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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Patienter är ibland missnöjda i det vårdande mötet. Om inget 

görs för att förhindra lidandet som orsakas av vårdpersonal kan det leda till 

att många patienter undviker att söka vård eller får ett dåligt förtroende för 

sjukvården. Syfte: Var att belysa patienters upplevelser av lidande orsakat av 

vårdpersonal. Metod: En systematisk litteraturstudie. Datainsamling gjordes i 

tre databaser, Cinahl, PubMed och Psycinfo. Åtta kvalitativa artiklar 

inkluderades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: 

Patienter kunde uppleva lidande relaterat till vården på olika sätt. 

Vårdrelaterade kränkningar var centralt. Patienter blev inte tagna på allvar, de 

kände sig inte unika och möttes inte med respekt. Känslor av skuld och skam 

kunde upplevas när patienter inte fick någon personlig ursäkt och kunde leda 

till att de förlorade förtroendet för sjukvården. Patienter fick lida för att 

vårdpersonal inte gav dem tillräckligt med information vilket ledde till 

obesvarade frågor och att patienter kände sig utanför. Slutsats: Möten mellan 

patienter och vårdpersonal behöver uppmärksammas mer. Patienter ska känna 

att de blir tagna på allvar och att de får den vård de behöver. Vi anser att som 

sjuksköterska bör du vara ödmjuk och lyhörd inför vad patienter uttrycker. 
 

Nyckelord: patienter, upplevelser, vårdlidande. 
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INTRODUKTION 
Under hela sjuksköterskeutbildningen har vi fått lära oss om hur viktigt det är med de etiska 

aspekterna i vårdandet. Både litteratur och föreläsningar om etik har behandlat ämnet. Vi ska 

behandla patienter utifrån en humanistisk människosyn, se till den unika individen i varje 

situation, visa respekt och omtanke med mera. Vi ser det som självklart att behandla patienter 

med respekt. Men utifrån våra erfarenheter följs det inte alltid ute i verksamheterna, 

vårdpersonal behandlar ibland patienter med respektlöshet. Till exempel genom nonchalans 

och att inte visa respekt för patientens integritet. Vi har upplevt att patienter fått ett ökat 

lidande på grund av vården. Patienter har uttryckt att vårdpersonal har behandlat dem illa både 

fysiskt och psykiskt. Vi har bland annat varit med om att vårdpersonal varit hårdhänta vid 

omvårdnadsåtgärder så som katetersättning och förflyttningar.  

 

Patienter kan om de är missnöjda med vården framföra klagomål till Socialstyrelsen eller 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Det kan till exempel vara klagomål som 

handlar om bemötande. År 2011 inkom 6689 klagomål till Socialstyrelsen, vilka berörde 

hälso- och sjukvården. Samma år inkom även 2312 klagomål till HSAN. Vissa av klagomålen 

ledde till att Socialstyrelsen krävde att åtgärder skulle vidtas hos vårdgivaren (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

BAKGRUND 

Joyce Travelbee- omvårdnad som en ömsesidig process  

Nedan presenteras valda teoretiska referensramar. Joyce Travelbees interaktionsteori 

användes då vi ville lyfta fram vikten av en mellanmänsklig relation i vårdandet samt 

kommunikationens betydelse för en god omvårdnad. Katie Erikssons definition på lidande var 

självklar att ha med då litteraturstudien handlar om vårdlidande.  

 

Omvårdnad är en mellanmänsklig process eftersom den alltid direkt eller indirekt involverar 

människor. Två huvuduppgifter ska ingå i sjuksköterskans kompetens vilka också är 

omvårdnadens mål. Dessa är att hjälpa patienten och dennes familj med att förebygga eller 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande, samt att hjälpa patienten och dennes familj till 

att finna mening i dessa upplevelser. Omvårdnad är en upplevelse eller en följd av upplevelser 

som sker mellan sjuksköterska och patient. I mötet mellan sjuksköterska och patient sker 

alltid en förändringsprocess vilken är resultatet av det ömsesidiga samspelet. Sjuksköterskan 



 

2 
 

inverkar på patienten och patienten inverkar i sin tur på sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska 

arbeta för att förändra, vilket betyder att hjälpa patienten och dennes familj till en större 

medvetenhet om hur sjukdom, funktionssvikt och lidande kan förebyggas. Sjuksköterskan ska 

således arbeta för att högsta möjliga nivå av hälsa kan upprätthållas. Allt som påverkar eller 

kan påverka människors hälsa faller inom sjuksköterskans intresseområde (Travelbee, 2001).  

 

Travelbee (2001) beskriver relationen som ett förhållande mellan människor. Relationen 

uppstår mellan en sjuksköterska och patient genom deras gemensamma upplevelser. Det är 

upplevelser som är betydelsefulla för bägge parter. Förhållandet mellan sjuksköterska och 

patient är inte en vänskapsrelation. I en vänskapsrelation har bådas behov betydelse medan 

det i förhållandet mellan sjuksköterska och patient ligger fokus på patientens behov. 

 

Vårdande möten 

I det vårdande mötet bör vårdpersonalen använda sig av sin kompetens samtidigt som han/hon 

har en följsamhet för patientens erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att som 

vårdpersonal använda sig av alla sinnen för att vara lyhörd för och försöka förstå patienten. 

Genom att visa intresse och lägga märke till det patienten förmedlar kan vårdpersonalen ta del 

av patientens sätt att förstå sin sjukdom och vad som kan främja hälsa. Enligt 

vårdvetenskapen präglas vårdande av ett öppet och följsamt förhållningssätt till patienten. Det 

innebär att vårdpersonalen försöker att inte påverkas av sina förförståelser utan möter varje 

individ med öppenhet. Ett vårdande möte kan till exempel vara ett kort besök hos en läkare på 

vårdcentralen men också en vårdrelation under flera år. Avgörande för att mötet ska vara 

vårdande är att de stödjer patientens hälsoprocesser. Som vårdpersonal är det mycket viktigt 

att tänka på vad man förmedlar till patienten. Vårdpersonalen måste vara medveten om 

skillnaden för patienten att möta ett vänligt tryggt ansikte än ett slutet och hårt ansikte. Ett 

vänligt ansikte kan ge patienten en känsla av trygghet. Ett slutet och hårt ansikte kan istället 

försvåra det vårdande mötet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Både sjuksköterskan och patienten kommunicerar genom beteende, hållning, ansiktsuttryck 

och gester oavsett om de är medvetna om det eller inte. All kommunikation med patienten ger 

sjuksköterskan en möjlighet att lära känna honom eller henne som människa och bedöma hans 

eller hennes behov. Detta hjälper till att etablera en mellanmänsklig relation. Sjuksköterskan 

ska utifrån sin kompetens planera, tillrättalägga och leda interaktionen med patienten på ett 
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sätt som tjänar till omvårdnadens mål. Kommunikation är också en ömsesidig process som 

gör det möjligt att den mellanmänskliga relationen etableras och därmed uppfylla 

omvårdnadens mål. Denna kommunikation använder sjuksköterskan för att söka och ge 

information och patienten i sin tur för att få hjälp. Sjuksköterskan kommunicerar för att 

motivera och påverka patienten, även för att förmedla sin omsorg. Det senare sker oftast 

genom icke-verbal kommunikation. Patienten kommunicerar i sin tur sin upplevelse av 

sjuksköterskan, i vilken grad han eller hon betraktar sjuksköterskan som en hjälpande 

människa. Kommunikation kan ha en stor påverkan på den mellanmänskliga närheten i 

omvårdnadssituationer, den kan användas till att få människor närmare varandra, stöta bort 

varandra, till att ge hjälp eller till att såra. Det finns flera kommunikationsmetoder som 

sjuksköterskan kan ta hjälp av i mötet med patienten. Metoderna är värdefulla när 

sjuksköterskan ska etablera en kontakt med och identifiera patientens behov. Fyra olika 

metoder presenteras vilka är: öppna påståenden eller frågor, spegling eller omformulering, att 

dela sina sinnesintryck med den andra och medveten användning av klichéer. Öppna 

påståenden eller frågor handlar om att uppmuntra patienten till att fortsätta prata genom att 

sjuksköterskan bekräftar patienten med till exempel en nick eller ett ”mhm”. Alltså både 

verbal och icke- verbal kommunikation. Spegling eller omformulering handlar om att 

sjuksköterskan uppmärksammar uttalanden från patienten och omformulerar dem till frågor. 

