår var 

smärtan mycket omtumlande för patienterna (Fox, 2002). Olika grader av smärta beskrevs, 

från molande till daglig smärta som bland annat påverkade sömnen negativt. Patienterna 

upplevde att deras livskvalitet försämrades. Patienter upplevde att det var jobbigt att det rann 

var ur såret och att bandaget snabbt blev genomblött av sårvätska. Återkommande infektioner 

till följd av vårdskadan innebar läkemedel som gav biverkningar (Erichsen Andersson et al., 

2010; Joelsson-Alm et al., 2014).  

Förutom fysiska besvär relaterat till vårdskadan förekom även upplevelser av psykiskt 

lidande (Erichsen Andersson et al., 2010; Fox, 2002; Joelsson-Alm et al., 2014; Langemo et 

al, 2000; Skyman et al., 2010; Silva Mendonça & Marconi Custódio, 2016). Patienter som fått 

en vårdrelaterad smitta upplevde till exempel att det genererade rädsla bland andra människor 

(Skyman et al., 2010). Att till och med avvisas av släktingar var något som satte spår och 

skapade lidande. Upplevelse av att inte få samma vård för ursprungliga sjukdomar som innan 

smittan förekom också vilket resulterade i försämrad hälsa som följd av vårdskadan. Som 

tidigare nämnt råkade vissa patienter ut för återkommande infektioner som konsekvens till 

vårdskadan (Erichsen Andersson et al., 2010; Joelsson-Alm et al., 2014). Förutom de rent 

fysiska problemen de medförde hade de i några fall orsakat sepsis som gett ångest och rädsla. 

Att betraktas som smittosam var en chockerande upplevelse som innebar en känsla av att vara 

kränkt, oren och rädd (Skyman et al., 2010). Upplevelse av att lida förkom också i själva 

vårdandet (Langemo et al., 2000). Upplevelse av att ligga på sjukhus och känna hur täcket 

dras upp och exponeras av fem, sex personer var ett exempel på det. Lidande kunde upplevas 

som osäkerhet i väntan på diagnos och behandling för vårdskadan (Erichsen Andersson et al., 

2010). Att förlora sin identitet och att sluta känna sig värdefull var också exempel på lidande 

till följd av vårdskada (Silva Mendonça & Marconi Custódio, 2016). Patienter som fått 

trycksår upplevde att de förlorat självständigheten på grund av detta (Fox, 2002). Flera 

patienter upplevde problem i varierande grad med nedstämdhet, depression, ångest, 

frustration och ilska. Oro, osäkerhet och rädsla för framtiden var en vanligt förekommande 

(Fox, 2002; Hassel et al., 2016; Joelsson-Alm, 2014; Skyman et al., 2010). 

 

Omvärdering av livet efter en vårdskada  

Patienter hade även positiva upplevelser i samband med vårdskadan (Brown et al., 2014; 

Langemo et al., 2000; Silva Mendonça & Marconi Custódio, 2016). En patient talade om att 
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han blivit mer medveten om livet och blivit mer troende än innan. Han berättade om att han 

kände Guds närvaro och att han fann en ny teologisk mening med livet (Langemo et al., 

2000). En annan patient som blivit rullstolsburen efter en vårdskada och skrev en bok om 

hans erfarenhet, kände att han ändrat riktning i livet vilket var positivt. En kvinna berättade att 

hon kände att hon var tvungen att gå igenom detta för att kunna bli den hon är i dag (Silva 

Mendonça & Marconi Custódio, 2016). Hon upplevde sig som en hård person innan 

vårdskadan men den svåra livskris som vårdskadan medfört gjorde att hon upplevde sig som 

mer ödmjuk i dag. Några patienter kände tacksamhet över att fortfarande leva trots 

vårdskadan (Brown et al., 2014).  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2012) är det betydelsefullt att reflektera kring hur litteraturöversikten 

utformats. Litteraturöversikten ger en bild av hur patienter upplever hur det är att drabbas av 

en vårdskada i västvärlden, eftersom de utvalda artiklarna är gjorda i denna kontext. Trots att 

det inte fanns några geografiska begränsningar i litteratursökningen blev utfallet sådant. 

