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Sammanfattning 

Sjuksköterskans ansvar är att lindra lidande. Vårdverksamheten och vårdforskningens 
största utmaningar är att förstå hur lidande bäst kan lindras. Lidande som orsakas av 
vården kallas vårdlidande. Den systematiska litteraturstudiens syfte var att pröva 
Katie Erikssons teori om vårdlidande inom omvårdnad. En deduktiv ansats användes 
vid genomförandet av studien. Studien genererade tolv resultatartiklar som 
analyserades enligt Erikssons följande kategorier om vårdlidande kränkning av 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. De mest 
förekommande kategorierna som identifierades utifrån resultatet var kränkning av 
värdighet och utebliven vård. En ytterligare kategori som framkom benämdes vårdens 
prioriteringar. Den kan ses som en utveckling av Erikssons kategori utebliven vård. 
Resultatet bekräftade Erikssons teori om vårdlidande. Rekommendationer för klinisk 
verksamhet är att patienten ska få möjlighet att utvärdera vården i efterhand, för att 
skapa en medvetenhet hos vårdpersonalen kring patientens upplevelse. Vidare 
rekommenderas forskning om vårdens prioriteringar. 
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Abstract 

Nurses’ responsibility is to alleviate suffering. The main challenge for healthcare 
organisation and the science of caring and nursing is to understand how suffering 
could be alleviated. Suffering caused by care is called suffering related to care. The 
aim of the study was to test and imply Katie Erikssons theory about suffering related 
to care in nursing. The systematic review was performed with a deductive research 
method. Twelve articles was analysed according to Erikssons theory about suffering 
related to care. The theory includes three themes: violating the patients dignity, 
condemnation and punishment, exert of power and absence of care. The themes that 
occurred the most in the results were violating the patients’ dignity and absence of 
care. Another theme was developed through the results was healthcare priorities. The 
theory can be interpreted as a subtheme to absence of care. Erikssons theory was 
validated by the results of the study. One implication for clinical practice is to give 
the patients ability to evaluate their received healthcare. The purpose of the evaluation 
is to make the health care professionals aware of the patients’ experience. Further 
research about healthcare priorities are suggested. 
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Inledning 
År 1936 dog fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm till följd av att ett läkemedel 
förväxlats med ett annat. Händelserna utreddes och gav grund för hälso- och 
sjukvårdens rapporteringssystem lex Maria. År 2002 i Kalmar skedde en 
uppmärksammad händelse angående felaktig läkemedelshantering. En sjuksköterska 
tillsatte tio gånger för hög dos av ett läkemedel i en tremånaders babys infusion, vilket 
orsakade babyns död (Ödegård, 2007). Upplevelser av vården kan ge patienten ett 
ökat lidande istället för ett minskat lidande, vilket kallas för vårdlidande (Arman & 
Rehnsfeldt, 2011). Vårdlidande kan beskrivas som ett onödigt lidande som alltid 
borde undvikas (Eriksson, 1994).  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns för att skydda patienten genom att värna 
om patientsäkerhet. Bland annat tar den upp vårdskada enligt följande “Med 
vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” Lagen (SFS 2010:659) tar även upp 
allvarlig vårdskada enligt följande “Med allvarlig vårdskada som 1. är bestående och 
inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 
avlidit.” Enligt Inspektionen för vård och omsorg (2015) ska allvarlig vårdskada 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. År 2015 utfärdades 2823 lex Maria 
beslut (Inspektionen för vård och omsorg, 2015). 

Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja 
hälsa och återställa hälsa (International Council of Nurses, 2012). Enligt Lindholm 
och Eriksson (1993) är det viktigaste inom omvårdnaden att eliminera eller minska 
lidande. Trots det upplever sjuksköterskor att de saknar kunskap om hur lidande ska 
lindras (Lindholm et al., 1993). Enligt Eriksson (1994) finns det tre olika lidande 
inom vården. Dessa är vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Alla tre former 
av lidande upplevs i relation till dess benämning, alltså i samband med vård, sjukdom 
eller livet. Eriksson (1994) beskriver att den största utmaningen inom 
vårdvetenskapen och vårdforskningen är att komma fram till olika metoder att 
eliminera eller märkbart minska lidandet. 

Bakgrund 
Holistisk vård och lidande 
Människan erfar lidande som multidimensionellt och holistiskt, det vill säga 
innefattande kropp, själ och ande (Best, Aldridge, Butow, Olver & Webster, 2015). 
För att kunna uppnå en holistisk syn inom vården krävs det att vårdgivaren också ser 
patienten ur ett icke-medicinskt perspektiv (Hau, 2003). Det innebär att se alla behov 
patienten har som lika viktiga och inte endast prioritera det fysiska (Zamanzadeh, 
Jasemi, Valizadeh, Keogh & Taleghani, 2015). Patientens omvårdnadsbehov kan även 
vara existentiella och spirituella, vilket sjuksköterskan bör vara medveten om för att 
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kunna uppfatta alla typer av omvårdnadsbehov (Fagerström, Eriksson & Bergbom 
Engberg, 1997). Lidande som begrepp kan karaktäriseras med existentiella och 
spirituella betydelser. Användningen av begreppen fysisk och psykisk smärta som en 
form av lidande saknar den holistiska betydelsen (Best et al., 2015). Idag tenderar 
vårdgivare att fokusera på patientens problem, istället för att basera omvårdnaden på 
att lindra patientens lidande så att patienten kan uppleva ett ökat välbefinnande. 
Istället förvirra patienten med förklaringar som eventuellt inte stämmer (Roxberg, 
Brunt, Rask & Barbosa da Silva, 2011). Patientens omvårdnadsbehov bör identifieras 
av sjuksköterskan utifrån människans individuella upplevelse av lidande och 
välbefinnande  (Fagerström et al., 1997).   