Detta gör att patienten känner sig uppmärksammad, att han eller hon känner sig tagen på 

allvar. Att dela sina sinnesintryck med den andra innebär att om sjuksköterskan ser att 

patienten är skakig på händerna bör sjuksköterskan berätta för patienten vad han/hon lägger 

märke till. Det är en hjälp till att få reda på orsaken till patientens beteende samt för att 

bekräfta patienten. Medveten användning av klichéer kan ske när frågor som till exempel ”hur 

mår du?” ställs. De ställs ofta utan intresse för informationen de ger, men om sjuksköterskan 

använder de i ett utforskande syfte är de acceptabla att använda (Travelbee, 2001). 

 

Icke vårdande möten  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att god vård är något vårdpersonalen ska sträva efter, 

det efterföljs dock inte alltid. Patienter behandlas ibland utan respekt för integritet och 

värdighet. När vården är icke vårdande kan det få stora konsekvenser för den drabbade 

patienten. Det kan till exempel innebära att patienten förlorar det positiva som vården skulle 

medföra samt upplevelser av förolämpning när patienten inte blir sedd eller hörd. Det kan 

även handla om att inte kunna ta aktiv del i sitt eget vårdande Vid ett icke vårdande möte kan 
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istället patientens välbefinnande försämras. Det kan till exempel ske när patienten upplever att 

vårdpersonalen inte har tid, är nonchalanta och oengagerade. Eriksson (2001) definierar icke 

vårdande vård som en orsak till vårdlidande, vilket innebär att lidandet orsakas av vården. 

Patienter har redan ett så kallat sjukdomslidande, det vill säga fysiskt och psykiskt lidande 

som orsakas av sjukdom. Detta innebär att patienter utsätts för ytterligare lidande om de 

behandlas illa inom vården. Vårdlidandet kan orsakas av att vårdpersonalen till exempel 

utövar makt och kränker patienterna fysiskt och psykiskt. 

 

En annan orsak till icke- vårdande möten är bristande kommunikation. Kommunikation 

förutsätter att det är en sändare och en mottagare och att budskapet förstås av bägge parter. 

När kommunikationen inte fungerar betyder det att budskapet inte blir mottaget eller att det 

missförstås. Det finns många orsaker till att kommunikationen inte fungerar, bland annat kan 

det vara: när patienten inte upplever sig som en individ, när ena parten inte lyssnar, att 

sjuksköterskan lägger värderingar i sina uttalanden och användande av klichéer. När patienten 

inte upplever sig som en individ kan han/hon uppleva att sjuksköterskan har fördomar och 

förutfattade meningar om sjuka människor. Fördomar hindrar sjuksköterskan att bilda en 

relation med sina patienter och att se det unika i varje individ. Kommunikationen blockeras 

när ena parten inte lyssnar, den ena parten tar då inte emot det som sägs. När sjuksköterskan 

inte lyssnar kan patienten känna sig som en ointressant individ. Att sjuksköterskan lägger 

värderingar i sina uttalanden innebär att han/hon svarar på det patienten sagt med ett uttalande 

som är värderande, till exempel ”det var roligt” utan att först ta reda på hur patienten känner. 

När sjuksköterskan använder sig av klichéer och automatiska svar är det någonting som 

hindrar och spärrar kommunikationen. Användning av klichéer kan vara ett sätt för 

sjuksköterskan att hålla ett avstånd från patienten och inte behöva skapa en närmre relation 

(Travelbee, 2001).  

 

Problemformulering 

När vården är icke vårdande kan det få stora konsekvenser för den drabbade patienten. Det 

kan till exempel innebära att patienten förlorar det positiva som vården skulle medföra samt 

upplevelser av förolämpning när patienten inte blir sedd eller hörd (Dahlberg & Segesten, 

2010). Efter en utredning som Socialstyrelsen gjorde visade det sig att orsakerna till 

missförhållanden oftast är bristande kompetens, brist på kommunikation och information, 

brister i bemötande samt kränkningar (Socialstyrelsen, 2012). Om inget görs för att förhindra 
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lidandet som orsakas av vårdpersonal kan det leda till att många patienter undviker att söka 

vård eller får ett dåligt förtroende för sjukvården. Eftersom patienter redan har ett 

sjukdomslidande innebär vårdlidande ett ytterligare lidande om patienter inte möts med 

respekt. Vårdlidandet behöver medvetandegöras bland vårdpersonalen då vi upplever att det 

inte görs tillräckligt för att förhindra vårdlidande. Denna litteraturstudie avser att lyfta fram 

patienternas upplevelser av lidande orsakat av vården. Det kan hjälpa vårdpersonal och 

verksamheter att bli medvetna om problemet och minska risken för att patienter drabbas av 

vårdlidande.  

 

Syfte 

Att belysa patienters upplevelser av lidande orsakat av vårdpersonal. 

 

METOD 

En systematisk litteraturstudie användes som metod eftersom en sammanställning av tidigare 

forskning skulle göras. En systematisk litteraturstudie syftar till en fördjupning av ett valt 

ämne med tillhörande problemformulering. I den systematiska litteraturstudien ska aktuell 

forskning inom valt område sökas och kritiskt granskas. En analys och sammanställning av 

forskningen görs för att komma fram till en ny helhet. I en systematisk litteraturstudie är det 

vetenskapliga rapporter eller vetenskapliga tidskriftsartiklar som utgör informationskällan. De 

steg som litteraturen beskriver och som vi tog hjälp av i vårt arbete var att ett problem 

formulerades som motiv till varför studien skulle göras, sökord och sökstrategi gjordes utifrån 

syftet med studien, relevanta artiklar valdes ut och granskades samt analys av och diskussion 

kring artiklarnas resultat. Detta ledde fram till en ny helhet vilken vi har sammanställt 

(Forsberg & Wengström, 2008) 

 

Datainsamling  

Tre olika databaser användes i sökningen, Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl är en 

databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning och som även tar upp sjukgymnastikens 

och arbetsterapins område. PubMed är istället inriktad på medicin, omvårdnad och 

odontologi. PsycINFO är mer inriktad på psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad 

och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). För att få ut så mycket som möjligt av 

sökningarna togs hjälp av en bibliotekarie som tipsade om användbara sökord utifrån varje 

enskild databas relaterat till litteraturstudiens syfte. De olika databaserna hade inte alltid 
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samma MeSH- termer (Medical Subject Headings) vilket gjorde att olika sökord användes. 

Detta framgår i bilaga 1, sököversikt. MeSH-termer är specifika ämnesord kopplade till de 

olika databaserna. De första termer som användes var suffering, nursing care och caring. 

Endast ett par artiklar hittades som vi kunde använda, därför utökades sökorden. 

Referenslistor lästes från artiklar som tog upp vårt ämne vilket resulterade i att några av deras 

sökord användes. Detta resulterade i följande quality of health care och patients satisfaction. 

Frisökning gjordes med sökorden, experiences och dissatisfaction eftersom de inte fanns som 

MeSH-termer. En manuell sökning gjordes på författares efternamn då vi tyckte en artikel 

verkade svara på syftet till litteraturstudien när vi läste referenslistan i en annan artikel. En 

annan manuell sökning gjordes på en titel som upptäcktes i en av artiklarnas referenslistor. 