Styrkan med litteraturöversikten är bredden på artiklarna som representerar olika typer av 

vårdskador och trots det var det enkelt att hitta gemensamma beröringspunkter. Dessa 

gemensamma beröringspunkter formulerades till teman med hjälp av diskussioner mellan 

författarna eftersom vissa teman var svåra att avgränsa från varandra. Till slut blev det fem 

teman och tre subteman som innehöll vad de lovade i rubriken. Styrkan är också dess svaghet, 

bredden innebär att det blir ett ytligt perspektiv men att kunna fokusera på vissa typer av 

vårdskador kräver också att det urvalet finns och det gör det inte idag. Till en början var det 

problem att hitta artiklar men när några artiklar hittats kunde nyckelorden i dessa lotsa vidare, 

så kallad sekundärsökning, och sökningen specificerades därefter till vissa typer av 

vårdskador vilket gjorde att det gick lättare.  

Samtliga artiklar speglar upplevelsen att drabbas av en vårdskada även om artikel åtta och 

nio i bilaga två har fokuserat på just kommunikationen mellan patient och vårdgivare efteråt. 

Artikel två i samma bilaga hade informanter som både drabbats och inte drabbats av 

vårdskada. Den inkluderades i litteraturöversikten eftersom det i artikelns resultat var tydligt 

beskrivet om vad de som drabbats av vårdskada upplevde. Sökning nummer fyra i bilaga ett 

är värd att kommentera eftersom den skiljer sig från övriga sökningar i PubMed då human-
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filtret uteslutits. Det var en ren slump att begränsningen inte valts vilket genererade en artikel 

som inte kunde hittas med lämplig begränsning. 

En ytterligare styrka med litteraturöversikten är att det är två författare som har samarbetat 

och deltagit i dess utformning lika mycket. Arbetet har präglats av engagemang, intresse och 

komplettering av varandras kompetenser. Den mest utmanande delen av arbetet var precis i 

början när syftet skulle spikas samt i den första litteratursökningen då det var svårt att hitta 

relevanta artiklar.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade hur patienter som drabbats av en vårdskada 

upplevde brist på kommunikation och information. Vidare upplevde patienter ett behov av att 

få vårdskadan bekräftad av sjukvårdspersonalen och för att på så sätt kunna ha fortsatt 

förtroende för vården. En annan viktig punkt var att många av patienterna var angelägna om 

att vårdskadan inte skulle drabba någon annan och tyckte det var viktigt att veta att 

vårdpersonalen tog det inträffade på allvar och lärde sig något av det. Fysiska och psykiska 

påfrestningar var något alla upplevde efter en vårdskada i olika grad. Några patienter kunde 

berätta om positiva upplevelser kring hur personen förändrats till det bättre efter det de varit 

med om. 

 

Information 

Ett huvudtema i resultatet var patienters upplevelse av brist på information och 

kommunikation när de drabbats av vårdskada. Kommunikationsbrist är starkt kopplat till 

vårdskador (National Quality Forum, [NQF], 2010). Enligt SKL (2011) är god 

kommunikation mellan patient och sjukvårdspersonal grunden för en säker vård. Patienten 

måste kunna förstå informationen så det är viktigt att sjukvårdspersonalen anpassar 

informationen till individen. Detta är som tidigare nämnt i bakgrunden även reglerat i 

patientsäkerhetslagen. Vidare har internationell forskning visat att nära dubbelt så många 

vårdskador som anmäls beror på kommunikationsbrist snarare än på den medicinska 

kompetensen (SKL, 2011). Det framkom i litteraturöversiktens resultat att brist på 

kommunikation medförde ilska och konflikter. Det kan tolkas som att en hel del konflikter 

skulle kunna lösas med hjälp av förbättrad kommunikation. Påståendet är överensstämmande 

med SKL (2011) som anser att det är nödvändigt att ha ett dialogiskt förhållningssätt i 

patientmötet och kunskaper samt förståelse för kommunikationsprocesser för att öka 
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patientens delaktighet och kunna förbättra patientsäkerheten. Betydelsen av att få vara 

