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Sammanfattning    

I Sverige drabbas cirka 100 000 patienter varje år av en vårdskada. En vårdskada 

innebär ett onödigt lidande för patienten då händelsen kunde ha undvikits om adekvata 

förebyggande åtgärder hade satts in. En vanligt förkommande vårdskada är en 

vårdrelaterad infektion. Att skadas av hälso- sjukvården innebär att ett vårdlidande 

uppstår. Många patienter lider i onödan då vårdarna inte har tillräcklig kunskap om 

problemet för att kunna möta patienterna i den uppkomna situationen. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av en 

vårdskada. Elva kvalitativa artiklar granskades och ett resultat med fyra huvudteman 

och tillhörande subteman utarbetades. 

Resultatet visar att patienter som drabbats av en vårdskada upplevde en mängd starka 

känslor och situationer under den tid som följde efter vårdskadan. Patienterna upplevde 

sig stigmatiserade och uteslutna från vården. De kämpade för att återfå sitt oberoende. 

Till stor del var en vårdskada en traumatisk negativ upplevelse. För att hantera den 

uppkomna situationen behövde patienterna känna att de behandlades med respekt och 

ärlighet. Det var betydelsefullt att få information och kunskap för att kunna känna 

trygghet. Patienterna upplevde att tilliten till sjukvården raserades då vårdskadan hade 

inträffat.  

Då en vårdskada inträffat måste vårdarna gör allt för att möta patienterna med ärlighet, 

öppenhet och god kommunikation. Om patienterna känner att vårdarna finns till för dem 

kan lidandet minska och förtroendet för vården kan börja återuppbyggas på nytt. 

 

 

Nyckelord: Patienters upplevelse, vårdskada, vårdrelaterad infektion, stigma, tillit, 

informationsbehov 
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter bara i Sverige av en vårdskada. En vårdskada 

innebär ett onödigt lidande för patienten då händelsen kunde ha undvikits om adekvata 

förebyggande åtgärder hade satts in. En vårdrelaterad infektion är en vanligt 

förekommande vårdskada. För en del patienter kan infektionen leda till ett obehag 

medan andra patienter kan drabbas av allvarliga skador. En till synes harmlös 

inflammation i en ven, på grund av en perifer venkateter, (PVK) kan till exempel orsaka 

sepsis med olika allvarliga följdsjukdomar. Ett sådant sjukdomsförlopp kan orsaka 

patienten ett stort lidande genom ytterligare ingrepp och behandlingar med kraftigt 

förlängda vårdtider som följd. Det finns ett stort fokus och en strävan i dag på att antalet 

vårdskador ska minska. Det är angeläget att belysa hur patienter upplever dessa 

oväntade händelser för att kunna lindra deras lidande på ett optimalt sätt. Fördjupade 

kunskaper kan leda till ett förbättrat omhändertagande med större möjligheter att ge en 

god omvårdnad anpassad till den enskilde patienten. Vårdskador och vårdrelaterade 

infektioner är framförallt beforskat genom kvantitativa kartläggningar av förekomst av 

vårdrelaterade infektioner och vårdskador i stort. Betydligt färre forskningsrapporter 

beskriver patienters upplevelser av att ha drabbats av en händelse som kunnat undvikas, 

det vill säga en vårdskada. 

 

 

BAKGRUND 

Sverige har sedan 2011 en Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) som syftar till att höja 

patientsäkerheten genom att ställa högre krav på vårdgivaren. Vårdgivaren ska arbeta 

systematiskt och förebyggande genom att säkerställa goda rutiner och processer. 

Vårdgivaren har ett ansvar att tillgodose att god vård kan erbjudas till medborgarna. 

Syftet med Patientsäkerhetslagen är att minska förekomsten av vårdskador och 

samtidigt stärka patientens ställning genom att patienten och dess närstående ska 

erbjudas möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659).  

Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) definierar god vård bland annat genom att 

vården ska vara av god kvalitet och god hygienisk standard. Vidare innefattar begreppet 

god vård att patienten ska kunna känna trygghet under vård och behandlingar. Vården 

ska vara säker och den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedriver sedan 2008 en nationell satsning för 

att minska antalet vårdskador. Ett åtgärdspaket har utarbetats för de vanligaste 

identifierade riskområdena enligt följande: infektioner vid centrala venösa infarter, 

urinvägsinfektioner vid kvarvarande urinkateter, postoperativa sårinfektioner, 

läkemedelsfel i vårdens övergångar, läkemedelsrelaterade problem, fall och fallskador, 

trycksår samt undernäring. Med följsamhet till åtgärdspaketen ges möjlighet att anamma 

evidensbaserade metoder, och att arbeta strukturerat och förebyggande för att minska 

vårdskadorna (SKL 2011). 

 

Harbarth, Sax och Gastmeier (2003) fann i sin systematiska översikt att vårdrelaterade 

infektioner minskade mellan 10–70 % med hjälp av adekvata åtgärdsprogram. 

Beräkningar gav att 20-30 % av alla vårdrelaterade infektioner var undvikbara. 
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Ytterligare beräkningar påvisade att sepsis orsakad av central venösa infarter kunde ha 

undvikits i mer än 50 % av fallen. 

 

Vårdskada 

En vårdskada definieras i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som ett lidande, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som kunde ha undvikits om 

adekvata åtgärder hade vidtagits under patientens kontakt med hälso- sjukvården. En 

vårdskada som är allvarlig och bestående, eller leder till att patienten får ett påtagligt 

ökat vårdbehov eller avlider, innebär en allvarlig vårdskada per definition. Även ett 

lidande kan vara en vårdskada, till exempel om patienten inte får vård i rätt tid eller om 

ett sjukdomstillstånd inte uppmärksammas. 

Världshälsoorganisationens (WHO) allians för patientsäkerhet begärde 2004 en 

systematisk undersökning för att bättre förstå orsakerna till osäker vård och vilken 

påverkan dessa orsaker har på patientsäkerheten i ett globalt perspektiv. 

Undersökningen gav att mellan 3-4 % av alla patienter inom slutenvården i USA 

drabbades av en vårdskada, medan andra studier i Europa, med en bredare definition av 

vårdskada påvisade en 8-16 % förekomst av vårdskada (Jha, Prasopa-Plaizier, 

Larizgoitia & Bates 2010).  

I Socialstyrelsens undersökning från 2008 om vårdskador inom somatisk slutenvård 

framkom vid journalgranskning av 1967 slumpmässigt utvalda journaler att 169 

patienter (8,6 %) fått en vårdskada enligt fastställda kriterier. Tio % av dessa skador 

innebar bestående men för patienten och i 3 % av fallen bidrog händelsen till att 

patienten avled. Vårdskadan innebar i genomsnitt sex extra vårddygn. Enligt 

beräkningar från detta utfall extrapolerat till slutenvården under ett år motsvarar det 

drygt 100 000 vårdskador i Sverige, vilket beräknades ge 630 000 extra vårddygn 

(Socialstyrelsen 2008). 

En vårdskada kan innebära att en patient drabbas av olika tillstånd och händelser, till 

exempel av fallskada eller undernäring men vårdrelaterade infektioner och 

läkemedelsfel är de vanligast förekommande vårdskadorna (Socialstyrelsen 2008). 

 

Vårdrelaterad infektion 

En vårdrelaterad infektion (VRI) definieras som en infektion som drabbar en patient 

tidigast 48 timmar efter inläggning på sjukhus eller efter en vårdkontakt. I 

Socialstyrelsens undersökning från 2008 framkom att närmare 30 % av de identifierade 

vårdskadorna var orsakade av en vårdrelaterad infektion (Socialstyrelsen 2008). Till en 

vårdrelaterad infektion räknas bärarskap av sjukdomsalstrande mikroorganismer, 

symtomgivande infektioner och komplikationer till infektioner. VRI uppstår i 

anslutning till diagnostik, behandling eller omvårdnad. VRI är en av de vanligaste 

vårdskadorna (SKL slutrapport 2010; Socialstyrelsens termbank 2011). Cirka 10 % av 

alla patienter som vårdas inom den somatiska slutenvården drabbas av en vårdrelaterad 

infektion. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner, hud och 

postoperativa sårinfektioner samt lunginflammation (Socialstyrelsen 2011). I Sverige 

utför landsting och kommuner punktprevalensmätningar för att mäta förekomst av VRI 

två gånger per år. Vid den senaste mätningen i mars 2012 gav resultatet att 8,9 % av 

patienterna som deltog hade en vårdrelaterad infektion (SKL 2012). 
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WHOs sammanställning visar att vårdrelaterade infektioner förekommer i slutenvården 

mellan 5 – 10 % i utvecklade länder, medan motsvarande siffra för utvecklingsländerna 

påvisar en 25 - 40 % förekomst av VRI (Jha et al. 2010). 

De patienter som drabbas av VRI är framförallt patienter med nedsatt motståndskraft 

mot infektioner, det vill säga patienter med allvarliga sjukdomar, skador eller som 

behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret. Särskilt drabbade är patienter 

där behandlingen innebär ett inläggande av främmande material, så som intubation av 

luftvägarna eller inläggande av infarter i blodkärl eller urinrör. Antibiotikabehandling 

som slår ut eller rubbar den normala bakteriefloran ökar också risken för VRI 

(Socialstyrelsen 2006). 

Enligt beräkningar av WHO drabbas var fjärde patient som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar av VRI (Jha et al. 2010). 

 

Multiresistenta bakterier 

Meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA är ett exempel på en sorts 

multiresistent bakterie. Sverige är mindre drabbat av dessa bakterier än övriga Europa 

tack vare strikta regler för antibiotikaanvändning (Lindh & Sahlqvist 2012, s. 153). 

Denna typ av stafylokocker är resistenta mot de flesta sorters antibiotika. MRSA 

stammar som även är vancomycin resistenta har uppmärksammats internationellt på 

senare år, vilket innebär att möjligheten till behandling minskar ytterligare. Sedan 2004 

klassificeras MRSA som en allmänfarlig sjukdom och kontrolleras därmed av enligt 

Smittskyddslagen. Smittan kan vara samhällsförvärvad men den vanligaste 

smittspridningen sker på sjukhus i Sverige eller utomlands då personalen sprider smittan 

från en smittbärande patient till en medpatient på grund av otillräckliga hygienrutiner. 