Makt i relation till omvårdnad 
I ett avhandlingsarbete fördjupade Rundqvist (2004) kunskap om makt i relation till 
omvårdnad. Arbetet mynnade ut i att makt är en naturlig kraft som finns hos alla 
människor, en auktoritet som människan erhåller i olika situationer. I den vårdande 
relationen besitter sjuksköterskan mer makt än patienten, på grund av den auktoritet 
sjuksköterskan får av att ha mer kunskap än patienten. Sjuksköterskans roll i den 
vårdande relationen handlar om att lindra patientens lidande, vilket ska ske 
ovillkorligt (Rundqvist, 2004). När patienten visar sitt lidande för sjuksköterskan blir 
patienten då sårbar, vilket ger sjuksköterskan ett övertag och mer makt i 
vårdrelationen (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Eftersom det inte finns möjlighet för 
patienten och sjuksköterskan att byta position med varandra i relationen, besitter alltså 
sjuksköterskan mer makt än patienten. Detta innebär att sjuksköterskan har 
valmöjligheter i sitt agerande och kan därmed välja att vårda för patientens bästa eller 
ej. Den kompetens och kunskap som ger sjuksköterskan sin makt stärks dessutom av 
den auktoritet organisationen ger sjuksköterskan. Risken finns att sjuksköterskan 
överger patienten i lidandet för organisationen, detta medför att patienten inte bara 
behöver kämpa för sitt sjukdomslidande i sig utan också för att få den omvårdnad som 
behövs. Detta kallas för maktmissbruk, vilket i det här sammanhanget gör att 
patienten utsätts för onödigt lidande. Känslor av förtvivlan och maktlöshet kan 
frambringas hos patienten till följd av sjuksköterskans maktmissbruk. Att som patient 
behöva kämpa för sin existens och värdighet resulterar i mindre kraft till att bli frisk 
från sitt sjukdomslidande (Rundqvist, 2004).  

Mod att handla 
Mod är en avgörande egenskap när det handlar om att lindra lidande. Som 
sjuksköterska krävs mod att hjälpa patienten hantera sitt egna lidande, men också mod 
att enbart finnas där och se lidandet (Delmar, Roberts, Rundqvist & Torup, 2010). Att 
känna en inre drivkraft av kärlek är en egenskap som ger förutsättningar för att ge 
patienten individuell omvårdnad. För att skapa en vårdrelation är det viktigt att se 
patienten som en unik människa och behandla patienten med respekt. I vårdrelationen 
kan sjuksköterskans vilja att ge ovillkorlig omvårdnad utifrån patientens behov, ses 
som ovillkorlig kärlek (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2015). Inom dygdetiken 
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talas det om att dygder förvärvas under livets gång. Dessa dygder påverkar människan 
till att utföra handlingar som anses etiskt korrekta och hjälper till att handla rätt i livet 
(Sandman & Kjellström, 2013).  

En del av dygdetiken innefattar något som kallas karaktärsdygd, vilket handlar om 
känslor som uppkommer vid olika situationer. Dessa känslor ska enligt Aristoteles 
vara till hjälp för att ta det rätta beslutet med hänsyn till människans egna drifter. En 
av karaktärsdygderna är mod, som finns för att förhålla sig till mänskliga drifter, 
exempelvis egoism. Dock finns det inget inom dygdetiken som bestämmer om det är 
bäst att göra gott för någon annan alternativt mot sig själv (Sandman & Kjellström, 
2013). 

Lidande 

Lidande är en del av livet som är svårt att veta hur och varför det uppstår (Roxberg et 
al., 2011). Vissa anser att lidandet först kan förklaras i efterhand och att personen 
utvecklas och får nya livsperspektiv under processen av lidande (Lindholm et al., 
1993). Hur lidande upplevs av individen påverkas av omgivningen. Dessa faktorer 
kan vara kulturella, historiska, ekonomiska och sociala. Samhällets förväntningar och 
krav inverkar på upplevelsen (Best et al., 2015). Lidande kan inte tas bort, men det 
kan lindras genom att kärlek visas inför den lidande människan (Lindholm et 
al.,1993).  

Att existera förklarar att någonting finns, men inte vad det är för något. Att existera 
som levande väsen innebär en rörelse mot framtiden och existensens slut. 
Upplevelsen av den egna existensen möjliggör också upplevelsen av tid och rum, 
vilket är en unikt för varje levande  individ. Lidande väcker existentiella frågor i syfte 
att göra livets mening begriplig. Existentiella frågor förankrar livsförståelsen med den 
existentiella verkligheten. Människan uttrycker sin livsförståelse med existentiella 
uttryck som till exempel glädje och sorg (Arman & Rehnsfeldt, 2011).  

Den lidande personen kan uppleva en känsla av ensamhet, hopplöshet och att vara 
innesluten i sig själv. Avsaknad av mening med livet kan orsaka lidande och det kan 
dessutom ses som tvärt om, att lidande ger förlust av mening med livet (Best et al., 
2015). Inom omvårdnadsvetenskapen betraktas kärlek och lidande som kärnbegrepp 
(Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2011). Vidare beskriver Lindholm et al. (1993) 
lidandet som en del av vårdandet.  

Att skapa en gemenskap kring lidandet i vårdrelationen kan lindra patientens lidande. 
Patienten behöver dessutom öppna upp sig för relationen för att det ska fungera 
(Lindholm et al., 1993). En förutsättning är att den som tröstar aktivt söker patientens 
lidande för att på så sett skapa en närvaro i trösten. Att i egenskap av tröstande person 
undvika den lidande patienten kan undanhålla lidandet tillfälligt, men kan också 
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förvärra det i framtiden. Den lidande patienten bemöts på bästa sätt med respekt och 
att den som tröstar lyssnar och låter den lidande tala (Roxberg et al., 2011). 