delaktig i vårdandet poängteras av Eriksson som menar att det anses kunna bidra till att hälsan 

främjas och lidandet lindras (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Enligt Tomlinson (2014) så beskriver läkare som själva blivit patienter att de blivit 

chockade över denna erfarenhet. Läkarna upplevde hur viktigt det var med ett bra bemötande 

och hur starkt ett dåligt bemötande kunde påverka patienten. Det framkom att det sällan fanns 

en öppen och ärlig kommunikation mellan patienter och sjukvårdspersonal. Provsvar gavs 

mer generellt än individuellt och misstag som upptäcktes av sjukvårdspersonal framkom inte 

till patienten, patienten märkte inte att ett misstag begåtts om det inte lett till skada. Enligt en 

rapport kring rutiner för en säkrare hälso- och sjukvård var en av rekommendationerna att 

patienten måste få ärlig och tydlig information om vad som hänt när en vårdskada inträffat 

(NQF, 2010). Det är mer sannolikt att en patient kommer reagera positivt om 

sjukvårdspersonalen ger fullständig information om den aktuella händelsen än om personalen 

beter sig defensivt (Greenberg, Battles & Haskell, 2010). Det stämmer bra överens med 

litteraturöversiktens resultat där patienter som upplevt att de haft en god kommunikation med 

vårdgivaren ansåg denne som mänsklig och ansåg att vårdskadan var ett misstag eller en 

olyckshändelse. God kommunikation som bekräftade patientens lidande upplevdes som 

positivt. Tvärtom ansåg de patienter som upplevt bristfällig kommunikation att vårdgivarna 

var skyldiga till vårdskadan. Patienter tappade dessutom förtroendet för vården och kände 

rädsla för att behöva vårdas på sjukhus igen. Southwick, Cranley och Hallisy (2015) har i en 

studie belyst just dessa erfarenheter bland patienter som drabbats av vårdskada. De var ense 

om att det behövs tydliga riktlinjer för hur kommunikationen efter en vårdskada ska se ut, för 

det är illa som det är nu. Tidig information om vad som hänt är mycket betydelsefullt för de 

drabbade i dessa lägen. Enligt Eriksson (1994) så kan lidande lindras genom att patienten får 

känna sig välkommen, respekterad och vårdad. Det innebär exempelvis att vara ärlig och 

närvarande. Att individuellt anpassa information och kommunikation, att vara ärlig och inte 

skylla ifrån sig skulle förmodligen vara fördelaktiga riktlinjer för både patient och 

sjukvårdspersonal. För sjukvårdspersonalen skulle det innebära att patienten har fortsatt 

förtroende och för patienten skulle det betyda förbättrad hälsa eftersom de skulle ha fortsatt 

förtroende och motta erbjudna behandlingar.  

 

Bekräftelse 

Enligt litteraturöversiktens resultat upplevde de patienter som inte mottagit någon ursäkt eller 

fått någon respons av vårdgivaren efter vårdskadan ilska och de kände sig olyckliga när de 
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tänkte på händelsen. Att få en ursäkt blev en sorts bekräftelse på att det som drabbat patienten 

faktiskt var fel. Ursäkt och omtanke var viktigare än en förklaring om vad som hänt dem. Det 

här bekräftas av Southwick et al., (2015). Så många som nio av tio informanter hade erfarit att 

vårdgivaren brustit i att ta ansvar för det inträffade. En tredjedel av informanterna hade till 

och med varit med om att vårdgivaren vägrat att kommunicera efter vårdskadan. De som fick 

erkännande och en ursäkt kunde gå vidare på ett helt annat sätt än de som inte fått det. 

Delaktigheten poängterades även i denna studie som viktig för att kunna förebygga 

vårdskador. Patienterna menade att det var viktigt att deras kunskap togs tillvara eftersom de 

kunde upptäcka viktiga förändringar tidigare än sjukvårdspersonalen. Att uppleva försoning 

innebär att hitta en ny helhet som innehåller det som drabbat dem men som bäddas in i en ny 

meningsfull helhet (Eriksson, 1994).  Det är viktigt att se patienten som en människa och inte 

som en diagnos sittandes i sjukhussängen (Tomlinson, 2014). Att inte se hela människan kan 

innebära att patienten kränks (Eriksson, 2002). Kränkning av patientens värdighet och värde 

som person innebär att frånta patienten möjligheten att vara en människa fullt ut. Vidare 

innebär kränkning lidande för patienten och då minskas också patientens möjligheter att 

använda sina inre hälsoresurser.  