Patienter som har olika former av infartsvägar som penetrerar huden innehar en ökad 

risk att koloniseras och infekteras av MRSA, liksom patienter som behandlas långvarigt 

med antibiotika eller där antibiotikabehandling upprepas vid ett flertal tillfällen. Dessa 

patienter innebär samtidigt en ökad risk för smittspridning (Socialstyrelsen 2006, ss. 98-

99). 

På senare år har vårdrelaterade infektioner orsakade av vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) ökat kraftigt, vilket kan innebära stora svårigheter till behandling 

då flera stammar av denna tarmbakterie har rapporterats vara resistent mot all tillgänglig 

bredspektrum antibiotika. I USA har utbrott av VRE rapporterats med stammar av e. 

faecium och där har smittan haft en 50 % dödlighet då infektionen har orsakat en sepsis. 

Även VRE är anmälningspliktig sjukdom (Smittskyddsinstitutet 2011).  

 

Läkemedelsfel 

Läkemedelsrelaterade fel är en annan form av vårdskada som är vanligt förekommande. 

Äldre med många läkemedel är särskilt utsatta, då läkemedelsinteraktioner och 

olämpliga kombinationer av läkemedel tillsammans med en komplicerad 

sjukdomshistoria ökar risken för läkemedelsrelaterade problem (SKL 2011). 

Socialstyrelsens fann 2008 i sin kartläggning av vårdskador att i cirka 27 % av fallen 

var orsaken till skadan läkemedelsbehandling, till exempel fel givet läkemedel, 

läkemedelsbiverkan, utebliven läkemedelsbehandling eller överdosering 

(Socialstyrelsen 2008). Barker, Flynn, Pepper, Bates och Mikeal (2002) fann att 
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närmare var femte patient råkar ut för ett läkemedelsfel under sin vistelse i slutenvården 

och av dessa fel bedömdes 10 % av dem att vara potentiellt allvarliga fel. I en svensk 

undersökning beräknades att närmare 500 patienter årligen dör i Sverige på grund av 

läkemedelsförgiftning (Jönsson, Spigset, Tjäderborn, Druid & Hägg 2009). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

En del vårdskador inträffar på grund av vårdarnas attityder. Skadan kan betraktas av 

vårdarna som naturliga komplikationer till en försvagad patients grundsjukdom. En 

sådan inställning kan göra det svårt att arbeta förebyggande på ett effektivt sätt. Den 

mänskliga faktorn har också betydelse då en vårdskada uppstår (Lindh & Sahlqvist 

2012, ss. 31- 32). 

Lindh och Sahlqvist (2012, s. 42) refererar till Hollnagels modell (1998), Predictive 

Human Error Analysis, PHEA, för att analysera orsaker till felaktiga åtgärder i 

vårdarbetet. Hollnagel delar upp bakomliggande orsaker i sex grupper på följande sätt: 

fel vid planering, fel vid handling, fel vid kontroll, fel vid inhämtande av information, 

fel vid kommunikation och fel vid val. Dessa felhandlingar leder till felaktiga åtgärder 

med icke förväntat resultat. 

Fel och misstag kan också beskrivas ha kognitiva orsaker och Lindh och Sahlqvist 

(2012, s. 43) beskriver Reasons (1987) modell, Generic Error Modelling System, 

GEMS. Denna modell delar upp felhandlingar i olika kategorier så som missar och 

misstag, förbiseenden, fumlighet, felgrepp och överträdelser.  

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005) beskrivs bland annat att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att motverka komplikationer i samband med vård och 

behandling samt kunna förebygga smitta och smittspridning. Vidare ska sjuksköterskan 

kunna utveckla en god vårdmiljö och kunna hantera situationer där risk för skada 

föreligger. En helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra arbetet, som ska 

utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt. För att sjuksköterskan ska kunna möta den 

snabba kunskapsutvecklingen och ökade krav på kvalitét och effektivitet måste 

sjuksköterskan söka och använda evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen 2005). 

Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad ger förutsättningar att höja patientsäkerheten 

och därmed minska vårdskadorna. Med ett evidensbaserat förhållningssätt kan 

sjuksköterskan kritsikt granska den egna verksamheten för att kunna identifiera 

patientsäkerhetsrisker och med ny kunskap utveckla förbättringsåtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening 2011). 

International Council of Nurses, (ICN)s etiska kod för sjuksköterskor fastslår att 

sjuksköterskor ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

 

Livsvärld 

Livsvärldsbegreppet har sin grund i den fenomenologiska filosofin. Ett fenomenologiskt 

synsätt innebär en vilja att förstå människans tankar, värderingar och upplevelser så som 

den unika människan har levt och uppfattat sitt liv, vilket utgör livsvärlden (Rosberg 

2008, ss.85-104). 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) beskriver att patientperspektivet anger 

riktningen för vårdandet. Patientperspektivet innebär att vårdaren med utgångspunkt 
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från patientens livsvärld vill försöka förstå vad sjukdom, lidande, vård och hälsa innebär 

för människan, patienten i den aktuella vårdsituationen. I mötet med patienten ska 

vårdaren vara lyhörd för patientens behov och önskningar och skapa möjligheter för 

patienten att bli delaktig i sin vårdprocess för att stödja och stärka inneboende 

hälsoprocesser.  

Med ett vårdvetenskapligt synsätt grundat i patientens livsvärld får vårdaren en etisk 

värdegrund för vårdandet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128).  

 

Vårdlidande 

Ett vårdande som inte stärker hälsoprocesserna innebär att vårdlidande uppstår, det vill 

säga ett lidande som uppstår av vården (Eriksson 1994, s. 87).   

Arman och Rehnfeldt (2006) samt Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdlidandet 

på liknande sätt enligt följande: 

När en patient drabbas av en vårdskada kan det upplevas som om att den hjälp som 

patienten behöver inte blir given. Vårdarna kan i bland förvänta sig en förståelse från 

patienternas sida som innebär att patienten förväntas lida i det tysta. Väljer vårdarna att 

bagatellisera vårdskadan ökar lidandet. Patienten är utlämnad till vårdarnas välvilja att 

göra gott och är sårbar på grund av sin sjukdom. Upplever då patienten vården som 

bristfällig och kränkande ökar lidandet då patienten kan tvingas att visa tillit då en 

beroendeställning uppstått, på grund av behovet av fortsatt vård. Hälso- sjukvården kan 

orsaka ett lidande hos patienten och därmed ett vårdlidande om patienten upplever att 

han inte blir tagen på allvar eller negligerad. Att inte bli erbjuden vård kan leda till en 

känsla av osäkerhet och utanförskap, vilket skapar otrygghet och en känsla av 

maktlöshet.  

En vårdskada kan innebära att patienternas förväntningar på vården inte blir 

tillgodosedda och det kan vara svårt för patienten att förstå meningen med vårdandet, 

vilket minskar tilliten. En upplevelse av att bli behandlad som en diagnos då vårdarna 

fokuserar på själva sjukdomen, istället för att bli betraktad som en unik och jämställd 

människa med individuella behov och önskningar kan innebära en annan form av 

vårdlidande. Vårdarna kan genom att möta patienten med auktoritet eller till och med ett 

fördömande orsaka patienten ett vårdlidande. Patienten upplever då en känsla av 

underlägsenhet och i ett sådant möte kan ingen fungerande relation uppstå. Utan en 

fungerande relation kan omvårdnaden upplevas som otillräcklig (Arman & Rehnsfeldt 

2006, ss.73 -78; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211-220). 

 

Vårdandet som lindrar 

En god vård ska bekräfta patientens värdighet och innebära ett individuellt bemötande 

av den unika människan. Vårdarens egen mognad är betydelsefull för att kunna möta 

patienten på ett öppet sätt och för att ge värdig vård som lindrar patientens lidande. Den 

mogna vårdaren har en känsla av vördnad och beundran för det mod och kraft som en 

lidande människa visar i sin svåra situation. Vårdaren förstår att tillståndet inte innebär 

en rutinhändelse för patienten. Vårdaren kan ta emot patientens lidande utan att visa 

osäkerhet eller sin egen rädsla (Arman & Rehnfeldt 2006, s.78, ss. 88 – 98). 

  

Det är betydelsefullt att vårdaren har kunskap om att den lidande människan kan dölja 

sitt lidande på ett motsägelsefullt vis. Den lidande människan har en längtan efter närhet 
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men döljer samtidigt sin inre värld för att bevara sin värdighet och integritet i en svår 

situation. Den lidande vill ha förståelse och få sitt lidande bekräftat utan att behöva 

blotta sig. Vårdaren kan lindra lidandet genom att erbjuda samförstånd och gemenskap 

och patienten blir då sedd som en jämbördig människa (Arman & Rehnfeldt 2006, s.78, 

ss. 88 – 98). 

 

Dahlberg och Segesten beskriver (2010, ss. 182–196) att det är angeläget att vårdarna 

undersöker nyanserna av patientens livsvärld och använder ett vårdvetenskapligt 

perspektiv för att klargöra hur patienten ser på sin hälsa, sin vård och sitt lidande. Då 

kan vårdandet individanpassas, i syfte att främja patientens hälsoprocesser. Genom att 

på ett öppet och följsamt sätt ta del av vad patienten vill förmedla, ökar förståelsen för 

hur patienten upplever sin situation i förhållande till sin livsvärld. En sådan öppenhet är 

nödvändig för att patienten ska känna delaktighet i sin egen hälsoprocess.  