 

Vi valde att begränsa oss till studier som gjorts mellan år 2000-2012. Begränsningarna 

gjordes för att få så aktuell forskning som möjligt till litteraturstudien. I Cinahl och PsycINFO 

användes så kallad peer reviewed, vilket innebar att endast granskade artiklar inkluderades i 

sökningen. Andra inklusionskriterier var språket. Endast artiklar publicerade på engelska eller 

svenska söktes. Inga fler begränsningar gjordes eftersom vi ville ha information som berörde 

vilken vård som helst och vem som än sökte vård. Åtta kvalitativa artiklar hittades som 

svarade på syftet och som senare blev kvalitetsbedömda. De artiklar som inte var relevanta för 

vårt syfte tog bland annat upp sjuksköterskeperspektivet på vårdlidande, sjukdomslidande och 

vad patienter tyckte behövdes för en god vård. Detta var artiklar som vi endast läste titlar 

och/eller abstract i. 

 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömning av artiklarna genomfördes med stöd av Forsberg och Wengströms (2008) 

mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, se bilaga 2. Bedömningen 

började med att var och en för sig läste igenom de åtta artiklarna noggrant med stöd av 

mallen, därefter jämförde vi och diskuterade kring de olika artiklarnas kvalité. Alla artiklar 

höll medel eller hög kvalité. Det som skiljde sig kunde vara att resultatet i artiklarna med 

medel kvalité var svårläst eller att urval eller datainsamling inte så tydligt framgick. Till 

exempel kunde någon artikel ta upp att intervjuer användes som datainsamling och förklarade 

inte närmare hur de gick till.  De artiklar som fick hög kvalité hade väldigt tydligt beskrivit 

hela forskningsprocessen och motiverade sina metoder. Resultatet var även tydligt framställt 

med teman och kategorier som svarade på syftet. Den röda tråden var tydlig genom hela 
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processen vilket gjorde resultatet lättläst. Samtliga åtta artiklar som vi kvalitetsbedömde 

inkluderades i litteraturstudien. Artikelmatris ses i bilaga 3. 

 

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys gjordes med stöd av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning. Lundman och Hällgren Graneheim hänvisar till Söderberg och Lundman som 

menar att kvalitativ innehållsanalys används för att tolka och förstå texter. En induktiv ansats 

användes i analysen då Lundman och Hällgren Graneheim (2008) skriver att induktiv analys 

används när texter handlar om människors beskrivningar av upplevelser av att till exempel 

leva med en viss sjukdom. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån sina 

erfarenheter eller observationer drar olika slutsatser. 

 

Samtliga åtta artiklar lästes igenom enskilt ett flertal gånger för att få en förståelse för 

helheten i relation till patienters lidande orsakat av vårdpersonal. Sedan togs meningsenheter 

ut var för sig, vilka innehöll information som var relevant för problem och syfte. 

Meningsenheter är delar av texten som hör ihop och kan relateras till studiens syfte (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Sedan jämfördes alla meningsenheter och de diskuterades 

tillsammans. Meningsenheterna markerades i olika färger utifrån innehållet av texten. Till 

exempel fick allt som handlade om nonchalans blå färg. Detta gjorde texten mer överskådlig. 

Meningsenheterna gjordes sedan mer lättläsliga genom kondensering, vilket innebär att korta 

ner texten och samtidigt behålla de viktigaste delarna av betydelsen. Därefter skapades koder. 

Koder betyder att kondenseringarna abstraheras med hänsyn till meningsenhetens kontext 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Under analysens gång kom vi fram till ett 

preliminärt tema, att känna sig kränkt, eftersom detta ämne framkom i alla koder. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) tar upp Polit och Becks definition av tema. Det beskrivs som 

återkommande betydelser i de olika kategorierna. Det sista steget i analysprocessen gjordes 

genom att abstrahera koderna till kategorier. Dessa bygger på koder med liknande betydelser. 

Alla koder sorterades utifrån innehållet där de med liknande innehåll hamnade i samma 

grupp. Efter sorteringen abstraherades innehållet och kategorier bildades. Under hela 

analysprocessen diskuterade vi kring meningsenheternas olika betydelser och hur vi skulle 

koda och kategorisera dem. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim ger detta sätt att 

analysera ett mer noggrant val av koder och kategorier. Författarna skriver också att det är 
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viktigt att se till textens kontext, delar av texten måste förstås i sin helhet. Delar av texten kan 

inte tas ut ur sitt sammanhang hur som helst. Exempel ur analysarbetet kan ses i bilaga 4. 

 

Slutligen framkom sex olika kategorier. Att inte bli tagen på allvar, att inte känna sig unik, 

skuld och skam, förlorat förtroende, bristande information och att inte mötas med respekt 

samt ett övergripande tema. Att känna sig kränkt. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla artiklar som vi har inkluderat har blivit granskade av etisk kommitté. Alla artiklar 

redovisade även hur deltagarna blivit informerade och att alla fått ge sitt samtycke. Alla 

deltagarna har även garanterats anonymitet. I vissa studier har deltagarna blivit informerade 

både skriftligt och muntligt och i vissa endast muntligt. Vi kontrollerade att alla åtta artiklar 

uppfyllde kraven för en god etisk standard med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) 

principer för etiska överväganden som bör göras inför en systematisk litteraturstudie. Det som 

är viktigt att observera är om studierna har fått godkännande av etisk kommitté, att författarna 

till litteraturstudien redovisar alla artiklar som inkluderas och att inte utelämna resultat bara 

för att de inte stödjer forskarnas egna åsikter. 

 

RESULTAT 

Att känna sig kränkt 

Ett övergripande tema var att patienterna kände sig kränkta vilket kunde visa sig på olika sätt. 

Patienter blev inte tagna på allvar, de kände sig inte unika och möttes inte med respekt. 

Känslor av skuld och skam kunde upplevas när patienter inte fick någon personlig ursäkt och 

kunde leda till att de förlorade förtroendet för sjukvården. Patienter kände sig även kränkta 

när vårdpersonal inte gav dem tillräckligt med information vilket ledde till obesvarade frågor 

och att patienter kände sig utanför. 

 

Att inte bli tagen på allvar  

Patienter fick lida i onödan då de var tvungna att kämpa för att få adekvat vård. De upplevde 

det som kränkande när ingen tog dem på allvar, att det var svårt att bli hörd, att känna sig 

osynlig, samtidigt som de kände sig väldigt små och maktlösa (Eriksson & Svedlund, 2007; 

Jacobson, 2009). Att inte bli tagen på allvar kunde även kännas som likgiltighet från 
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vårdpersonalens sida. Patienter kände sig inte som ett tillräckligt spännande fall eftersom 

vårdpersonalen inte visade sig intresserade av deras välbefinnande. Det uppfattades som ett 

avvisande och kränkande att hela tiden nonchaleras och patienter fick lida ytterligare på grund 

av detta (Eriksson & Svedlund, 2007; Halldorsdottir & Hamrin, 1997; Skär & Söderberg, 

2012; Söderberg, Olsson & Skär, 2012). Det kunde visas genom att vårdpersonalen 

ignorerade symtom, ifrågasatte symtomen eller avvisade patienters känsla av att något var fel. 

I värsta fall gav det allvarliga fysiska och känslomässiga konsekvenser. För en patient blev 

diagnostisering och behandling försenat, vilket skapade ett onödigt lidande (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Jacobson, 2009; Skär & Söderberg, 2012; Söderberg et al., 2012). Patienter 

kände att ingen ville ta ansvar för dem när de skickades mellan olika kliniker. Varje kontakt 

med en ny klinik innebar ett möte med ny vårdpersonal vilket ledde till bristande uppföljning 

av tidigare vård. Detta innebar en risk för utebliven och försenad behandling (Eriksson & 

Svedlund, 2007). Istället för att få sympati, stöd och möjligheter att diskutera hur de kände 

med vårdpersonalen, blev oroliga patienter hänvisade till andra vårdinstanser (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin, & Eriksson, 2004). 