 

Kommunikation 

Kommunikation och vårdskador verkar vara starkt sammankopplade på fler än ett sätt. 

Exempelvis påvisade en studie att över hälften av alla misstag inom provtagning att det var 

kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen som brast (Steelman et al., 2016). Misstag 

inom provtagning kan bland annat leda till försenade eller felaktiga diagnoser och försenade 

eller felaktiga behandlingar vilket kan skada patienten. Brister i kommunikationen uppstod 

bland annat mellan läkare och sjuksköterska, den ene gav inte den andra tydligt med 

information om vad som skulle göras vilket ledde till missförstånd och felaktiga provresultat. 

Kommunikationen är således betydelsefull även för att förebygga att en vårdskada inträffar.  

Resultatet visade att många patienter hade en önskan om att vården skulle lära sig något av 

det inträffade så att inte andra människor skulle behöva drabbas i framtiden. På många sätt 

skulle även det kunna kopplas till en god kommunikation och förmåga att sprida information 

bland sjukvårdspersonalen. Händelser som medfört eller riskerat medföra en vårdskada ska 

utredas och patienter ska bjudas in till att medverka i detta arbete (SKL, 2015). Ett förslag 

skulle kunna vara att patienter intervjuas om sin upplevelse och uppfattning om vad som 

hände. När patienter intervjuas i detta sammanhang rekommenderas det att vårdgivaren 

eventuellt ber om ursäkt för det inträffade, inte bortförklarar det samt förhåller sig på ett sätt 
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som möjliggör att patienten vågar ifrågasätta vården. Att bortförklara skulle kunna upplevas 

som kränkande. Det här förhållningssättet ligger i linje med de upplevelser som tidigare 

nämnts i litteraturöversiktens resultat. Patienterna ville gärna ha en ursäkt men också en 

bekräftelse på att sjukvårdspersonalen insett att det faktiskt blivit fel och att de var villiga att 

lära sig av misstaget. Att mötas med värdighet och få vara medansvarig är också ett sätt att 

lindra den enskilde patientens lidande (Eriksson, 1994). Vårdenheter som tydligt tar ansvar 

och driver patientsäkerhetsarbetet kännetecknas bland annat av en stark och öppen 

kommunikation (SKL, 2015). Det finns tydliga rutiner för lärande och informationsspridning 

vilket bidrar till säkrare vård och därmed färre vårdskador. Enligt en studie med 960 

sjuksköterskor kände sig hälften av dem osäkra kring vad som skulle avvikelserapporteras 

eller inte (Kim, An, Kang-Kim & Yoon, 2007). Alla tyckte dock att det var viktigt att 

rapportera avvikelser men de kände sig inte bekväma med det. Endast fem procent av 

sjuksköterskorna uppgav att de inte var rädda att skriva avvikelser. Således är det viktigt att 

ledningen tar tydligt ansvar och driver på patientsäkerhetsarbetet. För att en patients vård ska 

bli så bra som möjligt och se till hela människan krävs det en gemensam grund som innefattar 

gemensamt språk, strategier och referensramar (Eriksson, 2002). Det är helt enkelt viktigt 

med ett väl utvecklat teamarbete där patientens bästa är i fokus. 

 

Ta vara på patientens upplevelse 

I resultatet framkom även att drabbade patienter hade förslag på hur vården skulle kunna 

tillmötesgå framtida patienters behov när en vårdskada inträffat, så som en patient föreläste 

för sjuksköterskestudenter för att göra det bättre för andra som kan hamna i hans situation. 