Att skapa vårdande möten och därmed möjlighet till öppna och följsamma 

vårdrelationer är vårdarens ansvar, genom sin kompetens och ställning. Ett vårdande 

möte innebär att mötas ansikte mot ansikte i en mellanmänsklig kontakt. Ett sådant 

möte kan inte skapas om vårdaren har bråttom eller verkar oengagerad. Engagemanget i 

patientens välbefinnande är alltid professionellt med fokus på patientens behov av vård 

och omvårdnad (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 182–196).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att belysa patienters upplevelser av att drabbas av en oväntad händelse, vilket en 

vårdskada innebär, är angeläget då en sådan händelse är vanligt förkommande inom 

hälso- sjukvården.  Att tillfogas en skada, orsakad av hälso-sjukvården innebär att ett 

vårdlidande uppstår. Patienten är redan utlämnad till vårdarnas välvilja att göra gott och 

är i beroendeställning på grund av behovet av fortsatt vård. Då en vårdskada uppstår kan 

patientens tillit till vårdarna gå förlorad. Många patienter lider i onödan då hälso- 

sjukvården och dess vårdare inte har tillräckliga kunskaper om patienters upplevelser 

vid en uppkommen vårdskada.  

En vårdskada kan innebära ett stort lidande, ett lidande som kan öka om patienten inte 

känner tillit och trygghet i vårdsituationen. För den enskilde patienten är vårdskadan 

ingen rutinhändelse. Vårdaren måste möta patienterna, den unika människan i dennes 

livsvärld för att förstå vad vårdskadan innebär för den enskilde patienten. Det saknas 

fortfarande mycket kunskap om patienters upplevelser av att drabbas av en vårdskada. 

Med en ökad förståelse för drabbade patienters upplevelser ges möjligheter för vårdarna 

att kunna möta och stödja patienterna på ett bättre sätt i den svåra situation som de 

befinner sig i. Det är därför angeläget att beforska ämnet för att med ett fördjupat 

kunnande och ökad förståelse kunna utforma ett förbättrat omhändertagande som utgår 

ifrån patientens behov. Därmed kan patientens lidande lindras och vårdlidandet minska. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att drabbas av en vårdskada. 
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METOD 

Att genomföra en litteraturstudie planerades för att belysa patienters upplevelser av att 

drabbas av en vårdskada. 

 

Datainsamling 

Datainsamling med litteraturstudie som metod innebar att inga etiska ställningstaganden 

behövde göras då redan publicerad data skulle användas och bearbetas. I sex av de 

utvalda artiklarna fanns redovisat att studierna är godkända av etiska 

prövningsnämnder. 

 I det inledande arbetet med litteratursökningen undersöktes vilka giltiga MeSH-termer 

som fanns skapade för tänkbara sökord. MeSH-termer (Medical Subject Headings) är 

medicinska, korrekta termer som används vid U.S. National Library of Medicine, och 

som översatts till svenska termer av Karolinska Institutet (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinhal, och PubMed. Framförallt Cinhal är en 

databas som är relevant för vårdvetenskap och omvårdnadsforskning.  En inledande 

första pilotsökning gjordes utan begränsningar med sökordet ”cross infection” som är en 

vedertagen MeSH-term.  I Cinahl användes ”Exact Major Heading” (MH) för att 

garantera en bred sökning. Sökningen gav 19371 träffar. Ytterligare en öppen sökning 

utan begränsningar i Cinahl där endast MeSH-termen ” medical error” användes gav 

21097 träffar genom att använda ”Exact Major Heading” som sökfunktion. 

Arbetet fortsatte genom att lägga till ”patients´ experience” i kombination med ovan 

nämnda sökord, vilket resulterade i att några intressanta artiklar söktes fram. Därefter 

provades en stor mängd olika sökord i olika kombinationer.  

 

Resultatet av sökningarna gav ett fåtal artiklar som beskrev patienters upplevelser av att 

drabbats av en vårdskada, vilket var inklusionskriteriet. Sökningarna fick vidgas genom 

att använda flera begrepp och tillstånd som relaterar till en vårdskada. Till exempel 

prövades ”health associated infection” och” patients suffer”. 

De sökord som slutligen har använts är bland annat ”patient experience”, ”cross 

infection”, ”adverse event”, ”medical error” och ”patients´ attitude”. En fullständig 

redovisning av sökhistoriken redovisas i bilaga 1.   

 

Vid sökningen användes trunkering. Med trunkering används alla böjningsformer av 

ordet i sökningen, genom att använda (*) i anslutning till sökordet (Friberg 2012 s. 68). 

AND och OR det vill säga booelsk fras, användes för att kombinera de olika sökorden. 

En begränsning sattes vid sökningarna till ”research article” och ”peer reviewed”. Ingen 

begränsning sattes bakåt i tiden vid sökningarna, för att inte riskera missa en artikel som 

uppfyllde syftet väl. 

 

Många av träffarna i de olika sökningarna beskrev förekomst av vårdskada och 

vårdrelaterad infektion eller hur antal vårdskador och vårdrelaterade infektioner kunde 
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minskas. Dessa artiklar exkluderades då de inte uppfyllde syftet med undersökningen 

liksom de artiklar som beskrev vårdskadan och den vårdrelaterade infektionen i ett rent 

medicinskt perspektiv. Artiklar som inte var engelskspråkliga exkluderades liksom de 

artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext på länkad adress. 

Efter varje sökning lästes de rubriker som fanns på träfflistan igenom. Där rubriken 

tycktes överensstämma med syftet för studien lästes även abstractet igenom. De artiklar 

som slutligen valdes ut är publicerade mellan åren 2002 och 2011. Dessa artiklar 

presenteras i en översikt. Se bilaga 2. 

 

Artikel nummer 3 söktes fram som frisökning då den var en referens till en av de 

utvalda artiklarna och som uppfyllde syftet väl (Axelsson 2008, s. 179). 

Artikel nummer 6 beskriver både patienters och läkares upplevelse av att informera och 

ge information då en vårdskada inträffat. Från denna artikel har endast resultatet från 

patienternas upplevelser använts. Från artikel nummer 2 som beskriver patientens 

perspektiv av patientsäkerhet har endast resultatet från patientintervjuerna använts, även 

då hälsoarbetare intervjuades.  

 

Data 

Elva artiklar, som uppfyllde syftet med undersökningen väl identifierades då de 

representerar en mångfacetterad bild av vårdskador och patienters upplevelser av dessa. 

Data i form av utarbetade teman utformade från genomförda djupintervjuer med 

drabbade patienter, fanns i varje utvald artikels resultatdel för vidare analys och 

tolkning. 

 

Dataanalys 

Analysarbetet har utgått ifrån Axelssons (2008, ss 173-188) metod att bearbeta 

kvalitativa artiklar genom att utgå från helheten i artiklarna, för att därefter gå vidare till 

att se olika delar i artiklarnas resultat. Genom att föra samman de olika delarna till nya 

identifierade teman har en ny helhet skapats, vilket är litteraturstudiens resultat. 

Analysen av de utvalda artiklarnas innehåll startade genom att artiklarna lästes igenom 

översiktligt samtidigt som stödanteckningar fördes. Därefter sammanställdes artiklarnas 

syfte, metod, urval och viktigaste resultat i en översikt. Analysarbetet fortsatte genom 

att resultatdelen i artiklarna noggrant analyserades. Därigenom identifierades de delar 

som motsvarade syftet för litteraturstudien. De delar av resultatet från respektive artikel 

som beskrev patienters upplevelser studerades noggrant för att finna likheter och 

skillnader. Dessa identifierade patientupplevelser fördes över i ett arbetsblad och 

sorterades för att ge en god överskådlighet. Då olika patientupplevelser tycktes 

återkomma kunde sedan huvudteman med tillhörande subteman utformas. Som en röd 

tråd igenom arbetet fanns litteraturöversiktens syfte med i arbetet; att beskriva patienters 

upplevelser. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver patienters upplevelser av att drabbas av en vårdskada, vilket var 

studiens syfte. Analysen av de elva artiklarna resulterade i att fyra övergripande teman 

identifierades. Under varje tema kategoriserades patienternas upplevelser i flera 

subteman, enligt figur 1. 

 

 

 

 

Huvudtema Subtema 

Att känna sig stigmatiserad  Att uppleva skam och att bli 

utpekad 

 Att bli utesluten 

Att förlora kontrollen över sin 

livssituation 
 En längtan till oberoende och 

kontroll 

 Att förlora tilliten 

 Den egna kroppens 

tillkortakommande 

 Att befinna sig i en känslostorm 

 Hinder i det dagliga livet  

 Nära och käras betydelse 

Behov av vårdande samtal och att 

respekteras 
 Behov av öppenhet och ärlighet 

 En önskan att mötas med respekt 

 Behov av trygghet 

 Behov av handling 

Behov av att få egen kunskap  Behov av att förstå sin situation 

 Behov av att få tydlig och 

samstämmig information 

 

Figur 1. Identifierade huvudteman och tillhörande subteman 

 

  

 

Att känna sig stigmatiserad 

Detta tema beskriver patienters upplevelser av att drabbas av en vårdskada, ofta i form 

av en vårdrelaterad infektion. Upplevelsen innebar att patienterna upplevde skam, skuld 

samt att de kände sig utpekade men även uteslutna från vården och sina medpatienter. 

 

 

Att uppleva skam och att bli utpekad 

 

Patienterna skämdes och kände skam på grund av att hälso- sjukvården inte trodde på 

dem (Kooienga & Stewart 2011), och de upplevde skuld för att deras oro inte togs på 

allvar (Criddle & Potter 2006; Hovey, Dvorak, Burton, Worsham, Padilla, Hatlie & 
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Morck 2011). Patienterna uttryckte en upplevelse som att vara pestsmittade eller 

spetälska då de hade smittats med MRSA. En upplevelse av att vara stigmatiserad 

infann sig också då patienterna upplevde att de orsakade rädsla i sin omgivning 

(Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Barratt, Shaban & Moyle 2011; Skyman, 

Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). Patienterna upplevde att MRSA smittan gjorde 

dem orena och kontaminerade, vilket var kränkande (Barratt, Shaban & Moyle 2011).  