 

Patienter uttryckte vårdrelaterat lidande i samband med att vården inte anpassades efter deras 

önskemål. Det förekom att vårdpersonal inte tog patienters önskemål på allvar, till exempel att 

få en remiss skickad. De fick ingen information om orsaken till varför och lämnades därför 

ensamma med obesvarade frågor (Sundin, Axelsson, Jansson, & Norberg, 2000; Söderberg et 

al., 2012). Patienter beskrev situationer där vårdpersonalen missbrukade makt och inte gav 

dem möjlighet att påverka beslut som rörde deras egen vård. Patienter tvingades lida i onödan 

när de fick offra viktiga saker i livet på grund av att de inte fått den vård de tyckte att de 

behövde (Eriksson & Svedlund, 2007). När patienter ville prata om sina tankar och bli 

tröstade uppfylldes inte denna önskan, vårdpersonalen tvivlade istället på deras känslor och 

behov, något som kränkte patienters värdighet djupt. Patienter med mentalt och andligt 

lidande till exempel med oro inför döden, som inte fick bekräftelse kunde även känna skam 

över detta eftersom de tolkade det som att det var något man inte skulle prata om. Detta 

slösade på deras kraft och energi vilken egentligen behövdes för att tillfriskna (Arman et al., 

2004; Eriksson & Svedlund, 2007; Jacobson, 2009; Sundin et al., 2000).  

 

Patienter kände att vårdpersonal ”gömde sig” bakom vårdkulturen och rutiner. Det gjorde att 

vårdpersonal undvek möten med patienter vilket skapade ett ytterligare lidande för dem. 

Vårdpersonal vägrade i vissa fall att prata med patienter, patienter trodde att det berodde på 
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att vårdpersonalen inte ville ta konsekvenser för deras beslut (Arman et al., 2004; Eriksson & 

Svedlund, 2007). När patienter ombads att vänta länge upplevdes det som likgiltighet från 

vårdpersonalens sida, det var en mycket jobbig del av vården (Halldorsdottir & Hamrin, 1997; 

Skär & Söderberg, 2012). Patienter beskrev att vårdpersonalen hade skyllt på varandra när de 

fått vänta i många timmar och sedan blivit bortglömda, ingen tog ansvar för det som skett. 

Ibland fick de ligga i flera timmar utan uppsikt eller tillgång till larmklocka (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Söderberg et al., 2012).  

Missförstånd var vanligt eftersom vårdpersonal inte alltid tog patienter på allvar och lyssnade 

inte tillräckligt på patienternas egna berättelser av det de upplevt i samband med insjuknande 

eller sjukdom. När missförstånd uppstod kunde bland annat journaler visa sig bli ofullständiga 

och felaktiga eller att viktig information utelämnades. Dessa konsekvenser kunde ge patienter 

ett onödigt lidande orsakat av vårdpersonal (Eriksson & Svedlund, 2007). 

 

Att inte känna sig unik  

Patienter beskrev att de led och kände sig kränkta när de blev betraktade som objekt av 

vårdpersonalen. Att inte känna sig unik utan som ett objekt kunde handla om att patienter 

betraktades som ett nummer eller som en diagnos av vårdpersonal. Patienter upplevde att 

vårdpersonalens rutiner ledde till en begränsad och kränkande vårdform då de inte kände sig 

som unika människor. Att inte känna sig unik beskrevs även utifrån att inte bli behandlad som 

en hel människa och att inte känna sig respekterad som individ. Vårdpersonalen kunde 

uttrycka både med kroppsspråk och med mimik att de inte respekterade patienterna. De 

patienter som hade ett existentiellt lidande kände att vårdpersonalen inte var intresserade av 

deras existentiella situation, därmed blev de inte behandlade som hela människor. Detta gav 

patienter känslor av otrygghet och tvingade dem att bära ytterligare ett lidande för sig själva 

(Arman et al., 2004; Skär & Söderberg, 2012). Att bli sedd som en diagnos inträffade i mötet 

med läkaren, medan att känna sig som ett nummer eller objekt kunde förekomma i mötet med 

övrig vårdpersonal (Arman et al., 2004; Skär & Söderberg, 2012; Sundin et al., 2000). När det 

var rond kände patienter att de inte kunde ställa några frågor då det var så många 

yrkesgrupper som diskuterade om dem sinsemellan utan att involvera patienten i diskussionen 

(Söderberg et al., 2012). Patienter kunde ibland också ha så stor respekt för läkaren att de inte 

vågade ställa frågor till honom/henne (Eriksson & Svedlund, 2007).  

 

Skuld och skam  



 

11 
 

När patienter, som lämnat in klagomål för missnöje av vården, inte fick någon personlig 

ursäkt kunde det orsaka lidande. Patienter upplevde det som kränkande och känslor av skuld 

och skam uppkom när de var tvungna att möta samma vårdpersonal som behandlat dem illa 

vid ett tidigare tillfälle (Skär & Söderberg, 2012).  Patienter uttryckte att de känt sig som 

besvärliga patienter under deras vårdtillfälle. De kände att de klagat för mycket på 

vårdpersonalen och att de blivit en sådan patient de inte ville vara. Detta gjorde att de lade en 

del av skulden på missnöjet av vården till sig själva (Eriksson & Svedlund, 2007; Söderberg 

et al., 2012). De kände att vårdpersonalen ibland hade haft ett dåligt beteende vilket beskrevs 

som ouppmärksam och ej bekräftande vårdpersonal. Patienter bortförklarade och försökte 

hitta ursäkter till det dåliga beteendet. Ett exempel var då de skyllde på personalens 

inkompetens (Halldorsdottir & Hamrin, 1997; Sundin et al., 2000). 

 

Förlorat förtroende  

Patienter led och kände sig kränkta när de inte visste vem de kunde lita på eller vem som 

ansvarade för deras vård. Det resulterade i att patienter tappade förtroendet för sjukvården. De 

kände sig osäkra, mindre värdefulla och rädda för att uppleva att ingen skulle ta ansvar för 

dem även nästa gång de sökte vård. De upplevde att de fått minskat självförtroende och att 

vården hade gett dem ett ökat lidande (Eriksson & Svedlund, 2007; Halldorsdottir & Hamrin, 

1997; Söderberg et al., 2012). Missnöje med vården ledde i flera fall till att patienter undvek 

att söka vård (Eriksson & Svedlund, 2007). Vårdrelaterade kränkningar kunde också vara en 

orsak till att ha förlorat förtroendet för sjukvården. Att inte ha någonting att sträva efter och 

att förlora hoppet om sin sjukdom och sitt lidande var några konsekvenser av vårdrelaterade 

kränkningar som påverkade patienterna djupt (Öhlén, 2004). Några patienter hade lämnat in 

skriftligt klagomål angående missnöjet med vården. När de inte fick någon ursäkt från den 

ansvariga vårdpersonalen skapade detta känslor av misstro, de blev besvikna över att varken 

ha fått upprättelse eller en ursäkt. De beskrev ett förvärrat lidande som konsekvens när de 

undvikit vården för att skydda sig själva mot besvikelser (Arman et al., 2004; Eriksson & 

Svedlund, 2007; Halldorsdottir & Hamrin, 1997). 