Teoretisk referensram- Katie Erikssons teori om vårdlidande 
Livslidande 

När livslidande upplevs erfar människan ett hot mot sin existens och ett lidande som 
omfattar allt som att leva innebär för en människa. Detta lidande kan orsakas av att 
vara sjuk eller att uppleva någon form av ohälsa. Eriksson (1994) beskriver 
livslidandet som att förintas och att ge upp. Att förintas kan vara att dö, men kan 
också innefatta en social förintelse, alltså att inte bekräftas som person. Det kan ta tid 
för en person att finna ro när livet förändras drastiskt och livslidandet uppstår med 
känslan av ett hot av att förintas. Eriksson (1994) beskriver hur olika känslor kan 
uppkomma i dessa sammanhang av hot om förintelse. Dessa är rädsla och förtvivlan, 
som kan upplevas samtidigt som motsatta känslor, exempelvis kamplust och viljan till 
liv.  Känslor av att vilja ge upp uppkommer hos en person som inte finner någon 
anledning eller lust att leva, ofta på grund av en obotlig sjukdom eller upplevelse av 
svårt lidande av annan orsak (Eriksson, 1994).  

Sjukdomslidande 

Vid sjukdom och behandling av sjukdom kan lidande förekomma på två olika sätt. 
Den första formen är kroppslig smärta, en fysisk orsak till lidande som hela 
människan upplever. Det finns ett samband mellan smärta och lidande men smärta 
kan inte definieras i sig självt som ett lidande. Den andra formen av sjukdomslidande 
är själslig och andlig och relaterat till den sjukdom patienten har. Orsakerna till att 
denna form av lidande uppstår kan vara förnedring, skam och/eller skuld som uppstår 
på något sätt i samband med patientens sjukdom eller behandling av sjukdom. Denna 
form av sjukdomslidande kan uppkomma av patientens upplevelse och bild av sig 
själv men kan också orsakas av omgivningen. Vårdpersonalen kan orsaka detta 
lidande om patienten bemöts med en attityd som framkallar dessa känslor hos 
patienten. Sjukdomslidande som uppstår på detta vis är nära besläktat med det som 
kallas vårdlidande (Eriksson, 1994).  

Vårdlidande 

Vårdlidande är enligt Eriksson (1994) en form av lidande som orsakas av vård eller 
utebliven vård. Det kan beskrivas utifrån fyra olika kategorier: kränkning av 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Kategorierna kan 
lätt relateras till varandra. Exempelvis kan en patient som erfarit utebliven vård även 
ha blivit utsatt för maktutövning, fördömelse och straff samt fått sin värdighet kränkt 
(Eriksson, 1994).  
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Kränkning av värdighet 

Kränkning av värdighet kan beskrivas som det centrala i vårdlidande då övriga 
kategorier av vårdlidande utgår ifrån denna. Att få sin värdighet kränkt innebär att 
patienten fråntas sin rätt att bli sedd som människa, vilket i sin tur hindrar denne från 
att göra bruk av sina copingstrategier. Att ge individuell vård är att respektera 
patientens människovärde. Orsaker till att patientens värdighet blir kränkt kan till 
exempel vara att vårdpersonalen haft en nonchalant attityd, inte ha värnat om 
patientens autonomi eller ha misstrott patienten (Eriksson, 1994). 

Fördömelse och straff 

Fördömelse och straff kan ses som en underkategori till kränkning av värdighet, men 
har på grund av sin frekvens inom vården valts av Eriksson (1994) att ses som en 
egen kategori. Inom vårdlidande är fördömelse oftast det som förhandleder straff. 
Fördömelsen kan uppstå då vårdpersonalen tar sig rätten att bedöma patientens 
uppträdande som felaktigt. Straffet blir då en följd av fördömelsen och kan visas 
genom ett nonchalant bemötande eller utebliven vård (Eriksson, 1994). 

Maktutövning 

Maktutövning inom vården är att få patienten att agera som vårdaren vill, mot 
patientens fria vilja. Därför ses maktutövning som ett frihetsberövande som kan vara 
av direkt- eller indirekt karaktär. Att indirekt utöva makt kan vara att medvetet 
försätta patienten i en känsla av maktlöshet, till exempel genom att ignorera det 
faktum att patientens åsikt inte blir tagen på allvar. Direkt maktutövning är att 
använda tvång eller överdriven övertalning för att få patienten att genomföra saker 
patienten inte självmant valt att göra. Detta kan exempelvis vara att tvinga en patient 
att gå till toaletten även om det är över patientens förmåga (Eriksson, 1994). 

Utebliven vård  

Utebliven vård innehåller alla ovanstående aspekter av vårdlidande. Orsaken kan från 
vårdpersonalens sida vara både medveten och omedveten. Att medvetet inte tillgodose 
patientens behov kan vara allt från slarv till vanvård och är alltid en kränkning av 
människovärdet och dessutom en direkt maktutövning. Omedveten utebliven vård kan 
till exempel vara felaktig vård, till följd av otillräcklig kunskap. Utebliven vård kan 
även ses som vård där den vårdande dimensionen saknas, eller där patientens behov 
inte blir tillgodosedda (Eriksson, 1994). 

Problemformulering 
Sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra lidande. Att förstå hur man bäst lindrar 
lidande är en av vårdverksamheten och vårdvetenskapens största utmaningar. 
Vårdlidande är ett lidande som orsakas av felaktig vård eller utebliven vård. Detta 
betyder att sjuksköterskan kan orsaka patientens lidande. En djupare förståelse för 
vårdlidande kan bidra till att inte orsaka onödigt lidande. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att pröva Katie Erikssons teori om vårdlidande inom 
omvårdnad. 

Metod 
En systematisk litteraturstudie genomfördes utifrån (Forsberg & Wengström, 2013) 
med deduktiv ansats enligt och Bidstrup Jörgensen (2012).  