 

 

Att bli utesluten 

Då en vårdskada hade inträffat kände patienterna sig ensamma och övergivna under 

processen som följde (Duclos, Eichler, Taylor, Quintela, Main, Pace & Staton 2005; 

Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

Patienterna upplevde att de var lågprioriterade och att de blev åsidosatta av vårdarna 

(Swenne, Skytt, Lindholm & Carlsson 2007). Patienter som hade smittats med MRSA 

upplevde att de nekades behandling för sin grundsjukdom (Barratt, Shaban & Moyle 

2011; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

Patienterna upplevde att de väntade i ett vacum på att sårinfektionen skulle läka. Denna 

period innebar en känsla av isolering och frånvaro (Andersson, Bergh, Karlsson & 

Nilsson 2010). 

 

Några patienter upplevde det positivt att få eget rum då de vårdades isolerade medan 

andra upplevde isoleringen negativt då kände sig fängslade. Dessa patienter kände sig 

uteslutna. Skyddsutrustning som personalen använde var skrämmande och att vårdas i 

en isolerad miljö gav upphov till frustration och rädsla (Criddle & Potter 2006; Skyman, 

Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

 

Barratt, Shaban och Moyle (2011) fann att isoleringen upplevdes av flera av patienterna 

som en egen solid vrå som gav möjlighet till en privat svär, medan den för andra 

innebar mindre möjligheter att socialisera med andra. Några kände sig sårade och 

övergivna av sina anhöriga då de inte kom på besök. De fann att den fysiska 

utformningen av rummet var viktig för att hantera isoleringen, liksom att ha en utsikt 

och att höra andra prata utanför. 

Patienterna upplevde en rädsla att bli avvisade och vågade därför inte berätta om 

smittan för sina närstående. Några patienter uttryckte även en rädsla för att inte få den 

hjälp som de behövde om de blev sjuka på grund av MRSA smittan (Andersson, 

Lindholm & Fossum 2011). 

 

 

 

Att förlora kontrollen över sin livssituation 

Nedanstående tema beskriver varierande känslor och upplevelser för patienterna med 

flera olika dimensioner, då en vårdskada hade inträffat. 
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En längtan till oberoende och kontroll 

 

Patienterna beskrev en önskan att de skulle bli hela igen och att livet skulle återgå till 

det normala (Duclos et al. 2005). De hyste en längtan till oberoende och frihet samtidigt 

som livet förändrades.  Patienterna upplevde hopp om att bli återställda. Några patienter 

uppgav att de såg på livet med tacksamhet och att de inte tog något för givet (Andersson 

et al. 2010). 

Patienterna upplevde att deras oberoende var begränsat. De kämpade för att återfå 

kontrollen och satte upp mål för sig själva för att kunna återfå sitt oberoende (Barratt, 

Shaban & Moyle 2011; Swenne et al. 2007). 

Hovey med flera (2011) fann i sin undersökning att patienterna upplevde det som 

angeläget att deras förmåga och kunskap togs tillvara, vilket överensstämmer med 

resultatet i Swenne med fleras (2007) undersökning där patienterna använde sina egna 

och andras tidigare erfarenheter för att hantera den uppkomna situationen. 

 

 

Att förlora tilliten 

 

I åtta av elva artiklar framkom det att patienterna upplevde ilska och misstro mot hälso-

sjukvården på grund av det inträffade. Gallagher, Waterman, Ebers, Fraser och 

Levinson (2003) beskriver att patienterna upplevde frustration och ilska för att deras 

återhämtning från grundsjukdomen förlängdes och de upplevde en rädsla för själva 

vårdskadan. Frustrationen förvärrades i de fall som patienterna hade upplevt att vården 

varit slarvig och om händelsen uppfattades som den gått att undvika. Det samma 

upplevde patienterna i Andersson, Lindholm & Fossum (2011) undersökning där 

patienterna beskrev att de hade blivit utsatta för andras, det vill säga hälso- sjukvårdens 

tillkortakommande. Någon patient ville stämma hälso- sjukvården (Skyman, Thunberg- 

Sjöström & Hellström 2010). 

Swenne med flera (2007) fann att patienterna upplevde en bitterhet mot sitt lokala 

sjukhus om de trodde att smittan var orsakad därifrån och patienterna upplevde att de 

hade blivit felbehandlade både fysiskt och emotionellt. I Hoveys med fleras 

undersökning (2011) uppgav patienterna att de kände misstro och att de inte kunde 

förstå vad som hade hänt. Patienterna upplevde att hälso- sjukvården hade svikit dem 

grundligt och de kände en rädsla inför framtida behov av hälso- sjukvård. Det samma 

uppgav patienterna i Burnett, Lee, Rushmer, Ellis, Noble och Daveys (2010) 

undersökning.  Patienterna hade litet eller inget förtroende för hälso- sjukvården 

(Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Burnett et al. 2010), medan en patient uppgav 

fortsatt förtroende för hälso- sjukvården (Andersson et al. 2010).  

I Skyman, Thunberg- Sjöström och Hellströms (2010) undersökning av patienter som 

drabbats av MRSA smitta såg några patienter på smittan som ren otur. Hovey med flera 

(2011) fann att patienternas tillit hade gått förlorad och att det var stora svårigheter att 

återskapa förtroendet. 

 

 

Den egna kroppens tillkortakommande 

 

Patienterna upplevde stor trötthet och fysiska begränsningar samt brist på styrka 

(Andersson et al. 2010; Swenne et al. 2007). Andersson med flera (2010) fann att de 
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patienter som drabbats av mediastinit efter en hjärtoperation upplevde en rädsla för att 

tillståndet skulle bli kroniskt och att de skulle bli handikappade. I samma undersökning 

uppgav patienterna även att de upplevde en motvilja till sina sår och att de olika 

kroppsvätskorna som rann ur deras kroppar gjorde så att de kände sig orena. Patienter 

som smittats med MRSA upplevde att de var smutsiga och att de smittats på grund av 

att de inte tvättat sig ordentligt (Andersson, Lindholm & Fossum 2011). 

 

 

Att befinna sig i en känslostorm 

Patienterna upplevde ett trauma då de drabbades av en vårdskada. De kände skräck, 

rädsla, oro, chock och hjälplöshet (Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Criddle & 

Potter 2006; Duclos et al. 2005; Gallagher et al. 2003). Ett genomgående tema för 

patienternas upplevelse av att drabbats av en vårdskada är att patienterna upplevde 

situationen som uppstod som förvirrande (Andersson et al. 2010; Criddle & Potter 2006; 

Duclos et al. 2005; Swenne et al. 2007). Patienterna upplevde såväl fysiskt som psykiskt 

trauma och smärta (Andersson et al. 2010; Duclos et al. 2005; Swenne et al. 2007).  

 

För de patienter som hade drabbats av en mediastinit var de många behandlingarna och 

dess rutiner som följde mycket skrämmande och besvärande. Då de upprepade gånger 

behövde sövas för att genomgå sårrevisioner upplevde patienterna den upprepade 

anestesin med stor motvilja då den orsakade hallucinationer, panik och stresskänslor 

samt dåsighet. Svältrutinerna inför reoperationerna var besvärande (Swenne et al. 2007). 

Även Andersson med flera (2010) fann att de patienterna som hade drabbats av djup 

sårinfektion efter ortopedikirurgi upplevde liknande obehag vid behandling och 

anestesi. Patienterna upplevde en mycket stor smärta (Swenne et al. 2007). De upplevde 

att de mådde sämre under behandlingen än vad de först gjorde då de lades in på 

sjukhuset (Andersson et al. 2010). 

 

 

Hinder i det dagliga livet  

 

Händelsen påverkade patienternas ekonomiska situation negativt och det skapade en oro 

inför framtiden (Andersson et al. 2010; Criddle & Potter 2006; Duclos et al. 2005; 

Gallagher et al. 2003). För de patienter som inte behövde oroa sig för ekonomin innebar 

det en stor lättnad (Duclos et al. 2005). Patienterna behövde långtidsstöd för att hantera 

händelsen och situationen (Duclos et al. 2005; Gallagher et al. 2003; Swenne et al. 

2007). 

Patienterna använde olika copingmekansimer för att hantera situationen. Några använde 

informationssökning och problemlösning för att hantera situationen, medan andra 

utvecklade olika försvarsmekanismer till exempel att minimera problemet. Andra 

patienter använde förströelse som distraktion. Vissa patienter föredrog att inte ställa 

frågor och undvek situationer som gjorde dem upprörda, medan andra var frånvarande, 

skojade över situationen och försökte uppträda lugnt. En del patienter tog inte 

situationen så allvarligt och trodde det kunde ha varit värre (Swenne et al. 2007). 

Patienterna upplevde att de var oförmögna att delta i det sociala livet på grund av den 

långvariga sårinfektionen, medan andra patienter försökte se positivt på tiden som en 

lugn och fridfull period (Andersson et al. 2010). 
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För de patienter som smittats med MRSA fanns en oro inför framtiden då smittan 

påverkade deras möjligheter till framtida yrkesval (Andersson, Lindholm & Fossum 

2011; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). För några innebar MRSA 

smittan att de inte kunde göra sådant som de tyckte om (Skyman, Thunberg- Sjöström 

& Hellström 2010), medan andra såg smittan som en möjlighet till en nystart i livet och 

att den därför hade inneburit något positivt för deras framtida liv (Barratt, Shaban & 

Moyle 2011). 

 

 

Nära och käras betydelse 

 

För de patienter som hade drabbats av en infektion fanns en genomgående oro för andra. 

Patienterna upplevde att de var en risk för sina närstående och att de oroade sig för att 

föra smittan vidare (Andersson et al. 2010; Andersson, Lindholm & Fossum 2011; 

Barratt, Shaban & Moyle 2011; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

Att känna stöd från familj, vänner och kollegor var viktigt för patienterna som drabbats 

av en oväntad händelse, vilket vårdskadorna innebar (Andersson et al. 2010; Swenne et 

al. 2007).  Samtidigt uttryckte patienterna att deras relationer påverkades under tiden 

som infektionen pågick då de ställde stora krav på sin omgivning, vilket gav upphov till 

skuldkänslor hos den drabbade (Andersson et al. 2010). 