 

Bristande information 

Patienter kunde uppleva brist på information som kränkande och de fick lida för att 

vårdpersonal inte gav dem tillräckligt med information. Orsaken till bristande information 

kunde vara att vårdpersonalen använde sig av ett svårt språk, att de gav informationen för 
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snabbt och att patienterna kände att det inte fanns tid till att ställa frågor. Detta ledde till 

obesvarade frågor och att patienter kände sig utanför samt att de fick leva i en ovisshet när de 

inte förstod vad som planerades. Patienter beskrev det även som att bli respektlöst behandlade 

och att det var en kamp att få den information de behövde. (Eriksson & Svedlund, 2007; Skär 

& Söderberg, 2012; Sundin et al., 2000; Söderberg et al., 2012). Många kände att de helt 

saknade information om behandlingar och undersökningar. Det upplevdes som kränkande att 

inte först ha fått information från sin läkare innan till exempel brev om undersökning kom 

hem, de förstod därför inte orsaken till undersökningen. Vårdpersonalen beslöt vad som var 

bäst för patienterna utan att diskutera det med dem eller ge information (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Söderberg et al., 2012). Det framkom att patienter tyckte att hälso- och 

sjukvården var svårtillgänglig eftersom patienter hade svårt att veta vem de skulle kontakta 

och att det ofta var telefonköer. Missnöje uttrycktes också av patienter angående långa 

väntetider och långsamma hanteringar av administrativa uppgifter (Eriksson & Svedlund, 

2007). 

 

Att inte mötas med respekt 

Patienter upplevde att det var kränkande att bli behandlade med respektlöshet, de kände sig 

avvisade och fick ett ytterligare lidande på grund av dåligt bemötande från vårdpersonalen. 

Det var speciellt kränkande när vårdpersonalen behandlade dem illa inför deras anhöriga 

(Halldorsdottir & Hamrin, 1997; Skär & Söderberg, 2012). De kunde mötas med vårdslöshet, 

arrogans och okunnighet som om de skulle vara mindre värda, eller bli pratade till som om de 

vore barn. Deras integritet kränktes när de behandlades med respektlöshet inte bara verbalt 

utan även fysiskt (Eriksson & Svedlund, 2007; Jacobson, 2009). Vårdpersonalen hade i vissa 

situationer ryggat tillbaka vid fysisk kontakt med patienter och ibland ville de inte ens vara i 

samma rum som patienterna. På grund av att de inte hade försäkring eller för att deras hälsa 

eller sociala omständigheter var mycket komplexa och svåra att hantera kunde de till och med 

nekas vård. Detta kunde patienter uppleva som att bli behandlade som brottslingar eller skräp 

(Jacobson, 2009). Patienter fick kämpa med vårdrelaterade kränkningar som kunde innebära 

att överges, konfronteras med hopplöshet och att bli ännu mer sårad. Situationen förvärrades 

när patienter inte fick bekräftelse för det lidande vårdpersonalen orsakat. En patient hade varit 

med om att få vänta väldigt länge på att vårdpersonalen skulle hjälpa henne när hon kräkts, 

hon kände sig smutsig och upplevde det som mycket kränkande att behöva vänta och att 

vårdpersonalen inte bekräftade hennes behov (Öhlen, 2004).  Det kunde även förekomma att 
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patienter tvingades vara aktiva trots att de inte ville och/eller inte kunde klara sig själva, deras 

aktuella tillstånd respekterades inte (Sundin et al., 2000). 

 

Patienter kunde mötas med en negativ attityd av vårdpersonal vilket gjorde att de kände sig 

obekväma. Patienter uttryckte det som att vårdpersonalen var kalla personer med ”stängda 

hjärtan” (Halldorsdottir & Hamrin, 1997). Att ifrågasätta en bedömning gjord av vårdpersonal 

kunde mötas med irritation istället för att ge patienten möjlighet att vara delaktig i sin egen 

vård. Varje kontakt med sjukvården handlade om att försöka försvara sig, patienter kände sig 

väldigt små och maktlösa i dessa situationer (Eriksson & Svedlund, 2007). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

I sökningsförfarandet användes till största del MeSH-termer. Det tror vi gjorde att 

litteratursökningen blev heltäckande inom respektive databas. Vi anser därför att detta stärker 

trovärdigheten i litteraturstudien. Vid användning av MeSH-termer hittas alla artiklar inom 

det sökta ämnet. Databasen beskriver innehållet med hjälp av ämnesord, så kallade MeSH-

termer, så att så många aspekter på innehållet som möjligt skall komma fram i artikeln. Vi tog 

hjälp av en bibliotekarie för att få ut så mycket som möjligt av sökningarna. Han tipsade om 

olika sökord som kunde användas i relation till litteraturstudiens syfte och utifrån varje 

enskild databas. Vi ser det som en styrka eftersom bibliotekarien är utbildad på området och 

kan de olika databasernas funktioner. Om vi inte hade tagit hjälp av bibliotekarien hade vi 

troligtvis gått miste om några artiklar. Vi fick förslag på några sökord som vi inte tänkt på 

innan. Forsberg och Wengström (2008) nämner precis som ovan, att en bibliotekarie kan vara 

till stor hjälp för att få en så heltäckande sökning som möjligt eftersom de har stor erfarenhet 

av databasernas upplägg. 

 

Vi fick många träffar på de flesta av sökorden men i förhållande till träffar var det inte många 

abstract vi läste. Det framgick ur titlarna att studierna inte svarade på vårt syfte, att belysa 

patienters upplevelser av lidande orsakat av vårdpersonal. Det kan ses som en svaghet att inte 

ha läst så många abstract i förhållande till antalet träffar. Vi kan ha gått miste om någon 

artikel om vi tolkat titeln fel och där av valt att inte läsa abstractet. Vi tror inte att det har 

påverkat resultatet i litteraturstudien eftersom alla inkluderade artiklar hade liknande innehåll. 

När vi sökte artiklar begränsade vi sökningen till artiklar på svenska och engelska. Nu i 
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efterhand har vi kommit på att vi även kunnat söka på norska och danska artiklar. Det kan ha 

inneburit att vi gått miste om någon artikel, men å andra sidan är alla inkluderade artiklar 

utom en redan från Norden. Ingen avgränsning gjordes med hänsyn till diagnos eller kön, då 

vi ville ha information som berörde vilken vård som helst och vem som än sökte vård. Vi 

reflekterade över vad vi kunde gjort annorlunda i sökningsförfarandet och kom fram till att vi 

skulle ändra inklusionskriterierna vad gäller begränsning av årtal. I litteraturstudien 

inkluderades en artikel, genom manuell sökning, från år 1997 eftersom vi ansåg att resultatet i 

artikeln fortfarande var aktuellt. Vi kunde lika gärna ha gjort alla sökningar med årtalen 1997-

2012. Det kan ha inneburit att vi gått miste om artiklar. 

 

Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod användes enligt (Forsberg & 

Wengström, 2008). Mallen var en vägledning för vad vi skulle bedöma i artiklarna men det 

var svårt att veta hur vi skulle sätta gränserna mellan låg, medel eller hög kvalité. Det kan ha 

inneburit att vi inte varit helt konsekventa i bedömningen, men vi är eniga om att ingen artikel 

hade låg kvalité. Eftersom alla artiklar noggrant redogjorde för hela forskningsprocessen kom 

vi fram till att de hade minst medel kvalité. Det som sedan skiljde sig mellan artiklarna kunde 

vara att resultatet var svårläst eller att urval eller datainsamling inte så tydligt framgick. De 

artiklar som till slut fick hög kvalité hade väldigt tydligt beskrivit hela forskningsprocessen 

och motiverade sina metoder. Resultatet var även väldigt tydligt framställt. Något som stärkte 

både artiklarnas och litteraturstudiens kvalité var att samtliga artiklar var granskade av etisk 

kommitté. Detta innebär att resultatet i litteraturstudien endast är baserat på etiskt genomförda 

studier. 