Datainsamling 
För att identifiera ett problemområde och ett syfte gjordes först osystematiska 
sökningar kring lidande i databaserna Psycinfo, Cinahl, Pubmed och Swemed+, som 
alla är databaser med omvårdnadsrelaterad forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 
När problemområdet vårdlidande identifierats påbörjades därefter den systematiska 
sökningen i mars 2016. Utifrån studiens syfte valdes sökorden caring och suffering 
(bilaga A) (Forsberg & Wengström, 2013). Caring innebär enligt Alligood och 
Marriner Tomey (2009) en handlingsmetod eller uttryckssätt att lindra lidande i en 
anda av kärlek och gemenskap och är en strävan mot hälsa. Suffering är den engelska 
översättningen för lidande.   

Till en början utfördes sökningar med trunkering med sökordet suffer för att skapa en 
uppfattning om vilka lidande som kan förekomma. Sökning med trunkering är ett sätt 
att få bredd på sin sökning och täcka in ett stort sökområde (Forsberg & Wengström, 
2013). Resultatet av sökningarna med trunkering gav ett stort antal träffar, där många 
var irrelevanta. Därför begränsades sökningarna vidare och trunkering valdes bort till 
den systematiska sökningen. Sedan kombinerades sökorden caring och suffering som 
fritextsökning, för att sedan göra en mer begränsad sökning med orden suffering, 
related, to, care som på svenska betyder lidande relaterat till omvårdnad eller 
vårdande, vilket bedömdes kunna likställas med vårdlidande.  

Inklusionskriterier som användes för sökningarna var att de skulle handla om 
vårdlidande, då det motsvarar studiens syfte. Exempelvis exkluderades artiklar som 
endast handlade om existentiellt lidande, sjukdomslidande, livslidande eller någon 
form av fysiskt lidande. Artiklarna som valdes ut fick innehålla dessa former av 
lidande men bara om de också innehöll vårdlidande, eftersom vårdlidande nästan 
alltid uppkommer i samband med andra former av lidande, till exempel 
sjukdomslidande. Sökstrategin var att manuellt leta efter vårdlidande utifrån 
Erikssons (1994) teori om vårdlidande i artiklar. Artiklar som var publicerade mellan 
år 2000 och år 2016 valdes att inkluderas i studien. Valet gjordes för att få förståelse 
för Erikssons (1994) teori om vårdlidande från år 2000 till nutid, eftersom teorin 
uppkom under 90-talet. Detta för att kunna beskriva hur Erikssons (1994) teori ser ut i 
relation till aktuell forskning kring vårdlidande. Artiklar som beskrev patientens- 
respektive vårdpersonalens upplevelser inkluderades i studien.  
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Vidare valdes att enbart inkludera artiklar skrivna på engelska. Engelska anses vara 
vetenskapens officiella språk och det var därför av intresse att studera den 
engelskspråkiga litteraturen (Segesten, 2006). Samtliga sökningar gjordes för artiklar 
som var peer-reviewed för att upprätthålla en god vetenskaplig kvalitet i studien. I 
Psycinfo gjordes valet att begränsa sökningen till endast kvalitativa forskningsstudier, 
för att begränsa antalet träffar. I resterande databaser har ett manuellt urval skett där 
enbart kvalitativa studier inkluderats. Enligt Forsberg och Wengström (2013) handlar 
dessa studier oftast om upplevelser, till skillnad från exempelvis randomiserade 
experimentella studier. Studier med kvalitativ metod ger resultat som handlar om den 
utveckling som skapar beteenden hos olika individer (Forsberg & Wengström, 2013).  

Artikelsökning Psycinfo 

Till en början utfördes en sökning med sökorden caring och suffering. De 
begränsningar som gjordes för sökningen var engelska artiklar, peer-reviewed 
granskade, publicerade från år 2000 till år 2016. Sökningen resulterade i 537 träffar. 
Antalet träffar bedömdes vara ohanterbart och en ytterligare begränsning lades till för 
sökningen. Detta var att endast söka efter artiklar med kvalitativ metod. Då gav nästa 
sökning 190 träffar, vilket bedömdes som ett hanterbart antal träffar. Samtliga titlar 
lästes, samt 30 abstrakt valdes ut att läsa som verkade svara mot studiens syfte. Det 
valdes ut 14 artiklar att granskas vidare. Av dessa 14 valdes senare 11 ut som 
resultatartiklar, då dessa artiklar svarade mot studiens syfte. En andra sökning gjordes 
med sökorden suffering, related, to och care, vilket gav 137 träffar. Samma 
begränsningar användes som i föregående sökningen. Samtliga titlar lästes och 
bedömdes att sökningen inte gav relevanta träffar utifrån litteraturstudiens syfte. De 
flesta artiklar handlade om endast sjukdomslidande eller existentiellt lidande. Två 
artiklar hittades som dubbletter till föregående sökning.  

Artikelsökning CINAHL 

Sökorden som användes i första sökningen var caring och suffering och gav 81 
träffar. Begränsningarna som gjordes till sökningen var engelska artiklar, peer-
reviewed granskade och publicerade från år 2000 till år 2016. Samtliga titlar och sex 
abstrakt lästes, eftersom resterande titlar inte verkade svara mot studiens syfte. Det 
valdes ut en artikel att granskas vidare, och två dubbletter hittades från tidigare 
sökningar. Artikeln som valdes ut för vidare granskning bedömdes svara mot studiens 
syfte och blev därmed resultatartikel. En sista sökning gjordes med sökorden 
suffering, related, to och care, vilket gav 21 träffar. Samtliga titlar lästes men inga 
abstrakt lästes då sökningen inte gav fler relevanta träffar än en dubblett från tidigare 
sökningar.  
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Artikelsökning Swemed+ 

Sökorden som användes i första sökningen var caring och suffering och gav 120 
träffar. Begränsningarna som användes till sökningen var engelska artiklar, år 2000-
2016 och dokumenttyp artikel. Samtliga titlar och åtta abstrakt lästes, då endast dessa 
titlar verkade svara mot studiens syfte. En artikel valdes ut för vidare granskning och 
tre dubbletter hittades. Artikeln som granskades vidare svarade inte mot studiens syfte 
och valdes därmed bort. Sedan gjordes en sökning med sökorden suffering, related, to 
och care, vilket gav 11 träffar. Samtliga titlar lästes samt tre abstrakt. En artikel 
granskades sedan vidare, samt en dublett hittades från tidigare sökningar. Artikeln 
som granskades vidare svarade inte mot studiens syfte och valdes därmed bort.  