 

 

 

Behov av vårdande samtal och att respekteras 

Detta tema beskriver patienternas behov av att bli behandlade med respekt liksom 

vikten av att bli lyssnad på. Det framkom att för att patienterna skulle kunna uppleva 

trygghet var det viktigt att vårdarna uppträdde med en öppenhet och ärlighet samt att 

vårdarna visade på professionell kompetens. 

 

 

Behov av öppenhet och ärlighet 

Patienterna upplevde en oförmåga hos vårdarna att erkänna att ett misstag skett (Duclos 

et al. 2005; Hovey et al. 2011). De uppfattade även det som att vårdarna försökte hålla 

ryggen fri, av rädsla för att bli stämda (Gallagher et al. 2003). Samma författare fann att 

vid de tillfällen då patienterna upplevde att de blivit väl omhändertagna, då hade 

vårdarna uppfattats som mänskliga och patienterna hade en bra relation med dem och 

upplevde ett gott stöd. De patienter som hade en tillfredsställande kommunikation med 

hälso- sjukvården hade också en kvarstående relation med hälso-sjukvården efter 

händelsen, vilket upplevdes som positivt. Dessa patienter såg på händelsen som en 

komplikation eller misstag.  Det motsatta förekom också. Då såg patienterna på 

händelsen som om den var orsakad på grund av inkompetens och slarv (Duclos et al. 

2005). Även Kooienga och Stewart (2011) fann att då patienterna trodde att vårdarna 

hade varit slarviga, uppfattades också situationen som värre. Samma författare fann att 

några av patienterna upplevde att läkarna försökte fjärma sig ifrån dem, vilket gjorde 

patienterna upprörda.  

En annan betydelsefull upplevelse var om patienterna uppfattade vårdarna som ärliga 

och medkännande. De ville att vårdarna skulle erkänna sitt misstag och de ville ha en 
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ursäkt (Gallagher et al. 2003; Kooienga & Stewart 2011). I Hoveys med fleras 

undersökning (2011) framkom att patienterna upplevde att hälso- sjukvården var 

mycket defensiv i sin kommunikation med dem i samband med vårdskadan. En annan 

patient uttryckte att läkarna kunde sänka garden, utan att förlora sin auktoritet. 

Det var också viktigt för patienterna att hälso- sjukvården hade lärt sig av sina misstag 

och att vårdarna ångrade det som hade hänt (Gallagher et al. 2003; Kooienga & Stewart 

2011). 

 

 

En önskan att mötas med respekt 

 

Att bli behandlad med respekt och känna ett aktivt lyssnande vara betydelsefullt för 

patienterna (Andersson et al. 2010; Duclos et al. 2005; Hovey et al. 2011). Brist på 

respekt och ett respektlöst beteende förekom hos vårdarna (Kooienga & Stewart 2011).  

En patient uppgav att en vårdare blev stött då frågor ställdes om den vårdrelaterade 

infektionen (Burnett et al. 2010).  

Patienterna upplevde ett behov av att vårdarna skulle reflektera över sitt beteende så att 

de blev medvetna om att de inte lyssnade. Vårdarna skulle även kritiskt granska sin 

kapacitet till att lyssna, samt att begrunda varför de inte lyssnade på patienterna (Criddle 

& Potter 2006; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010).  

Swenne med flera (2007) fann att patienterna upplevde det betydelsefullt om vårdarna 

visade respekt för individen och att deras fysiska och psyksiska behov 

uppmärksammades på ett professionellt sätt. I samma undersökning upplevde andra 

patienter att vårdarna såg dem som en komplikation till en för övrigt lyckad operation 

(Swenne et al. 2007).  

Att inte bli tagen på allvar innan diagnosen vårdrelaterad infektion hade ställts förekom, 

liksom att patienter upplevde att de blev negligerade av hälso- sjukvården då de drabbat 

av en vårdskada (Burnett et al. 2010; Hovey et al 2011; Kooienga & Stewart 2011; 

Swenne et al. 2007). Patienterna upplevde det som viktigt att bli behandlade som vuxna 

och som socialt jämställda (Andersson et al. 2010; Burnett et al. 2010). 

 

Burnett med flera (2010) fann att vårdarnas förhållningssätt ifrågasattes av patienterna i 

de flesta fall, medan en patient upplevde att han hade behandlats med stort stöd och 

känslighet, anpassad till den enskildes situation. 

Det förekom även att patienterna möttes med misstro i samband med vårdskadan. En 

patient upplevde särbehandling på grund av sin etnicitet, samt avsaknad av en privat 

sjukförsäkring. I samma undersökning upplevde en annan patient ett fördömande av 

hälso- sjukvården på grund av sin livsstil och dåliga vanor. Två andra patienter 

upplevde att de behandlats som psyksikt instabila i samband med vårdskadan (Kooienga 

& Stewart 2011). 

 

 

Behov av trygghet 

Duclos med flera (2005) fann att patienterna hade behov av omsorg liksom artighet och 

lugn. Ett sådant professionellt bemötande innebar ett mindre trauma för patienten medan 

det motsatta ökade traumat.  

Personalens medicinska kunskaper ansågs viktiga, liksom kvalitén på omvårdnaden 

(Swenne et al. 2007). De patienter som vårdades för en MRSA smitta upplevde att 
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vårdarnas kunskaper om smittan var otillräcklig och att kunskapen varierade, vilket 

upplevdes som oroande. De fann också att vårdarna saknade kunskaper om basala 

hygienregler samt om de guidelines som fanns för MRSA vården. Patienterna upplevde 

att brist på kunskap hos vårdarna ledde till sämre behandling (Andersson, Lindholm & 

Fossum 2011; Barratt, Shaban & Moyle 2011; Burnett et al. 2010; Skyman, Thunberg- 

Sjöström & Hellström 2010). Bristande kunskaper hos vårdarna gav även upphov till 

inkonsekventa handlingar (Burnett et al. 2010). Patienterna var mycket uppmärksamma 

på om vårdarna var slarviga vilket också skapade en oro hos patienterna (Barratt, 

Shaban & Moyle 2011; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010): 

De patienter som vårdades isolerade på grund av MRSA smitta upplevde att  vårdens 

kvalité blev sämre av isoleringen.  Dessa patienter upplevde också att skyddsutrustning 

innebar hinder i samspelet med vårdarna, vilket gjorde det svårare att kommunicera med 

dem (Burnett et al. 2010). En patient uttryckte besvikelse att MRSA smittan 

överhuvudtaget fanns i Sverige (Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

 

Det var viktigt att skapa en relation med vårdarna och kunna kommunicera med dem, då 

patienterna hade drabbats av en vårdskada. Om patienten fick vara i centrum, uppstod 

en upplevelse av delaktighet, vilket innebar en styrka för patienten (Hovey et al. 2011). 

 

Läkarens roll uttrycktes som viktig i flera studier. Andersson med flera (2010) fann att 

de patienter som drabbats av en djup sårinfektion upplevde det som viktigt att bli 

inbjuden till samtal och dialog med sin läkare. Patienterna upplevde det som mycket 

betydelsefullt att ha en bra relation med sin läkare men även med övrig personal. Vissa 

patienter upplevde att läkarna var mycket stöttande och att de var en källa till styrka för 

dem medan andra upplevde att det fanns en bristande dialog mellan läkaren och 

patienten. Patienterna önskade en förstående och medkännande läkare då de drabbats av 

en vårdskada (Hovey et al. 2011). 

 

Burnett med flera (2010) beskriver att de flesta patienter kände sig komfortabla med att 

ställa frågor till personalen om sin infektion och vilka åtgärder som sattes in, men några 

patienter kände sig obekväma med att fråga, då de upplevde att de utmanade personalen. 

Då patienten ställde frågor upplevde vissa av dem en känsla av att utelämna sig. Några 

patienter upplevde att allt hade gjorts för att reducera risken för att bli smittad (Burnett 

et al. 2010)  

 

 

Behov av handling 

 

Patienterna upplevde ett behov av att handling skulle ske snabbt men säkert från 

vårdgivarens sida då en vårdskada inträffat. Då vårdarna agerade blev patienterna 

lugnare och de uppskattade att någon hade tagit kommandot (Duclos et al. 2005; 

Gallagher et al. 2003). 
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Behov av att få egen kunskap 

Detta tema beskriver betydelsen av att patienten får egen kunskap om sin situation för 

att kunna hantera den uppkomna situationen.  

 

Behov av att förstå sin situation 

 

De patienter som drabbats av en vårdskada var eniga om att de behövde full information 

om händelsen för att kunna hantera situationen. På så sätt ökade tilliten (Criddle & 

Potter 2006; Gallagher et al. 2003; Swenne et al. 2007). 

Duclos med flera (2005) fann att patienterna oroade sig för att de inte skulle få komma 

hem igen, då det hade uppstått en vårdskada. Patienterna visste inte vad som hade hänt 

och vad som skulle ske sedan. Patienterna upplevde en önskan till strid och ett behov att 

hota, eftersom de upplevde en brist på information. När patienterna väl fick detaljerad 

information upplevde de en lättnad, som en känsla av att slaget var över (Duclos et al. 

2005). 

Kunskap var nyckeln till patientens upplevelse av situationen i Swennes med fleras 

(2007) undersökning. Att förstå processen var nödvändigt för att patienterna skulle 

känna sig säkra och klara av behandlingen. Patienterna upplevde ett behov att få reda på 

vad som hänt, omfattningen av skadan, varför det hänt, och hur händelsen skulle rättas 

till, samt hur man i framtiden skulle hindra att likadana händelser skulle kunna ske. 

Dessa kunskaper behövdes för att patienterna skulle kunna förstå sin situation. 

 

Patienter som drabbats av mediastinit ville ha försäkringar att de inte skulle lida 

ekonomiskt samt att resultatet av deras primära hjärtoperation inte påverkades. 