 

Endast kvalitativa artiklar som var relevant för syftet hittades. Kvalitativ ansats används när 

forskaren vill beskriva, förstå, förklara eller tolka texter (Forsberg & Wengström, 2008).  Att 

inte både ha kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ses som en svaghet. Kvantitativa artiklar 

skulle kunna bidra med forskning ur ett annat perspektiv och på så sätt utveckla resultatet i 

litteraturstudien. Alla artiklar utom en som inkluderades var från Norden (Sverige, Finland, 

Island), den som inte hade sitt ursprung från Norden var från Canada. Detta kan ha speglat 

resultatet. Begreppet vårdlidande verkar vara något som endast förekommer i Norden, vilket 

vi kan koppla samman med att Katie Eriksson som grundade teorin om vårdlidande är finsk. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) hänvisar till Polit och Beck som skriver om 

överförbarhet i kvalitativa studier. Överförbarhet handlar om resultatets möjlighet att 

överföras till andra grupper. Vi kan se en brist i överförbarhet i vår litteraturstudie eftersom de 
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flesta artiklar är från Norden. I andra delar av världen kan det vara svårt att applicera 

resultatet bland annat på grund av olika vårdkulturer. De flesta av våra artiklar gör någon 

slags koppling till Erikssons teori om vårdlidande. Detta har inneburit en begränsning i de 

kunskaper vi har fått under arbetets gång, eftersom vi inte har fått någon överskådlig bild av 

vårdlidande i andra delar av världen.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att om forskaren tydligt framställer hur 

analysprocessen har gått till stärker det studiens tillförlitlighet. Vi har diskuterat och 

reflekterat tillsammans genom varje steg i analysarbetet. Vi anser att det stärker 

litteraturstudien då vi genom diskussioner och reflektioner utvecklat analysen. Vi tänker och 

tolkar texter olika vilket gör att diskussioner behövs för att komma fram till en gemensam 

helhet. Om vi inte diskuterat och reflekterat genom analysprocessen tror vi att analysen inte 

blivit lika bearbetad och därmed hade inte resultatet blivit detsamma. Eftersom vi hade åtta 

kvalitativa artiklar kände vi att det blev mycket text att hantera. Det blev många 

meningsenheter som fick delas eftersom de hade flera innebörder. Det var ganska lätt att 

komma fram till kategorier, då flertalet artiklar hade liknande resultat. Vi valde att inte 

abstrahera i så stor utsträckning mellan meningsenheter- kondensering- koder, eftersom vi 

inte ville förlora kontexten i resultatet. Detta stärks av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008), som menar att det är viktigt att se till textens sammanhang. Delar av texten måste 

förstås i sin helhet utifrån vad som står före och efter. Författarna skriver att trovärdigheten 

stärks om forskaren redogör för hur förförståelse och erfarenhet har påverkat analysen. Vi 

använde oss av ett induktivt arbetssätt i analysen. Det innebar att vi försökte utföra analysen 

objektivt för att inte påverkas av förförståelsen. Innan vi började med analysen hade vi 

diskuterat kring våra egna förförståelser angående det valda ämnet. Det gjorde att vi lättare 

kunde fokusera på vad som framkom i texten och inte vad vi förväntade oss skulle 

framkomma. Vi tror inte att vår förförståelse påverkade analysen så mycket, eftersom vi valde 

att inte abstrahera i så stor utsträckning. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet var att belysa patienters upplevelser av lidande orsakat av vårdpersonal. Resultatet 

visade att patienter kunde uppleva lidande orsakat av vårdpersonalen på flera olika sätt. 

Upplevelser av kränkningar var centralt. Det uppstod bland annat på grund av att patienter 

inte blev tagna på allvar, att de inte kände sig unika och inte möttes med respekt. Känslor av 
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skuld och skam kunde upplevas när patienter inte fick någon personlig ursäkt från ansvarig 

vårdpersonal och kunde leda till att de förlorade förtroendet för sjukvården. Patienter fick lida 

för att vårdpersonal inte gav dem tillräckligt med information vilket ledde till obesvarade 

frågor och att patienter kände sig utanför.  

 

Patienter fick ofta kämpa för att få adekvat vård och upplevde det som kränkande när ingen 

tog dem på allvar eller lyssnade på dem (Eriksson & Svedlund, 2007; Jacobson, 2009). En 

orsak till vårdlidande som även Dahlberg och Segesten (2010) beskriver kan vara patienters 

upplevelser av att känna sig förolämpade när de inte blir sedda eller hörda. Liknande fenomen 

presenteras i andra studier som visar att patienter upplevde vårdrelaterat lidande i samband 

med att vården inte anpassades efter deras önskemål. Det förekom att vårdpersonal inte tog 

patienters önskemål på allvar. Det ledde till att patienter lämnades ensamma med obesvarade 

frågor (Sundin et al., 2000; Söderberg et al., 2012). Fokus ska vara på patientens behov och 

det är först när detta uppnås som en relation kan etableras mellan sjuksköterska och patient. 

Detta är viktigt för bägge parter för att en god vård ska kunna uppnås och patienter ska kunna 

känna trygghet (Travelbee, 2001). Precis som både Travelbee (2001) och Dahlberg och 

Segesten (2010) nämner anser vi att patienten alltid bör vara i fokus. Risken med att patienter 

lämnas med obesvarade frågor är att det uppstår missförstånd kring patientens omvårdnad 

men även att patienter söker vård på nytt för att de inte fått adekvat hjälp. Det kan leda till ett 

utdraget lidande för patienter och eventuellt större vårdbehov i längden. 

 

Missförstånd var vanligt eftersom vårdpersonal inte alltid tog patienter på allvar och lyssnade 

inte tillräckligt på patienternas egna berättelser. Missförstånd gjorde att journaler kunde bli 

ofullständiga och felaktiga eller att viktig information utelämnades, det kunde ge patienter ett 

onödigt lidande orsakat av vårdpersonal (Eriksson & Svedlund, 2007). Kommunikationen är 

ett viktigt redskap i sjuksköterskans arbete. Den har stor påverkan på den mellanmänskliga 

närheten i omvårdnadssituationer. Missförstånd kan uppstå när kommunikationen inte 

fungerar vilket framkommer i resultatet. Resultatet stärks av Travelbees exempel på orsaker 

till att kommunikationen inte fungerar. En orsak som hon förklarar är när sjuksköterskan inte 

lyssnar på patienten, kommunikationen blockeras då och patienten kan känna sig ointressant 

(Travelbee, 2001). Det är viktigt att som vårdpersonal använda sig av alla sinnen för att vara 

lyhörd för patienten. Genom att visa intresse och lägga märke till det patienten förmedlar kan 

vårdpersonalen ta del av patientens sätt att förstå sin sjukdom och vad som kan främja hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Vi anser att bekräfta patienter i deras lidande är en mycket 
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viktig del för att minska risken för vårdlidande. Vi håller med Dahlberg och Segesten (2010) 

om att vårdpersonalen får en bättre förståelse för patienters upplevelser av sjukdom när de 

intresserar sig för och lägger märke till det patienten förmedlar. Vårdpersonalen får då ett 

naturligt svar på vad som kan främja patientens hälsa. Sjuksköterskan kan visa intresse för 

patienten genom att han/hon bekräftar det patienten säger eller gör. Bekräftelse kan ges 

genom både verbal och icke verbal kommunikation. 

 

Det förekom att patienter inte kände sig unika. Patienter kunde uppleva det som att inte bli 

behandlad som en hel människa och att inte känna sig respekterad som individ (Arman et al., 

2004; Skär & Söderberg, 2012). Bristande kommunikation där sjuksköterskans fördomar och 

förförståelse inverkar på att patienter inte känner sig som unika människor kan hindra 

sjuksköterskan att skapa en relation med patienten. Det kan istället bli en orsak till lidande för 

patienten (Travelbee, 2001). Precis som Travelbee (2001) tar upp, framkom det även i 

resultatet att patienter uttryckte ett ökat lidande på grund av vårdpersonalens attityder och 

beteende. En otrevlig attityd från vårdpersonal kunde skapa känslor av otrygghet och 

förolämpning. Ytterligare orsaker till att patienter inte kände sig unika framkom. 