Det är i linje med en studie som visar att många patienter är kapabla att identifiera 

biverkningar och vårdskador under sjukhusvistelsen eller strax efter, patienten kan ha lagt 

märke till något som inte fungerat i systemet som sjukvårdspersonalen inte uppmärksammat 

(Greenberg, Battles & Haskell, 2010). Det kan man endast upptäcka om man lyssnar och lär 

genom patienternas upplevelser. Vad som händer efter en vårdskada är av stort intresse, 

patienter kan berätta om deras upplevelse av vården men frågar någon efter deras 

information? Denna information kan vara värdefull och ses som ett komplement till 

sjukvårdspersonalens avvikelserapportering. Vårdlidande kan sjukvårdspersonalen 

åstadkomma helt omedvetet och det kan bero på bristande kunskap om mänskligt lidande och 

avsaknad av reflektion (Eriksson, 1994). Det är mycket man kan lära sig av människor genom 

att fråga (Tomlinson, 2014). Enligt resultatet visade det sig som tidigare nämnt att flera 
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patienter som råkat ut för en vårdskada kände sig ensamma i bearbetningen om vad som hänt. 

Brist på information och kommunikation skapade ilska och behov av att söka en konflikt. 

 Informationen patienten ger är viktig och kan bli en del av en strategisk modell för att 

förbättra hälsoeffekterna och öka patientsäkerheten (Greenberg, Battles & Haskell, 2010). 

Patienter borde bli mer delaktiga i sin vård med sin vårdgivare. Egenrapporter från patienter 

som drabbats av en vårdskada kan ge värdefull information som kan bidra till att förebygga 

vårdskador. Vårdgivarna måste lita på informationen patienterna ger dem för att bättre förstå 

hur en vårdskada uppkommer och hur den kan undvikas. Systemet med avvikelserapporter 

har begränsningar om inte patientens perspektiv också registreras. 

 

Konsekvenser efter en vårdskada 

Enligt litteraturöversiktens resultat var fysiska och psykiska påfrestningar vanligt 

förekommande. Patienter upplevde smärta och andra fysiska åkommor relaterade till 

vårdskadan. Fysiska lidanden kunde leda till psykiskt lidande genom exempelvis känsla av 

isolering och begränsningar i det dagliga livet. Oro och rädsla var också vanligt. Lidande 

kunde också upplevas i själva vårdandet, till exempel upplevelsen av att ligga på sjukhus och 

bli exponerad för flera ur sjukvårdspersonalen. Det kunde också upplevas som osäkerhet i 

väntan på diagnos och behandling för vårdskadan. Som tidigare nämnt är syftet med vården 

att lindra lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Vidare menar Eriksson (1994) att 

lidande orsakas av otillräcklig vård. Sjukvårdspersonal, exempelvis sjuksköterskor lider också 

när en vårdskada inträffar (Hall & Scott, 2012). Det andra offret är ett begrepp som tidigare 

nämnts och det är tydligt att det verkligen finns ett användningsområde för ett sådant begrepp. 

När en vårdskada inträffat kan sjuksköterskan känna att han eller hon svikit patienten (Hall & 

Scott, 2012). Det kan resultera i upplevelser av oro och skam och även orsaka 

sömnsvårigheter. I det långa loppet kan den inblandade personalen dock hitta ny mening och 

utveckla förbättrade sätt att vårda på för att undvika att samma sak händer igen. Det är mycket 

som påminner om resultatet kring hur patienterna upplevde och fann mening med vårdskadan. 

Enligt Eriksson (2002) så innebär vårdandet att dela, att vara närvarande. Att dela och vårda 

kan bota smärta och medföra hälsovinster för patienten. För patienten bör 

sjukvårdspersonalen ta på sig den rollen att vara närvarande med allt vad det innebär. För 

sjuksköterskan är det av stor betydelse att få möjlighet att prata med överordnade chefer och 

kollegor (Hall & Scott, 2012). Närvaro och delaktighet som leder till hälsovinster finns i 
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denna kontext för de professionella. Behovet är detsamma för de som drabbas, men rollerna 

och kontexterna ändras. 