Samtidigt upplevde patienterna en osäkerhet om sin fortsatta rehabiliteringsprocess 

(Swenne et al. 2007).  

Även patienterna i Criddle och Potters (2006) studie upplevde en osäkerhet kring 

fortsatt rehabilitering, efter att de hade koloniserats med MRSA bakterien. 

Patienter med djup sårinfektion upplevde en osäkerhet hur de skulle tolka symtomen, 

eftersom de inte visste hur ett normalt sår efter en operation skulle se ut. De upplevde 

det som viktigt att veta vilken bakterie som orsakat deras infektion. Några patienter 

misstänkte att de hade fått infektionen under operationen och de sökte svar genom ställa 

frågor till vårdarna (Andersson et al. 2010). På samma sätt upplevde patienter som hade 

smittats med MRSA att det var viktigt att förstå MRSA organismen. Det var angeläget 

att få en rationell förklaring till behovet av isolering för att kunna förstå åtgärden 

(Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Criddle & Potter 2006).  

För några patienter var det viktigt att under sjukhusvistelsen förstå betydelsen av MRSA 

smittan. För andra hade det mindre betydelse under sjukhusvistelsen men när de kom 

hem hade de många obesvarade frågor. Det var även viktigt att få försäkringar om sitt 

MRSA status för den enskilde patienten. När muntlig information hade givits blev 

betydelsen av MRSA mindre viktig för patienterna (Skyman, Thunberg- Sjöström & 

Hellström 2010). 

 

Patienterna trodde att andra symtom som de upplevde berodde på MRSA bakterien till 

dess att de fick försäkringar om motsatsen och de hade oklara föreställningar om vad 

smittan innebar (Barratt, Shaban & Moyle 2011; Burnett et al. 2010). 
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En majoritet av patienterna uppfattade att de hade fått infektionen på sjukhuset, och att 

en bidragande orsak till smittan var personal som inte arbetade på avdelningen hela 

tiden, det vill säga poolsköterskor som patienterna ansåg som mindre kunniga. En 

patient ansåg att man kunde förvänta sig bli smittad på sjukhus (Burnett et al. 2010). 

 

 

Behov av att få tydlig och korrekt information 

 

Patienterna upplevde ett behov av fullständig information för att deras stress skulle 

minska. Ofullständig och vag information ökade stressen. Brist på information förekom, 

liksom utebliven information och dåligt given information. Det var även viktigt att 

informera om obehagliga delar i behandlingen. Att få en förklaring försenat till 

händelsen uppfattades som negativt (Gallagher et al. 2003; Kooienga & Stewart 2011; 

Swenne et al. 2007). Det fanns även ett behov av att få kontinuerlig och uppföljande 

information efter att en vårdskada inträffat (Duclos et al. 2005). Det var också viktigt att 

ha ett namn och telefonnummer att vända sig till efter sjukhusvistelsen då patienten 

drabbats av en vårdskada (Gallagher et al. 2003).  

Liknande erfarenheter upplevde de patienter som smittats med MRSA. De upplevde att 

de behövde specificerad detaljerad information men att de ibland istället fick 

missledande information eller ingen information alls, vilket gjorde situationen 

förvirrande. Det förekom också att patienterna upplevde att de hade fått adekvat 

information om MRSA smittan (Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Burnett et al. 

2010; Criddle & Potter 2006; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010). 

I Burnett med fleras (2010) undersökning intervjuades patienter som var MRSA 

positiva samt patienter som inte hade koloniserats med MRSA. I jämförelse mellan 

grupperna upplevde de patienter som inte var smittade att de hade fått mer adekvat 

information än de patienter som var signifikant MRSA positiva. 

Hovey med flera (2011) fann att patienterna upplevde ett behov av skicklig, effektiv och 

klar kommunikation. Vissa patienter upplevde att läkarna var stressade och att de inte 

tog någon notis om detaljer när de skulle informera om vårdskadan. 

Det var angeläget att vårdarna kände in om kommunikationen fungerade för den 

enskilde patienten så att informationen inte gick förlorad.  

 

 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att drabbats av en 

vårdskada. För att på bästa sätt belysa syftet med studien valdes en litteraturstudie över 

kvalitativa studier vilket gav en djupare och mer mångfacetterad bild av patientens 

upplevelse än om artiklar med ett kvantitativt innehåll hade använts. Samtidigt hade 

några artiklar med ett kvantitativt innehåll kunnat bidra till resultatet av denna studie 

med statistiska data, genom att belysa ämnet ur ett annat perspektiv. 
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Datainsamlingen innebar vissa svårigheter med att söka fram lämpliga artiklar till 

litteraturstudien.  Sökningarna fick breddas och alternativa sökord fick prövas i många 

olika kombinationer. Att inte så många relevanta artiklar kunde hittas kan bero på att 

området ännu inte är brett beforskat. 

Undersökningarna är utförda i USA, Australien, Storbritannien eller Sverige. Resultatet 

från de amerikanska artiklarna kan inte helt översättas till svenska förhållanden då det 

amerikanska sjukvårdssystemet inte liknar det svenska, avseende bland annat privata 

sjukförsäkringar. 

Urvalet av artiklar till denna litteraturstudie kan tyckas något spretigt då de beskriver 

patienters upplevelse av att drabbats av en vårdrelaterad infektion eller belyser hur 

patienter upplever hur de blivit felbehandlade av vården. Dock innebär den breda 

definitionen av en vårdskada att begreppet vårdskada kan innefatta en mängd olika 

tillstånd och händelser, vilket urvalet av artiklar speglar (SFS 2010:659). Artiklarna ger 

en samstämmig och mångfacetterad bild av hur en händelse som kunnat undvikas om 

adekvata förebyggande åtgärder hade satts in kan upplevas av patienter, oavsett orsaken 

till vårdskadan. 

Vissa delar i patienternas upplevelser kan passa in under flera subkategorier. 

Författarens förförståelse för ämnet kan ha påverkat hur resultatet kategoriserades och 

hur teman utformades.  

 

 

Resultatdiskussion 

Att nå en ökad förståelse för hur en vårdskada upplevs av den enskilde patienten är 

värdefullt för att vårdarna ska kunna möta patienternas reaktioner utifrån deras levda 

erfarenheter, i deras livsvärld och på så sätt kunna ge en omvårdnad som ger möjlighet 

till ett minskat lidande. Att minska patienternas lidande ingår i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning som också innefattar att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

motverka komplikationer i samband med vård och behandling. Sjuksköterskan ska även 

kunna förebygga smitta och smittspridning (Socialstyrelsen 2005). Att kunna förebygga 

vårdskador men även lindra effekten av en vårdskada är således mycket viktiga 

arbetsuppgifter för sjuksköterskor. 

Resultatet av litteraturstudien visar en samstämmig bild av att patienter som drabbas av 

en vårdskada upplever en mängd omvälvande, starka känslor och situationer under den 

tid som följer efter att en vårdskada har uppstått. Dessa känslor upplevdes likartat av 

patienterna i de olika studierna oavsett vad som låg bakom händelsen som ledde till en 

vårdskada. 

Till stor del var en vårdskada en traumatisk, negativ upplevelse men det fanns också 

undantag där någon drabbad upplevde att vårdskadan innebar en möjlighet till nystart i 

livet. Händelsen påverkade patienternas livssituation och för att hantera den uppkomna 

situationen behövde patienterna känna att de behandlades med respekt och ärlighet från 

vårdarnas sida. Det var betydelsefullt att få information och kunskap för att patienterna 

skulle känna trygghet i den svåra situation som de befann sig i. Samtidigt upplevde 

patienterna att tilliten till hälso- sjukvården raserades då vårdskadan hade inträffat. 

Dessa resultat diskuteras här vidare. 
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Att känna sig stigmatiserad 

Patienter som hade drabbats av en vårdrelaterad infektion upplevde starka känslor. De 

kände sig utpekade och skamsna. Man kände sig som pestsmittad och upplevde en 

känsla av att vara smutsig och kränkt (Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Barratt, 

Shaban & Moyle 2011; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 2010).  

Patienterna kände sig även övergivna och uteslutna från hälso- sjukvården, och det 

fanns en rädsla för att bli avvisad. Det var framförallt patienter som hade drabbats av 

MRSA som upplevde stigmatisering medan de patienter som drabbats av olika 

felbehandlingar inte upplevde samma känsla av att vara smutsig. Däremot upplevde de 

flesta patienter en känsla av skuld och skam för att hälso- sjukvården inte trodde på 

dem, oavsett orsaken till vårdskadan. Roxberg (2012, ss. 438-439) menar att i ett 

tröstande möte känner patienterna att vårdarna har kännedom att de lider. Att bli sedd 

och bekräftad i sitt lidande inger en känsla av lättnad och en känsla av styrka och mod, 

vilket kan lindra patientens lidande.  

 

 

Att förlora kontrollen över sin livssituation 

Patienterna upplevde att de förlorade kontrollen över sin livssituation. Vårdskadan 

innebar att livet förändrades och det var viktigt att känna hopp om att bli frisk igen. 

Vissa patienter såg på livet med tacksamhet och de tog inget för givet längre. Händelsen 

innebar en nystart i livet för någon annan patient (Andersson et al. 2010; Barratt, 

Shaban & Moyle 2011). Resultatet tydliggör att patienter med en god relation till 

vårdarna kunde hantera situationen på ett bättre sätt (Hovey et al. 2011). Resultatet visar 

även på betydelsen av att hjälpa patienten till att stärka sina egna förmågor och 

uppmuntra dem att ta tillvara på en positiv inställning. Ett vedertaget begrepp inom 

vårdvetenskapen är empowerment som innebär egenmakt.  Empowerment beskrivs i 

Wåhlins avhandling (2009) som en process för att övervinna maktlöshet och 

empowerment ger patienterna en känsla av inre styrka, kämparglöd och delaktighet. Att 

stärka patienternas egenmakt genom att skapa en omtänksam atmosfär som lämnar plats 

för hoppet om att livet ska återgå till det normala är därför angeläget.  