Sammanfattning artikelsökning 

Totalt gav sökningarna 560 träffar, samtliga titlar- och 56 abstrakt lästes. Sökningarna 
gav 26 artiklar som granskades utifrån syftet, varav 12 bedömdes motsvara studiens 
syfte. Dessa granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningmall för att 
bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Åtta artiklar bedömdes till grad I i 
vetenskaplig kvalitet (högst kvalitet) och fyra artiklar värderades till grad II i 
vetenskaplig kvalitet. De fyra artiklarna av grad II- kvalitet värderades till 79 procent 
i vetenskaplig kvalitet, vilket är en procentenhet lägre än grad I artiklarna, då grad I 
artiklar måste uppfylla 80 procent i vetenskaplig kvalitet. Därmed bedömdes de fyra 
grad II artiklarna kvalificeras till litteraturstudien. 

Databearbetning 
Databearbetningen utfördes enligt Forsberg och Wengström (2013), som förklarar att 
en vetenskaplig analys av kvalitativt innehåll innebär att datan ska läsas upprepade 
gånger, delas upp i delar för att sedan knytas till en helhet. För att dela upp datan 
föreslås att en kodning genomförs utifrån teorin (Forsberg & Wengström, 2013). 
Teorin som kodningen utgått från är Erikssons (1994) fyra kategorier om vårdlidande. 

Vid databearbetningen och datanalysen tillämpades en deduktiv ansats. Detta innebär 
att innan den insamlade datan bearbetas formuleras en eller flera hypoteser som 
fungerar som utgångspunkt för studien (Forsberg & Wengström, 2013). Den 
föreliggande hypotesen enligt Erikssons (1994) teori om vårdlidande (tabell 1.) låg till 
grund för databearbetningen. Inom omvårdnadsvetenskapen benämns detta som 
teoritestande forskning, vilket innebär att en omvårdnadsteoretisk referensram, alltså 
en existerande teori används som hypotes till studien. Baserande på den föreliggande 
teorin formulerades följande kategorier: kränkning av värdighet, fördömelse och 
straff, maktutövning och utebliven vård (tabell 1.) (Eriksson, 1994). Litteraturstudien 
som genomförs testar därmed en teori om den stämmer med verkligheten. Resultatet i 
studien kan sedan antingen förkasta eller bekräfta teorin, samt utveckla den (Bidstrup 
Jörgensen, 2012).  



 

 9 

Vid genomförandet av en datanalys ska författarnas förförståelse beskrivas på grund 
av dess eventuella påverkan på analysen (Henricson, 2012). Förförståelsen vid 
analysen var Erikssons (1994) teori om vårdlidande, samt författarnas egna 
erfarenheter som vårdpersonal.  

Samtliga resultatartiklar lästes enskilt upprepade gånger, för att sedan diskuteras 
tillsammans. Artiklarna sammanfattades gemensamt i artikelöversikter (Bilaga C.). 
Efter det färgkodades text i artiklarna utifrån Erikssons (1994) kategorier om 
vårdlidande. Vårdlidande som föll utanför Erikssons (1994) teori kodades med en 
egen färg, som sedan resulterade i en ny kategori; vårdens prioriteringar. Priebe och 
Landström (2012) beskriver den deduktiva forskningsprocessen som en rörelse fram 
och tillbaka mellan empiri och teori. Dels för att ha möjlighet att kontrollera empirin 
och teorin mot varandra och skapa möjliheter för att kunna utveckla teorin som 
använts (Priebe & Landström, 2012). Denna metodik har använts under hela 
processen av databearbetning. 

Eftersom en deduktiv ansats enligt Bidstrup Jörgensen (2012) användes söktes 
dessutom efter beskrivningar av vårdlidande som faller utanför Erikssons (1994) teori. 
Teoritestande forskning kan bekräfta-, förkasta- och/eller utveckla teorin som studien 
utgår från (Bidstrup Jörgensen, 2012). Denna studie resulterade i 11 artiklar som 
representerade kränkning av värdighet, fyra artiklar som representerade fördömelse 
och straff, 10 artiklar representerade maktutövning och samtliga artiklar 
representerade utebliven vård (tabell 1.). Kategorin vårdens prioriteringar 
identifierades som en faktor som orsakade vårdlidande. Denna kategori fick nio 
artiklar som representativitet (tabell 1.).  

Forskningsetiska överväganden 
Vid genomförandet av en litteraturstudie ska forskningsetiska överväganden göras. 
De etiska aspekterna avser fusk såsom plagiat exempelvis, urval av studier och 
redovisning av artiklarna. Endast studier som fått etiskt godkännande av etisk 
kommitté eller att ordentliga etiska överväganden har gjorts, bör användas till 
litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013). Alla utom en resultatartikel hade fått 
godkännande från etisk kommité (Bilaga D). Den artikeln bedömdes ändå kvalificera 
till studien då noggranna etiska överväganden hade gjorts angående konfidentialitet 
och informerat samtycke.  