Resultatet visade att patienter kunde uppleva fördelaktiga omvärderingar i livet som en 

konsekvens av vårdskadan. Det kan knytas till teorin om lidande (Eriksson, 1994). Enligt 

denna teori kan det genom lidandet utvecklas en medvetenhet om ens resurser och möjligheter 

som kan leda till hälsa. Det förutsätter då att patienten inte fråntas möjligheten till att vara en 

människa fullt ut och att ha försonats med sjukvårdspersonalen. En person som upplevt 

försoning kan tillskriva det genomlevda lidandet en mening.  

   

 

Kliniska implikationer  

Resultatet i litteraturöversikten är nödvändig kunskap för alla som är verksamma inom hälso-

och sjukvården. Med tanke på hur vanliga vårdskador är kommer alla verksamma inom hälso-

och sjukvården stöta på patienter med vårdskador. Att lindra lidande är det som vårdandet går 

ut på och detta resultat ger en fingervisning om hur det kan göras för dessa patienter. Således 

skulle resultatet kunna vara en hjälp i arbetet. Litteraturöversikten skulle exempelvis kunna 

publiceras på intranät och i facktidningar för att så många som möjligt skulle kunna ta del av 

resultatet. Det skulle kunna fungera som underlag för diskussioner på APT eller i andra 

konstellationer. När författarna står inför opponeringen av littteraturöversikten kommer 

förhoppningsvis ämnet och intresset för det spridas till åhörarna som är framtida 

sjuksköterskor. På så sätt kan ett frö planteras och spridas med alla dessa personer. Det kan 

förhoppningsvis bli en inspiration till att vilja lära sig mer och arbeta förebyggande. Vidare 

kan författarna sprida resultatet till sina kommande arbetsplatser genom att aktivt och 

praktiskt förmedla litteraturöversikten och genom att alltid ha denna kunskap i bakhuvudet i 

arbetet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Fler kvalitativa studier behövs i ämnet eftersom det var svårt att hitta renodlade artiklar med 

patientperspektivet till litteraturöversikten. Fler studier kring specifika vårdskador för att 

sedan kunna göra översikter för varje skada skulle ge såväl djupare och bredare kunskap.  Det 

kan ge värdefull information för varje enskild vårdavdelning. Vidare forskning behövs också 

kring ämnet i utvecklingsländer då vi inte hittade något kring detta.  
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Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelse av att drabbas av en 

vårdskada. Litteraturöversikten visade återkommande hur patienter som drabbats av en 

vårdskada upplevde brist på kommunikation och information. Det här gjorde ofta att 

patienterna tappade förtroendet för vårdgivaren. Det förebyggande arbetet med att minska 

vårdskador skulle kunna ha god användning av patienternas upplevelser för att kunna 

utvecklas patientsäkerheten ytterligare. Många patienter upplevde en önskan om att 

vårdgivarna skulle ta ansvar och lära sig av misstaget för att framtida patienter skulle slippa 

bli skadade. Flera ville också aktivt delta i detta arbete. Det är betydelsefullt att fortsätta 

arbeta med att skapa en öppenhet och en förbättrad kommunikation mellan patient och 

vårdgivare, de personer som faktiskt hade bra kommunikation och fick den informationen de 

sökte visade sig ha fortsatt förtroende för vården, för en del blev förtroendet till och med 

förstärkt.  

För många patienter kunde vårdskadan innebära att livet kraftigt begränsades. Det innebar 

bland annat att patienten inte längre kunde arbeta, inte välja kläder som han eller hon ville 

eller att inte kunna delta i fritidssysslor som förr. En del upplevde också att de inte 

inkluderades på samma sätt i gemenskapen som tidigare på grund av vårdskadan. Genom att 

fördjupa kunskaperna om patienternas upplevelser skapas en ökad medvetenhet som i sin tur 

kan lindra lidandet patienten drabbats av genom sjukvården. Resultatet visade att några 

patienter upplevde fördelaktiga omvärderingar i livet som en konsekvens av vårdskadan. 