 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor fastslås att 

sjuksköterskan ska skydda patienten när vården hotas av vårdpersonalens agerande 

(Svensk sjuksköterskeförening 2007). När en vårdskada inträffat kan det tolkas som att 

sjuksköterskan inte klarat av att skydda patienten så som sjuksköterskan är ålagd att 

göra i sin yrkesutövning. En patient som drabbats av en vårdskada kan uppfatta att 

skadan orsakats av att vårdarna varit slarviga och oaktsamma. 

Resultatet visar på att det flesta patienterna hade förlorat tilliten till vården och 

vårdtillfället präglades av lidande samt misstro mot dem som orsakat skadan 

(Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Burnett et al. 2010; Gallagher et al. 2003; 

Hoveys et al. 2011).  Undantag fanns och då hade patienterna en bra relation med sina 

vårdare, vilka uppfattades som mänskliga och medkännande. Då såg patienterna på 

händelsen runt vårdskadan på ett lindrigare sätt.  Hur vårdskadan uppfattas av 

patienterna kan således bero på hur vårdarna bemöter patienterna. Genom ett vårdande 

samtal kan möjligheter skapas för en öppen kommunikation. Då kan en förståelse för 

den uppkomna situationen uppstå, vilket kan ge en grund för fortsatta möten. 
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Därigenom kan misstron minska och förtroendet återuppbyggas. I det vårdande samtalet 

ges möjlighet att lindra lidande, vilket Fredriksson (2012, ss. 325-330) menar är en 

början till att återfå hälsan. 

 

 

Behov av vårdande samtal och att respekteras 

Resultatet visar också att det är av största vikt att hälso- sjukvården visar uppriktighet 

och ärlighet till de drabbade då en vårdskada uppstått. Patienterna behöver veta att 

vårdarna verkligen beklagar vad som har skett och att man inte försöker dölja något. Då 

kan patienterna uppleva ett stöd från vårdarna som leder till att det blir det lättare för 

patienterna att hantera situationen, vilket understöds i Duclos med fleras (2005) 

undersökning. Där framkom att de patienter som hade en tillfredsställande 

kommunikation med hälso- sjukvården även hade en kvarstående relation med vårdarna 

efter händelsen. Relationen innebar stöd och trygghet för patienterna och deras 

närstående.  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stärker patientens ställning och den ställer också 

krav på att patienten ska informeras när en vårdskada har inträffat (Socialstyrelsen 

2009), vilket kräver öppenhet och ärlighet från vårdarnas sida. Informationsmaterial och 

guidelines till både patienter och personal som klargör hur en vårdskada ska hanteras 

finns utarbetade för att användas av hälso- sjukvården.  I dessa material understryks 

vikten av öppenhet och ärlighet (SKL 2011; Västra Götalandsregionen 2011). 

Patienterna upplevde att vårdarna var defensiva i sitt uppträdande och att vårdarna blev 

stötta då de ställde frågor (Burnett et al. 2010). Dessa patienter upplevde inte en 

öppenhet och hälso- sjukvården har en stor och viktig uppgift framför sig, för att kunna 

ändra förhållningssättet runt en vårdskada. I Sverige har öppenheten förbättrats sedan 

den nationella satsningen för att minska vårdskadorna startade 2008 (SKL 2008). På 

många kliniker i Sverige pågår ett arbete med att systematiskt granska patientjournaler 

enligt Global Trigger Tool (GTT) för att påvisa förekomst av vårdskador 

(Socialstyrelsen 2009). Sammanställningar av dessa journalgranskningar ger ett 

underlag att diskutera vad en vårdskada är och vad som eventuellt kan räknas till en 

normal komplikation. Sådana diskussioner kan leda till en ökad öppenhet och ett 

förändrat synsätt då en vårdskada inträffat, vilket i slutändan gagnar patienterna.  

 

I en undersökning om misstag på en akutmottagning uppgav 92–99 % av 

respondenterna att man ville att misstaget skulle rapporteras vidare till olika 

myndigheter. Samtidigt ansåg 37 % av respondenterna att det var viktigt att blivande 

sjukvårdspersonal fick lära sig att vara ärliga och medkännande då misstag hade skett 

(Hobgood 2002). Undersökningen stärker resultatet från denna litteraturstudie genom 

att påvisa att patienter behöver behandlas med öppenhet och ärlighet. 

Resultatet från litteraturstudien visar att för patienter som drabbats av en vårdskada var 

det viktigt att vårdpersonalen uppträdde professionellt (Duclos et al.2005). Det var även 

betydelsefullt att vårdarna visade prov på god kompetens och kunnighet för att 

patienterna skulle känna sig trygga (Andersson, Lindholm & Fossum 2011; Barratt, 

Shaban & Moyle 2011; Burnett et al. 2010; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström 

2010; Swenne et al. 2007).  
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Att inneha rätt kompetens ger rätt förutsättningar för att kunna möta patienten med ett 

lugn och omsorg. I ICNs etiska råd för sjuksköterskor framhålls att sjuksköterskan har 

ett personligt ansvar för att med ett livslångt lärande kunna bibehålla sin 

yrkeskompetens och därmed fortsätta utöva sitt yrke (Svensk sjuksköterskeförening 

2007).  

Resultatet synliggör också patienternas längtan till att ha en god relation med sina 

vårdare, vilket vårdarna kan skapa förutsättningar för genom att möta patienten med ett 

aktivt lyssnande. Sjögren menar (2012, s. 358) att om vårdaren kan bli skickligare på att 

lyssna utan att avbryta, och därmed ser situationen med patientens ögon, då skapas ett 

vårdande möte som lindrar lidande. 

 

 

Behov av att få egen kunskap 

Litteraturstudien visar även att patienter behöver få tydlig och korrekt information, samt 

upprepad information för att kunna hantera att en vårdskada har uppstått. Det var viktigt 

att inte utelämna obehagliga delar i information. Med tillgång till full information ökade 

patienternas tillit (Duclos et al. 2005; Gallagher et al. 2003; Kooienga & Stewart 2011; 

Swenne et al. 2007). 

För patienter som smittats med MRSA ledde brist på kunskap till förvirring hos 

patienterna och man tolkade in andra symtom som om de var orsakade av den 

vårdrelaterade infektionen (Barratt, Shaban & Moyle 2011; Burnett et al. 2010). I 

Hobbod med fleras undersökning (2002) fann man att 88 % av respondenterna ville veta 

allt om misstaget som skett medan resterande 12 % endast ville få information om 

händelsen påverkade deras hälsa. Samma undersökning gav att 76 % av respondenterna 

ville få reda på att misstag skett så snart som möjligt. Endast 1 % ville få reda på att ett 

misstag skett efter det att de skrivits ut från sjukhuset. 

Patienter har således ett stort informationsbehov. Att låta patienten ta en aktiv roll i 

patientsäkerhetsarbetet anser Vincent och Coulter (2002) förbättra patientsäkerheten 

genom att med en förbättrad kommunikation skapa förbättrade 

patientsäkerhetsstrategier.  På så sätt blir patienten samtidigt ordentligt informerad och 

även mer delaktig, vilket även patientsäkerhetsslagen kräver (SFS 2010:659). 

 

 

SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar att en vårdskada innebär ett stort lidande för de patienter som 

drabbas. Möts patienten av öppenhet och medkänsla från vårdarnas sida kan 

vårdlidandet minska. Arbetet med att skapa en ökad medvetenhet och öppenhet då en 

vårdskada har inträffat måste fortgå. Hälso- sjukvården har mycket att vinna genom att 

ge förbättrad information till drabbade och skapa möjlighet till större delaktighet. Då 

kan patienters upplevelser då de drabbats av en vårdskada förbättras, vilket kan leda till 

att ett minskat förtroendet för sjukvården återupprättas. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det angeläget att förbättra omhändertagandet 

av patienter som drabbats av en vårdskada. Närmare 10 % av tillgängliga vårdplatser 

inom den somatiska slutenvården används för att vårda patienter med en vårdskada. Ett 
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effektivare omhändertagande kan leda till att dessa vårdplatser frigörs snabbare och 

därmed kan komma andra patientgrupper till godo. 

På vårdavdelningarna måste utrymme skapas för att diskutera patienternas upplevelse av 

att drabbas av en vårdskada utifrån den enskilde patientens erfarenheter. Vårdarna måste 

vara lyhörda för vad patienter delger dem och använda kunskaper om begreppen 

livsvärld och vårdlidande för att kunna förstå den enskilda patienten bättre. Med 

fördjupade kunskaper och därigenom en ökad medvetenhet om vilket vårdande som 

lindrar lidande ges förutsättningar för att ge en bättre omvårdnad och bemötande, vilket 

kan lindra det lidande som hälso- sjukvården har orsakat. Det är därför angeläget med 

fortsatt forskning kring ämnet. 
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BILAGA 1. 

  

 

Sökhistorik 
 

Resultat av litteratursökning utförd 120928  

Sökning Informationskälla Sökord/sökterm Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1. Databas: Cinahl Patients experience* 

(MH) 

AND Crossinfection* 

66 3 

2. Databas: Cinahl Patient* 

AND 

Experience* 

AND 

MRSA 

59 3 

3. Databas: Cinahl Medical errors* 

AND 

Patient attitudes* 

21 2 

4. Databas: Cinahl Patient safety* (TI) 

AND 

perspective* (TI) 

21 1 

5. Databas: PubMed Coronary Artety 

Bypass 

AND 

Adverse effect* 

AND 

Mediastinitis* 

93 1 

6. Databas: Pubmed Patient- provider 

communication* 

AND  

adverse events* 

35 1 

7. Manuell sökning Referens fr Burnett 1 1 
 

Patients´experiences of being infected with MRSA at a hospital and subseqently source isolated, 

Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström (2010) förekom i sökträff 1 och 2, men exkluderades 

sedan från träfflistan för sökning 2. Elva artiklar inkluderades. 
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BILAGA 2. 
Översikt över analyserade artiklar 
Nr Författare, årtal, titel 

och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

1. Patients´experiences 

of being infected 

with MRSA at a 

hospital and 

subseqently source 

isolated, Skyman, 

Thunberg- Sjöström 

& Hellström, 2010, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Beskriva 

patienters 

upplevelse av sin 

situation, då de 

blivit smittade av 

MRSA på 

sjukhus och 

därför isolerade 

på 

infektionsklinik 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

med öppna 

frågor, 

analyserades med 

fenomenologisk 

ansats, kodades 

och 

kategoriserades 

Mättnad uppstod 

6 patienter av 60 

valdes ut. Exklusion: 

> 18 år, ej 

kommunicerbar 

 

7 kategorier: 

Erfarenhet av 

isolering, behov 

av information, 

upplevelse av 

sjukdoms trauma, 

attityder från 

personal och 

anhöriga, att vara 

smittad, smittans 

betydelse för 

framtiden 

2. Patient Safety: A 

Consumer´s 

Perspective, Hovey, 

Dvorak,  Burton,  

Worsham,  Padilla,  

Hatlie, & Morck,  

2011, Qualitative 

Health Reseach 

Förstå 

deltagarnas 

perspektiv av 

undvikbara 

skador 

 Att öka 

patientsäkerheten 

genom 

personcentrerad 

vård. 