Belmontrapporten är en forskningsetisk kod, som utgår från följande tre principer; 
respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Respekt för personen 
innehåller två viktiga aspekter agående personens autonomi. Dels ska autonomin 
respekteras, alltså människors rätt till att bestämma över sig själv och ta egna beslut. 
Den handlar också om att respektera människor som inte har möjlighet till autonomi 
på samma sätt som många andra. Utifrån detta finns en regel som kallas informerat 
samtycke som ser till att information givits till forskningsdeltagare, samt att den 
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godkänts (Kjellström & Sandman, 2013). Av 12 resultatartiklar har 10 angivit i text 
att informerat samtycke framgått vid studien (Bilaga D). För att skydda människors 
integritet, autonomi och personliga värde finns Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460).  

Grundläggande för all forskning är att den ska vara till nytta och ge kunskap som kan 
förbättra den berörda professionen, människan, samhället eller andra livsformer 
(Kjellström & Sandman, 2013). Att forska om vårdlidande är till nytta för att inte 
orsaka onödigt lidande. 
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Resultat 
Nedan presenteras artiklarnas resultat i tabellen utifrån Erikssons (1994) fyra 
kategorier om vårdlidande (Tabell 1.). Utöver dessa fyra kategorier presenteras en 
ytterligare kategori, vårdens prioriteringar. Efter tabellen följer förklaringar utifrån 
resultatet i text.  

Tabell 1. Resultatartiklarnas representativitet under respektive kategori. 

  

Artikel Kränkning av 
patientens 
värdighet 

Fördömelse 
och straff 

Maktutövning Utebliven 
vård 

Vårdens 
prioriteringar 

Arman et al. 
(2007) 

  X X  

Arman et al. 
(2004) 
 

X  X X X 

De Guzman et 
al. (2012) 
 

X   X X 

Roxberg et al. 
(2008) 
 

X  X X X 

Sigurdardottir 
et al. (2011) 
 

X X  X X 

Sjöling et al. 
(2004) 
 

X  X X X 

Sundin et al. 
(2000) 
 

X  X X X 

Svanström et al. 
(2013) 
 

X  X X  

Söderberg et al. 
(2010) 
 

X  X X X 

Vincze et al. 
(2015) 
 

X X X X X 

Willasen et al. 
(2014)  
 

X X X X  

Örmon et al. 
(2013) 

X X X X X 
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Kränkning av patientens värdighet 
Patientens värdighet blev kränkt genom att sjukvårdspersonalen inte behandlade 
patienten som en människa, utan som ett objekt. Alternativt att patienten endast blev 
behandlad utifrån sin diagnos och inte utifrån sin person (Svanström, Johansson, 
Berglund & Westin, 2013; Willasen, Blomberg, von Post & Lindwall, 2014; Örmon, 
Torstensson-Levander, Sundqvist & Bahtsevani, 2013; Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 
Hamrin & Eriksson, 2004; Söderberg, Olsson & Skär, 2010 & Sundin, Axelsson, 
Jansson & Norberg, 2000). En annan känsla som patienten uppgav av att inte bli 
behandlad som person var att människovärdet nedvärderades (De Guzman, Santos, 
Santos, Santos, Santos, Santos & Santos, 2012).  

Nedvärderande kommentarer förekom i varierande former, som orsakade kränkning 
av patientens värdighet (Willasen et al., 2014; Örmon et al., 2013 & Sigurdardottir et 
al., & Halldorsdottir et al., 2011). Vårdpersonalen talade förolämpande angående 
patientens kropp och uttryckte att patienten bar ansvaret för sin situation (Willasen et 
al., 2014). Patientens upplevelser förminskades och vårdpersonalen uppmanade 
patienten att skärpa sig när patienten visade lidandet (Örmon et al., 2013). 
Vårdpersonalen uppträdde avvisande och tog verbalt avstånd från patienten 
(Sigurdardottir et al., 2011).  

Patientens värdighet blev dessutom kränkt indirekt genom maktutövning, genom att 
vårdpersonalen hindrade patienten att uttrycka sitt lidande (Roxberg, Eriksson, 
Rehnsfeldt & Fridlund, 2008). Det kunde också ske indirekt genom utebliven vård 
(Sjöling, Ågren, Olofsson, Hellzén & Asplund, 2004).  

Fördömelse och straff 
Som tidigare nämnt i kategorin kränkning av värdighet höll vårdpersonalen patienten 
ansvarig för sin situation och talade även nedvärderande om patientens kropp 
(Willasen et al., 2014). Enligt Örmon et al. (2013) blev kvinnor som blivit utsatta för 
övergrepp inte tagna på allvar när kvinnorna berättade om sina upplevelser. 
Vårdpersonalen bagatelliserade kvinnornas upplevelser och uttryckte att kvinnorna 
borde skärpa sig (Örmon et al., 2013). I likhet med Örmon et al. (2013) beskrivdes 
patientens upplevelse av att vårdpersonalen förminskade patientens lidande (Vincze, 
Fredriksson & Wiklund Gustin, 2015 & Sigurdardottir et al., 2011). Patienter med ett 
emotionellt lidande bedömdes av personalen som mer tidskrävande. För att spara tid 
undvek personalen dessa patienter (Vincze et al., 2015).  Dessutom gjorde 
vårdpersonalen bedömningen att patienten enbart var ute efter uppmärksamhet och 
blev avvisande mot patienten i sitt bemötande (Sigurdardottir et al., 2011 & Vincze et 
al., 2015).  
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Maktutövning 
En form av maktutövning som identifierades var att vårdpersonalen medvetet valde 
att ignorerade patienten när lidande uttrycktes (Arman et al., 2004; Vincze et al., 2015 
& Willasen et al., 2014). Patienter som inte fick tillräcklig information eller att 
information undanhölls, kunde orsaka ett lidande (Sjöling et al., 2004 & Söderberg et 
al., 2010). Exempelvis upplevdes bristande information angående biverkningar av 
utskriven medicin orsaka lidande för patienten (Söderberg et al., 2010). Maktutövning 
kan även ses som att medvetet inte ge patienten den vård som behövs (Arman et al & 
Rehnsfeldt, 2007 & Örmon et al., 2013). Örmon et al. (2013) beskriver hur 
vårdpersonalen medvetet valde att ignorera patientens lidande och istället fokusera på 
sjukdomsdiagnosen vid vårdandet. Arman et al. (2007) tar upp ett annat sätt att 
medvetet ignorera patientens lidande genom att undvika patienten helt, då 
vårdpersonalen valde att inte gå in till patienten (Arman et al., 2007). Att beröva 
patientens autonomi beskrevs i två studier (Roxberg et al., 2008 & Sundin et al., 
2000). Roxberg et al. (2008) ger en bild av att beröva patientens autonomi genom att 
vårdgivaren uttrycker patientens lidande åt patienten, istället för att låta patienten ha 
makt över sitt eget lidande. Sundin et al. (2000) beskriver hur patienten utsattes för att 
utföra aktivitet under tvång. I en studie om vårdlidande av Svanström et al. (2013) 
uttryckte patienten hur vårdpersonalens humör för dagen bestämde hur vårdmötet 
skulle te sig.  