Vårdpersonalens rutiner kunde resultera i en begränsad och kränkande vårdform (Arman et 

al., 2004; Skär & Söderberg, 2012).  Sjuksköterskor skyllde på rutiner som en orsak till att de 

inte hade tid för omvårdnaden för patienterna. De värderade medicinska sysslor högre i stället 

för att få en djupare förståelse för patienternas hälsotillstånd och att hjälpa dem till en bättre 

hälsa (Nyström, 2002). Vårdpersonalen saknade en helhetssyn på patienterna. Patienterna 

kände sig inte behandlade som hela människor. Bland annat togs inte deras existentiella 

lidande i beaktande. Patienterna upplevde att de inte fick möjlighet att uttrycka känslor och 

tankar kring till exempel döden (Arman et al., 2004; Skär & Söderberg, 2012). I likhet med 

vårt resultat tar Nyström (2002) upp att sjuksköterskor saknar ett holistiskt synsätt på 

patienter. Det står i svensk lagstiftning att uppmärksamheten ska riktas mot patienter som 

unika individer med olika behov och önskemål. Nyströms (2002) studie visar tydligt på 

motsatsen. Vi kan hålla med om att rutiner kan begränsa vården. Det är lätt att vården endast 

utformas efter rutiner och att vårdpersonalen inte är flexibla för patienternas behov och 

önskemål. Rutiner är viktiga riktlinjer men vi anser att ibland måste man kunna göra undantag 

för patientens bästa och för att lindra lidande. 

 

Det framkom att patienter hade känt sig besvärliga när de framfört sitt missnöje med vården. 

De kände att de klagat för mycket på vårdpersonalen och att de blivit en sådan patient de inte 
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ville vara. Detta gjorde att de lade en del av skulden på missnöjet av vården till sig själva 

(Eriksson & Svedlund, 2007; Söderberg et al., 2012). Patienternas upplevelser bekräftas i en 

studie där sjuksköterskor uttryckt att patienters egenskaper kan påverka vårdkvalitén. En 

trevlig och positiv patient som inte klagar gör så att sjuksköterskan vill hjälpa, en besvärlig 

patient beskrivs i stället som krävande och egoistisk och försvårar sjuksköterskans arbete 

(Strandberg, 2002). Ett vårdande möte mellan patient och vårdpersonal är viktigt för att det 

ska kunna stödja patienters hälsoprocesser, vilket är i motsats till det som nämns i studierna 

ovan (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån egna erfarenheter stämmer det Strandberg (2002) 

tar upp om att patienters egenskaper kan påverka vårdkvalitén. Vi anser att det är fel att 

vårdkvalitén ska kunna påverkas av patienters sätt att vara. Sjuksköterskan bör ha förståelse 

för när patienter är otrevliga och krävande, hela deras livssituation kan vara påverkad. 

 

Två huvuduppgifter som ska ingå i sjuksköterskans kompetens är att hjälpa patienten och 

dennes familj med att förebygga och bemästra upplevelser av sjukdom och lidande. Samt att 

hjälpa patienten och dennes familj till att finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 2001). 

Det framkom att många patienter hade tappat förtroendet för sjukvården. De hade inte fått den 

vård de ansåg sig behöva och kände därför att de inte kunde lite på sjukvården (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Halldorsdottir & Hamrin, 1997; Söderberg et al., 2012). Resultatet visar att 

vårdpersonalen har misslyckats med att hjälpa patienter i sitt lidande. Patienter upplevde ett 

förvärrat lidande som konsekvens när de undvikit vården för att skydda sig själva mot 

besvikelser (Arman et al., 2004; Eriksson & Svedlund, 2007; Halldorsdottir & Hamrin, 1997).  

En förklaring till detta kan vara det som Strandberg (2002) tar upp i sin studie. Hon menar att 

ibland uttalar inte patienter sitt behov av vård, detta för att inte vara till belastning för 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen i sin tur förväntar sig att patienter uttalar vad de behöver 

hjälp med. Vi tänker att detta kan vara orsak till missförstånd angående patienters vårdbehov. 

Om inte patienter uttrycker vad de behöver hjälp med blir det svårt för sjuksköterskan att 

stötta patienten i sitt lidande. Å andra sidan anser vi att det är sjuksköterskans uppgift att 

identifiera vårdbehov trots att patienter inte kan/vill uttrycka sig. 

 

Flertalet patienter uttryckte sitt missnöje om att sjukvården var svårtillgänglig. De hade svårt 

att veta vem de skulle kontakta och de tyckte det var långa väntetider med långsam hantering 

av administrativa uppgifter (Eriksson & Svedlund, 2007). Orsaken kan vara att sjuksköterskor 

på en akutmottagning ofta måste vänta på läkarens ordinationer. För patienter kan det se ut 

som att sjuksköterskor inte har något att göra. Patienter förstod inte varför de fått vänta så 
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länge och upplevde det som att sjuksköterskor inte var intresserade av dem. Sjuksköterskor 

värderade inte omvårdnad särskilt högt, där av patienters missnöje (Nyström, 2002). Om inte 

sjuksköterskor lägger något värde i omvårdnaden kan inte heller patienter bli nöjda. Några 

patienter beskrev det som att bli respektlöst behandlade när de inte fick tillräckligt med 

information och att det var en kamp att få den information de behövde (Eriksson & Svedlund, 

2007; Skär & Söderberg, 2012; Sundin et al., 2000; Söderberg et al., 2012).  Sjuksköterskan 

ska utifrån sin kompetens planera, tillrättalägga och leda kommunikationen med patienten på 

ett sätt som tjänar till omvårdnadens mål. Denna kommunikation använder sjuksköterskan för 

att söka och ge information och patienten i sin tur för att få hjälp i sitt lidande (Travelbee, 

2001). Vi anser att en fungerande kommunikation är avgörande för hur information förstås. 

Även om sjuksköterskan tycker att hon informerar spelar det ingen roll om inte patienten 

förstår informationen som ges. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om 

att informationen har nått fram. Det kan till exempel ske genom att sjuksköterskan ber 

patienten att upprepa informationen. 

 

Patienter upplevde att det var kränkande att bli behandlade med respektlöshet, de kände sig 

avvisade och fick ett ytterligare lidande på grund av dåligt bemötande från vårdpersonalen 

(Halldorsdottir & Hamrin, 1997; Skär & Söderberg, 2012). Detta stärks av litteratur som 

menar att patienters välbefinnande kan försämras vid ett icke- vårdande möte. Det innebär att 

patienten förlorar det positiva som vården skulle medföra, och leder till ett så kallat 

vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  Patienter kunde mötas med en negativ attityd av 

vårdpersonal vilket gjorde att de kände sig obekväma. Några patienter uttryckte det som att 

vårdpersonalen var kalla personer med ”stängda hjärtan” (Halldorsdottir & Hamrin, 1997). 

Det är mycket viktigt att som vårdpersonal tänka på vad man förmedlar till patienten. 

Vårdpersonalen måste vara medveten om skillnaden för patienten att möta ett vänligt tryggt 

ansikte än ett slutet och hårt ansikte (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi tror att det som patient 

är lättare att öppna sig och uttrycka sitt lidande om man möter vårdpersonal som förmedlar ett 

vänligt uttryck. I jämförelse med detta skriver Halldorsdottir och Hamrin (1997) att negativ 

vårdpersonal ledde till att patienter kände sig obekväma. Det tror vi leder till att patienter 

sluter sig och inte berättar om sitt lidande, vilket innebär ett vårdlidande. 