Erbjuds patienten möjligheten att utveckla en medvetenhet genom sitt lidande och uppleva 

försoning, då kan det genomlevda lidandet få en mening. 
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experience) AND 
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AND nursing 

57 Engelska, human 5 2 1 (artikel 3) 

4) PubMed 21/2 “medical error” 

AND victim 
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hospitalization AND 

“patients 
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infection” AND 

“interview study” 
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7) PubMed 24/2 patients AND errors 

AND “adverse 

event” AND 
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18 Engelska, human 3  2 (artikel 7 och 8) 

8) PubMed 24/2 “patient 

perspectives” AND 

“adverse events” 

7 Engelska, human 1 1 1 (artikel 9) 

9) Cinahl 24/2 (patient* 

experience*) AND 
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(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

1) Joelsson-Alm, 

E. Nyman, C. R. 

Svensén, C. 

Ulfvarsson, J. 

Micturation 

problems after 

bladder 

distension 

during 

hospitalization 

in Sweden. 

2014, Sverige, Nursing 

Research 

Utforska patienters 

upplevelser av 
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intervjuer. Urval: Frivillga 
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Healthcare-

associated 
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experience: a 
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patient 

interviews 

2009, Storbritannien, 

Journal of Hospital 

Infection 

Jämföra berättelser från 

patienter som diagnostiserats 

med staphylococcus aureus 

infektion med berättelser från 

patienter som varit inskrivna 

på samma sjukhus men som 

inte fått en infektionsdiagnos. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
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informanter.  Analys: Tematisk 
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Smittade patienter upplevde brist på 

information om smittan. Otillräcklig 

kommunikation och delaktighet. Uppfattningar 
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om man ligger på sjukhus. Konsekvenser och 

förståelse för vårdrelaterade infektioner. 

3) Hassel, K. 

Andersson, K. 

Koinberg, I-L.  

Wennström, B. 

Postoperative 

wound 

infections after 

a proctectomy- 

Patient 

experiences 

2016, Sverige, 

International Journal of 

Qualitative Studies on 

Health and Well-being 

Beskriva patienters 

upplevelser av sårinfektioner i 

perineum till följd av en 

proktektomi på grund av 

rektalcancer, och vikten 

kommunikation och 

egenvårdsstöd från 

sjuksköterskan. 

Dataindsamling: Intervjuer.  

Urval: Svensktalande patienter 

som utvecklat sårinfektion efter 

proktektomi. Frivilliga. 10 

informanter. Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelser av olika former av lidande och att 

livet blev besvärligt på flera sätt. 

4) Silva Mendonca, 

V. Marconi 

Custodio, E. 

Being a victim 

of medical 

error in Brazil: 

An unreal 

dilemma 
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Research. Brasilien. 

Förstå hur det är att vara offer 

för en vårdskada och utreda 

omständigheter som följer 

med detta tillstånd för offer i 

Brasilien. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Patienter som 

konstaterats ha drabbats av 

vårdskador av domstol eller 

medicinrådet. 12 informanter.  

Analys: Tematisk analys. 

Upplevelse av besvikelse på grund av 

vårdskadan. Att förlora sin identitet och känna 

hopplöshet. Kommunikationens roll. 
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5) Skyman, E. 

Thunberg 

Sjöström, H. 

Hellström, L. 

Patients 

experiences of 

being infected 

with MRSA at 

a hospital and 

subsuqently 

source isolated 

2010, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Få kunskap om patienters 

upplevelser av att ha smittats 

av MRSA på sjukhus och 

senare blivit isolerad på 

infektionsklinik. 

Datainsamling: 
Djupintervjuer. Urval: 

Patienter som smittats med 

MRSA på SU mellan 1997-

2001. Över 18 år, inte allvarligt 

sjuk och kunna tala. Sex 

informanter.  Analys: Inter-

subjektive analys. 

Upplevelse av att bli kränkt och känsla av att 

vara ömtålig. Brist på information och trauma 

6) Brown, Tanner 

och Padley 

This wound 

has spoilt 

everything: 

emotional 

capital and the 

experience of 

surgical site 

infections 

2014, Storbritannien, 

Sociology of Health & 

Illness 

Utforska upplevelsen av att 

drabbas av en infektion i 

operationsområdet efter 

kirurgi. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.  

Urval: Frivilliga personer som 

drabbats av infektion efter 

kirurgi. 17 informanter.  

Analys: Tematisk analys. 

Uppfattningar om orsaker till vårdskadan. 