Utebliven vård 
Det centrala i studierna angående utebliven vård var att patienten blev ignorerad av 
vårdpersonalen (De Guzman et al., 2012; Willasen et al., 2014; Roxberg et al., 2008; 
Arman et al., 2007; Örmon et al., 2013; Sjöling et al., 2004; Arman et al., 2004; 
Söderberg et al., 2010; Vincze et al., 2015 & Sundin et al., 2000). En form av 
utebliven vård var när vårdpersonalen inte lyssnade på patienten (Arman et al., 2007; 
Örmon et al., 2014 & Siguardottir et al., 2011). Vårdpersonalen visade inte sig 
närvarande i samtalet med patienten vid vårdandet av den berörda patienten 
(Svanström et al., 2013; Willasen et al., 2014 & Roxberg et al., 2008). Utebliven vård 
visade sig även i form av att lidande inte bemöttes (Willasen et al., 2014; Roxberg et 
al., 2008; Siguardottir et al., 2011 Arman et al., 2004 & Vincze et al., 2015).  

Vårdens prioriteringar 
Tröst prioriterades inte som omvårdnadshandling till följd av tidsbrist (Roxberg et al., 
2008 & Vincze et al., 2015). Vårdpersonalen undvek patienter med ett känt tröstbehov 
för att spara tid (Vincze et al., 2015). Angående vårdpersonalens prioriteringsbeslut 
upplevdes tiden för medicintekniska moment prioriterad, medan tiden för att vårda 
hela människan uteblev (Örmon et al., 2013; Siguardottir et al., 2011 & Arman et al., 
2004). Att patientens behov inte prioriterades förekom även i form av att frågor inte 
besvaras och väntetiden patienterna genomgick orsakade onödigt lidande (Sjöling et 
al., 2004). Ett problem med tidsbrist som patienten upplevde var att vårdpersonalen 
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inte hade tid att besvara frågor angående patientens mediciner (Söderberg et al., 
2010). En form av tidsbrist som upplevdes var att patienterna fick vänta i timmar på 
att få den vård de behövde och upplevde personalstyrkan underbemannad (De 
Guzman et al., 2012). Patienter som inte fick tid att tala med vårdpersonalen om sina 
problem ursäktade själva personalens frånvaro. Förklaringarna till frånvaron som 
patienterna uppgav kunde vara att personalen hade andra viktigare praktiska moment 
att utföra, samt att personalstyrkan var underbemannad (Sundin et al., 2000).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
I följande avsnitt kommer den vetenskapliga kvaliteten i studien diskuteras. Termerna 
som används för detta är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Bekräftelsebarhet beskrivs i form av trovärdighet 
och/eller pålitlighet, på grund av dess likheter med dessa begrepp (Wallengren & 
Henricson, 2012).  

Elva resultatartiklar utav 12 hittades i första sökningen i databasen Psycinfo. 
Databasen innefattar psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad och anses 
som en bred databas (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna i Cinahl gav 
ytterligare en artikel och dubbletter hittades i samtliga sökningar i både Cinahl och 
Swemed+. Både Cinahl och Swemed+ innefattar också omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Att samtliga sökningar gjorts i databaser som 
innehåller omvårdnadsforskning stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). 
Sökningar i databasen Pubmed valdes att inte inkluderas i studien på grund av 
ohanterbart antal träffar vid valda sökord. Studien innefattade sökningar i tre andra 
omvårdnadsdatabaser vilka resulterade i flertal dubletter (Bilaga B). Studiens 
trovärdighet höjs då dubbletter förekom i samtliga sökningar, vilket tyder på att 
sökningarna täckt in problemområdet (Henricsson, 2012). Titlar till artiklar som 
bedömdes irrelevanta till studiens syfte valdes att inte granskas vidare, vilket skulle 
kunna sänka studiens kvalitet då relevanta artiklar kan ha exkluderats på grund av 
detta.  