 

Förslag till ny forskning 
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Utifrån forskning som redan finns kan vissa grundläggande orsaker till vårdlidande 

identifieras. Detta kan användas som en del i ny forskning för att utveckla vårdkvaliteten. Vi 

skulle tycka det vore intressant om en studie gjordes för att undersöka vad kvinnor respektive 

män anser vara vårdkvalité. Kan det vara så att män och kvinnor bemöts olika av 

vårdpersonal? Ny forskning kring detta skulle kunna göra att vården anpassas bättre efter 

kvinnor och mäns olika behov och på så sätt minska risken för vårdlidande. 

 

SLUTSATS 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av lidande orsakat av vårdpersonal. Patienter 

kunde uppleva lidande relaterat till vården på flera olika sätt. Vårdrelaterade kränkningar var 

centralt. Det uppstod bland annat på grund av att patienter inte blev tagna på allvar, att de inte 

kände sig unika och inte möttes med respekt. Känslor av skuld och skam kunde upplevas när 

patienter inte fick någon personlig ursäkt från ansvarig vårdpersonal och kunde leda till att de 

förlorade förtroendet för sjukvården. Patienter fick lida för att vårdpersonal inte gav dem 

tillräckligt med information vilket ledde till obesvarade frågor och att patienter kände sig 

utanför. Missnöjda patienters åsikter behöver lyftas fram bland vårdpersonal. Det är varje 

enhetschefs ansvar att uppmärksamma brister och informera sin personal. Detta för att 

vårdpersonalen ska bli medvetna om problemet för att sedan kunna åstadkomma förändringar. 

Det inkommer årligen flera tusentals anmälningar till Socialstyrelsen och HSAN angående 

missnöje med vården. Vårdkvaliteten behöver således förbättras för att patienter ska känna att 

de inte utsätts för ett onödigt lidande. Sjuksköterskor bör vara ödmjuka och lyhörda inför vad 

patienter uttrycker. Detta kan vara en hjälp för att förstå patienters situation. 

Sammanfattningsvis är mötet mellan vårdpersonal och patient av stor betydelse för hur 

patienter upplever vården  
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att göra för att minska kränkning 

av värdighet i vården. 

Hög 

5 

Skär, L., & 

Söderberg, S. 

(2012). Complaints 

with encounters in 

healthcare - men's 

experiences. 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 26(2), 279-

Beskriva upplevelser 

av missnöje i 

samband med 

sjukvården bland 

män som skickat in 

klagomål till 

”Patient’s Advisory 

Committee”. 

Kvalitativ. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. Latent 

innehållsanalys. 

Två huvudkategorier och sex 

underkategorier: Bli mött på ett 

respektlöst sätt, med 

underkategorierna: Personalen 

tvivlade på mina symptom, 

personalen behandlade mig med 

misstänksamhet, bristande 

information och inte bli 

respekterad som person. Inte få 

Hög 



 

 
 

286. en personlig ursäkt, med 

underkategorierna: svårt att 

förstå hur personalen hanterade 

klagomålet och personalen är 

omedveten om sitt beteende i 

form av dålig behandling. 

1 

Sundin, K., 

Axelsson, K., 

Jansson, L., & 

Norberg, A. (2000). 

Suffering from care 

as expressed in the 

narratives of former 

patients in somatic 

wards. Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 14(1), 16-

22.  

Belysa patienters 

lidande från vård, 

uttryckt i berättelser 

av tidigare patienter 

angående önskvärda 

och icke önskvärda 

vårdepisoder. 

Kvalitativ. 

Inspelade  

halvstrukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

ansats. 

Fyra teman: ha en bra vila, lida 

igenom, sökande efter autonomi 

och vårdas av uppmärksam och 

engagerad personal. Studien 

belyser behovet för patienten att 

hitta en ”medspelare” i lidandet 

för att förhindra lidande från 

vård, d.v.s förebygga hinder för 

patienten i hans/hennes kamp 

mot sjukdomslidande och 

livslidande. Författarna har 

tolkat resultatet utifrån Erikssons 

beskrivning av lidandet. 

Medel 

2 

Söderberg, S., 

Olsson, M., & Skär, 

L. (2012). A hidden 

kind of suffering: 

female patient's 

complaints to 

Patient's Advisory 

Committee. 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 26(1), 144-

150. 

Beskriva kvinnliga 

patienters 

upplevelser av 

missnöje med 

vården. 

Kvalitativ. 

Halvstrukturerade 

inspelade 

intervjuer. Latent 

innehållsanalys. 

Fyra kategorier: bli behandlad 

med likgiltighet och ignoreras, 

undanhållas information, 

otrygghet när någon ansvarig 

saknas och fick ingen personlig 

ursäkt. Kvinnorna undanhölls 

information, de kände misstro 

och när de behandlades illa fick 

de ingen ursäkt. Kvinnorna 

upplevde också otrygghet när de 

inte fick den hjälp de ansåg sig 

behöva. 

Hög 

8 

Öhlén, J. (2004). 

Violation of Dignity 

in Care-Related 

Situations. Research 

And Theory For 

Nursing Practice: 

An International 

Journal, 18(4), 371-

385. 

Utforska berättelser 

om vårdrelaterade 

kränkningar från 

palliativa patienter. 

Kvalitativ. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk-  

hermeneutisk 

ansats. 

Fyra kategorier som handlar om 

upplevda konsekvenser av 

vårdrelaterade kränkningar, 

relationer som orsakar 

kränkningar och personlig kamp. 

Vårdrelaterade kränkningar gör 

att patienten som redan har ett 

sjukdomslidande får ett ökat 

lidande.  

Medel 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 Exempel ur analys 
Tabell 5.  
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Deltagarna angav att om vården inte anpassades 

efter deras önskan kunde det innebära ett 

lidande orsakat av vården. 

Om vården inte 

anpassades efter 

önskemål kunde det 

innebära ett lidande för 

deltagarna. 

 

Ej anpassad vård 

blir ett lidande. 

 

Att inte bli 

tagen på 

allvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

kränkt 

Kvinnorna saknade information om 

biverkningar av läkemedel som ordinerats och 

detta var något som orsakade lidande. 

 

Brist på information om 

biverkningar vilket 

orsakade lidande. 

Brist på 

information 

orsakade 

lidande. 

Att inte få 

information 

Lidande på grund av vård orsakades ofta av att 

patienten inte upplevde sig ha blivit sedd  som 

en unik människa.  

 

Patienten kände sig inte 

sedd, detta orsakade 

lidande. 

 

Kände sig inte 

sedd, detta 

orsakade 

lidande. 

 

Att inte känna 

sig unik 

Efter att ha lämnat in klagomål fick männen en 

ursäkt från klinikchefen. Detta upprörde 

männen och de förklarade att de hade önskat en 

personlig ursäkt från de inblandade som 

behandlat dem illa. Detta orsakade känslor av 

skam och skuld och de fick möta samma 

vårdpersonal nästa gång de behövde vård.  

 

Fick ingen personlig 

ursäkt, detta orsakade 

skam och skuld 

Att ej få 

personlig ursäkt, 

orsakade skam 

och skuld. 

Skuld och 

skam 

När ingen tog ansvar kände sig kvinnorna 

osäkra, mindre värdefulla och rädda för att det 

kunde hända igen. De var besvikna och 

förlorade förtroendet för sjukvården. 

 

Kände 

osäkerhet, rädsla och 

tappade förtroendet för 

sjukvården när ingen tog 

ansvar. 

 

Tappade 

förtroendet för 

sjukvården när 

ingen tog 

ansvar. 

 

Förlorat 

förtroende  

Deltagarna beskrev incidenter där vårdpersonal 

hade ryggat tillbaka vid fysisk kontakt eller att 

de inte ens ville vara i samma rum som 

patienten 

Vårdpersonal undvek 

fysisk kontakt och ville 

vid vissa tillfällen inte 

ens vara i samma rum 

som patienten. 

Undvek fysisk 

kontakt med 

patienten.  

 

Att inte mötas 

med respekt 

 

 
 