Upplevelser av lidande men även av 

tacksamhet för att leva. 

7) Erichsen 

Andersson, A. 

Bergh, I. Karlsson, 

J. Nilsson, K. 

Patients 

experiences of 

acquiring a 

deep surgical 

site infection: 

An interview 

study 

2010, Sverige 

Association for 

Proffesionals in Infection 

Control and 

Epidemology. 

Beskriva patienters upplevelse 

av att få en djup infektion i 

operationsområdet. 

Datainsamling: Intervjuer.  

Urval: Patienter som 

diagnostiserats med djup 

infektion i operationsområdet 

och erhållit behandling för 

detta. 14 informanter.  Analys: 

Innehållsanalys. 

Upplevelser av lidande. Känsla av att bli 

kränkt. Livet blev begränsat. 

8) Mazor, K. M. 

Greene, S. M. 

Roblin, D. Lemay, 

C. A.  Firneno, C. 

L. Calvi, J. Prouty, 

C.D. Horner, K. 

Gallagher, T. H. 

More than 

words: patients 

views on 

apology and 

disclosure 

when things go 

wrong in 

cancer care 

2013, USA, Patient 

Educatation and 

Counseling. 

Undersöka om patienter anser 

att rekommenderade gensvar 

är lämpliga och önskvärda 

och om läkares gensvar och 

handlingar efter vårdskador 

stämmer med vad som 

rekommenderas. 

Datainsamling: 
Djupintervjuer. Urval: 

Cancersjuka patienter som varit 

med om en skadlig händelse 

som inneburit skada eller hade 

kunnat innebära skada och som 

kunnat undvikas. 

Engelsktalande. 78 informanter.  

Analys: Innehållsanalys. 

Patienterna värderade ursäkt, bekräftelse och 

förklaring högt. God kommunikation med 

vårdgivaren kunde bibehålla patientens 

förtroende för vården. Önskan om att 

vårdgivarna ska lära sig av sina misstag. 

9) Duclos, C. W. 

Eichler, M. Taylor, 

L. Quintela, J. 

Main, D. S.  Pace, 

W. Staton, E. W. 

Patient 

perspectives of 

patient-

provider 

communication 

after adverse 

events 

2005, USA, International 

Journal for Quality in 

Health Care. 

Utforska patienters 

uppfattningar om patient- 

vårdgivare kommunikation 

efter en verklig vårdskada 

eftersom de flesta studierna 

inte är baserade på verkliga 

händelser. 

Datainsamling: Fokusgrupper. 

Semistrukturerad samtalsguide. 

Urval: Patienter som var med i 

ett post-incident program via ett 

försäkringsbolag för 

vårdskadade tillfrågades. 16 

Upplevelser av lidande. Kommunikation var av 

stor vikt. Önskan om att förbättra vården. 
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informanter, fyra i varje grupp. 

Analys: grundad teori. 

10) Fox, C. Living with a 

pressure ulcer: 

a descriptive 

study of 

patients’ 

experiences 

2002, Storbritannien, 

British Journal of 

Community Nursing. 

Utforska uppfattningar och 

känslor för patienter med 

trycksår. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Patienter med personlig 

upplevelse av att leva med 

trycksår och kunna besvara 

frågor. Fem informanter.  

Analys: Innehållsanalys. 

Upplevelser av lidande. Begränsningar i livet. 

11) Langemo, 

Melland, Hanson, 

Olson och Hunter. 

The lived 

experience of 

having a 

pressure ulcer: 

a qualitative 

analysis 

2000, USA, Advances in 

Skin & Wound Care. 

Beskriva, förstå och ge 

mening till upplevelsen av att 

leva med trycksår. 

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer. Urval: Vuxna 

personer som hade ett 

nuvarande trycksår eller ett läkt 

trycksår. Förmåga att kunna 

artikulera sina upplevelser. 

Analys: Innehållsanalys. 

Upplevelse av att ha fått en skada på grund av 

otillräcklig eller felaktig vård. Upplevelse av 

att livet blir mycket annorlunda på grund av 

skadan. Tvingad till att bli tålmodig. 

Upplevelse av smärta. 

 

 