 

Kvalitativa 

intervjuer, öppna 

intervjufrågor, 

analyserades med 

innehålls analys 

21 informanter, varav 

6 hälsoarbetare 

tillfrågades vid 

workshops om 

patientsäkerhet 

Betydelsen av 

sluta lyssna, Brist 

på 

kommunikation, 

Förlorat 

förtroende, Förlust 

av sin röst 

3. Exploring patients´ 

views on 

colonization with 

methicillin- 

resistant 

Staphylococcus 

aureus, Criddle & 

Potter, 2006, British 

Journal of Infection 

Control 

Undersöka 

patienters 

erfarenheter och 

förståelse av 

MRSA för att 

kunna förbättra 

omvårdnaden 

Kvalitativa 

intervjuer med 

halvstrukturerade, 

breda frågor, 

analyserades med 

fenomenologisk 

ansats, kodades 

och tematiserades 

14 informanter, 

valdes ut på 

vårdavdelningen. Då 

prover visade att de 

koloniserats med 

MRSA Exkluderades: 

De med signifikant 

MRSA 

Brist på 

information, 

Behov av korrekt 

information, 

motsägelsefull 

information, 

Personalens 

kunskap och 

attityder, 

Förvirring, oro 

och osäkerhet, Oro 

för anhöriga, 

Brister i fortsatt 

vård av 

grundsjukdomen, 

Erfarenhet av 

isolering 

4. Behind barriers: 

patients´perceptions 

of sourse isolation 

for methicillin- 

resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA), 

Studera den 

levda 

erfarenheten av 

isolering vid 

MRSA 

Kvalitativa 

intervjuer med 

fenomenologisk 

ansats. 

Halvöppna 

frågor, kodade, 

kategoriserade 

10 vuxna som varit 

isolerade > 3 dagar 

identifierades av 

vårdavdelningen. 

Att vara med 

andra, Leva inom 

4 väggar, Stigma, 

rädsla, ilska 

frustration och 

skuld, Behov av 

kunskap, Oro för 
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Barratt, Shaban & 

Moyle, 2011 

Australian Journal of 

Advanced nursing 

och tematiserades andra, relationen 

till personalen, 

Behov av 

information 

 Känsla av 

övergivenhet. 

5. Healthcare- 

associated infection 

and the patient 

experience: a 

qualitative study 

using patient 

interviews 

Burnett, Lee, 

Rushmer, Ellis, 

Noble, & Davey 

, 2010, Journal of 

Hospital infection 

Att jämföra  

upplevelser –

berättelser med 

patienter som 

diagnostiserats 

med MRSA med 

de som hade en 

negativ odling 

Kvalitativ 

djupintervju 

halvstrukturerade 

frågor. 

Analyserades och 

tematiserades 

Mättnad nåddes 

vid 18e intervjun 

Diagnostiserats med 

MRSA eller ej, via 

provsvar och 

patientliggare 20 

informanter, 2 

exkluderades.  

Dålig 

kommunikation, 

information 

saknades, Mer 

information gavs 

till de som inte var 

smittade, 

Obekväma att 

fråga, Behov av 

förståelse av 

smitta och 

behandling, Väntat 

att bli smittade, 

Förtroende 

varierade 

6. Patients and 

physicians´ attitudes 

regarding the 

disclosure of 

medical errors, 

Gallagher,  

Waterman, Ebers,  

Fraser, & Levinson,   
 2003, journal of 

American Medical 

Association 

Att utforska 

patienters och 

läkares attityder 

om att informera 

vid vårdskador 

Fokusgrupper. 

Data analyserade 

kvalitativt med 

innehållsanalys, 

kodades och 

tematiserades 

13 fokusgrupper, 6 

med bara patienter = 

52 patienter 

rekryterades via 

annons i tidning, ett 

geografiskt område. 

Regelbunden 

vårdkontakt krävdes 

för att inkluderas 

Behov av  

komplett 

information, 

Behov av att få 

utförlig 

information, Hur 

händelsen kan 

förebyggas, 

Ledsen, orolig, 

deprimerad, 

traumatiserad, 

Ilska pga förlängd 

vårdtid, Behov av 

uppriktig, 

medkännande 

stöd, Behov av 

ursäkt. 

7. Patients´ 

experiences of 

acquiring a deep 

surgical site 

infection: An 

interview study, 
Andersson,  Bergh,  

Karlsson, & Nilsson  

, 2010, American 

Journal of Infection 

Control 

Att beskriva 

patienters  

upplevelser av 

att drabbas av en 

djup sårinfektion 

Kvalitativa 

intervjuer med 

öppna 

intervjufrågor, 

kodades, 

kategoriserades 

och tematiserades 

med 

innehållsanalys 

14 informanter 

identifierades via 

ortoped- kvalitets 

registret. 

Osäkerhet, smärta, 

Att inte bli tagen 

på allvar, Rädsla 

och panik, Behov 

av information, 

Lidande, oro, brist 

på dialog, Behov 

av stöd, Behov av 

att behandlas som 

en vuxen, 

Isolering, skuld, 

frustration, Att 

vara en börda för 

närstående, Livet 

förändras, 

Anpassning, 

Bitterhet 

8. Patients´ 

experiences of 

mediastinitis after 

Att fånga 

patienters 

upplevelse av 

Kvalitativa 

intervjuer 

Halvstrukturerade 

13 informanter 

identifierades via 

patientjournaler. 

Brist på autonomi, 

Behov av 

kunskap, 
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coronary artery 

bypass graft 

procedure,  

Swenne, Skytt,  

Lindholm, Carlsson, 
2007, Scandinavian 

Cardiovascular 

Journal 

vården vid 

mediastinit 

,öppna frågor, 

analyserades med 

innehållsanalys, 

tematiserades 

osäkerhet, 

övergivenhet, 

Betydelsen av 

omvårdnad, Behov 

av respekt 

Behov av stöd, 

förvirring, trötthet, 

bundenhet , Att bli 

förbisedd,  

Felbehandlade, 

Ekonomiskt 

negativt, Rädsla, 

Behov av 

information, Oren, 

Att inte bli tagen 

på allvar 

9. Patient perspectives 

of patient-provider 

communication 

after adverse events, 
Duclos, Eichler, 

Taylor, Lquintela,  

Main, Pace,  & 

Staton, 2005, 

International Journal 

of Quality in Health 

Care 

Att utforska 

patienters 

inställning till 

kommunikation 

med hälsa – 

sjukvården efter 

en vårdskada. 

Data samlades 

från 4 

fokusgrupper. 

Halvöppna frågor 

analyserades med 

Grounded  theory 

ATLAS, koder 

och teman 

Patienter rekryterades 

från 

försäkringsbolagets 

program för 

vårdskador. 16 

patienter accepterades 

och fick 50 $ 

Trauma, oro, 

frustration, Brister 

i kommunikation, 

en oväntad 

händelse, skräck 

och rädsla, 

sårbarhet, 

frustration, ilska, 

behov av 

information, 

Känsla av 

ensamhet, Behov 

av stöd 

10. Putting a Face on  

medical Errors: A 

Patient Perspective, 

Kooienga & Stewart 

2011, Journal for 

Healthcare Quality: 

Promoting 

Excellence in 

Healthcare 

 

 

Utforska 

patienters 

perspektiv om 

medicinska fel, I 

syfte att förbättra 

hälso- 

sjukvården 

En del av en 

större 

randomiserad 

empirisk studie.  

Kvalitativa 

telefonintervjuer 

med öppna 

frågor, analys 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

30 informanter 

tillfrågades vid 

gruppsammankomster 

om medicinska fel. 

Brist på god 

kommunikation, 

Brist på tillit, 

Alinerade, skuld, 

stigma 

11. MRSA_global 

threat and personal 

disaster: 

patients´experience. 

Andersson, 

,Lindholm, Fossum, 

2011 International 

Nursing Review 

Att förstå och 

beskriva 

patienters 

kunskap och 

tolkning samt 

erfarenhet av att 

vara MRSA 

positiv 

Halv 

strukturerade 

öppna frågor 

användes vid 

intervjutillfället. 

Resultatet 

analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys 

Tematiserades 

15 informanter med 

MRSA positiva sår 

rekryterades på 

sjukhus och 

intervjuades, 

ytterligare 4 

kontaktades men 

tackade nej eller var 

för sjuka för att delta. 

Att bli utsatt för 

andras 

tillkortakommande 

Att utgöra en fara 

för andra, En 

traumatisk 

upplevelse, Känna 

sig pestsmittad, 

Rädsla för att bli 

bortstött av familj 

och vänner, 

Ge skulden till 

sjukvården, 

Bristande kunskap 

hos personalen, 

Det dagliga livet 

påverkas, Oro för 

framtiden, Smittan 



 

 30 

var något positivt 

som kunde 

innebära en nystart 

i livet 

 