Deduktiv ansats valdes som metod för litteraturstudiens syfte med hänsyn till Katie 
Erikssons teorier om vårdlidande. Eriksson anses som en framstående 
omvårdnadsteoretiker med stort inflytande inom omvårdnadsvetenskapen. Enligt 
Bidstrup Jörgensen (2012) används deduktiv ansats för att undersöka om existerande 
teorier stämmer överens med verkligheten. Induktiv ansats används i de fall då den 
existerande omvårdnadsforskningen saknar framstående teorier om 
forskningsområdet (Bidstrup Jörgensen, 2012). Valet att använda existerande teorier 
om vårdlidande enligt Eriksson (1994) baserades därmed på ovanstående kunskap 
från Bidstrup Jörgensen (2012) om lämpliga tillvägagångssätt för 
omvårdnadsforskning. Eftersom Katie Eriksson är en framstående 
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omvårdnadsteoretiker ansågs det av intresse att undersöka hur teorierna Eriksson 
(1994) formulerat om vårdlidande upplevs i verkligheten. Det var även av intresse att 
se om det fanns något ytterligare fenomen som inte formulerats som teori. Vid 
granskningen av artiklar söktes manuellt efter vårdlidande utifrån Erikssons (1994) 
teori. Med detta menas att artiklar som verkat av intresse för studiens syfte trots att 
titel eller abstrakt inte tagit upp vårdlidande som begrepp ändå har granskats och 
inkluderats i studien. Enligt Henricsson (2012) skulle en förförståelse och egen 
tolkning av betydelsen av vårdlidande kunna begränsa och sänka studiens pålitlighet. 

Samtliga artiklar lästes flera gånger av båda författarna och diskuterades tillsammans 
för både granskning och resultat, vilket stärker studiens pålitlighet (Henricsson, 
2012).  

Sökningarna genomfördes med tidsbegränsningen från år 2000 till år 2016 för att 
täcka in forskningsområdet i aktuell tid, då Erikssons (1994) teori om vårdlidande 
uppkom under tidigt 90-tal. Studiens trovärdighet ökar om aktuella resultatartiklar 
inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013). Tio artiklar var publicerade mellan år 
2006 och år 2016. Åtta av dessa artiklar var publicerade mellan år 2011 och år 2015, 
vilket betyder att majoriteten av resultatartiklarna endast är högst fem år gamla. Detta 
är fördelaktigt för studiens trovärdighet och aktualitet.   

Samtliga artiklar som inkluderats i studien granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall. Åtta artiklar bedömdes till grad I och fyra artiklar bedömdes 
till grad II. De fyra grad II- artiklarna bedömdes att inkluderas till studien eftersom de 
endast var en procentenhet lägre än att bedömas som grad I- artiklar. Dock skulle det 
finnas risk för att studiens vetenskapliga kvalitet sänks på grund av inkluderingen av 
grad II-artiklarna. Även om mallen följs, finns det risk för egen tolkning och 
värdering av artiklarna som skulle kunna påverka utfallet av granskningen. Henricson 
(2012) menar att erfarenheten av att göra litteraturstudier påverkar förmågan att 
bedöma artiklarnas kvalitet. Det finns risk att bristen på erfarenhet skulle kunna 
begränsa litteraturstudiens kvalitet.  

Elva artiklar ur studien genomfördes i Nordens länder, tio i Sverige varav två var ett 
sammarbete mellan svenska universitet och norska- respektive finska universitet. En 
studie genomfördes också på Island. Detta stärker studiens överförbarhet till svenska 
förhållanden (Henricsson, 2012). Den enda artikeln som inte var från Norden, var från 
Filippinerna. Artikeln inkluderades till studien på grund av dess relevanta innehåll om 
vårdlidande, samt att den svarade mot studiens syfte. Litteraturstudiens resultat 
bygger därmed på den kliniska verksamheten i Norden, och bör därför vara bäst 
lämpad att appliceras där. Dock kan resultatet överföras till vårdverksamheter utanför 
norden, med förutsättningar att hälso- och sjukvården bedrivs på liknande sätt 
(Henricsson, 2012). 
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Resultatdiskussion 
Vårdlidande som patienter beskrivit det i litteraturstudien bekräftar Erikssons teori 
(1994) om lidande. Teorin omfattar livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 
Genom att fokusera på vårdlidande har denna studie, med en deduktiv ansats kunnat 
belysa och utveckla vårdlidandets dimensioner (figur 1.). 

Enligt Eriksson (1994) är fördömelse och straff en underkategori till kränkning av 
värdighet, som även kan ses som det mest centrala inom vårdlidande. Övriga 
kategorier utgår från kränkning av värdighet men det anges inte någon övergripande 
rangordning mellan kränkning av värdighet, maktutövning och utebliven vård 
(Eriksson, 1994).  Resultatet föranleder ett förslag till rangordning där kränking av 
värdighet ses som det mest centrala inom vårdlidandet, sida vid sida med utebliven 
vård (figur 1.) 

Utöver Erikssons (1994) teori om fyra kategorier identifierades ytterligare en 
kategori, vårdens prioriteringar. Denna kategori skulle kunna tolkas som en 
underkategori till utebliven vård, eftersom vårdens prioriteringar orsakar utebliven 
vård.  

 

 

Figur 1. Förslag till rangordning av kategorierna inom vårdlidande.  

Resultatet av studien kan tolkas som att även maktutövning skulle kunna ses som en 
underkategori till kränkning av värdighet. Enligt Eriksson (1994) är maktutövning ett 
indirekt- eller direkt frihetsberövande. Sundin et al. (2000) beskriver hur patienten 
utförde aktivitet under tvång. Rundqvist (2004) talar om sjuksköterskans 
maktmissbruk som kan visas genom att överge patienten i sitt lidande. Eriksson 
(1994) beskriver att medvetet försätta patienten i en känsla av maktlöshet är ett 
maktutövande (Eriksson, 1994). Att ignorera patienten kan ses som att medvetet 
orsaka en känsla av maktlöshet.  

  Vårdlidande 

  Kränkning av värdighet   Utebliven vård 

  Fördömelse och 
straff 

  Maktutövning   Vårdens 
prioriteringar 
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Enligt Delmar et al. (2010) är mod är en betydande egenskap för att se och finnas där 
i syfte att lindra patientens lidande (Delmar et al., 2010). Om vårdpersonalen undviker 
att bemöta patientens lidande, kan lidandet dämpas tillfälligt, men det kan förvärras i 
längden (Roxberg et al., 2011). Detta kan ses som vårdlidande då det orsakas av 
vårdpersonalen. Lindholm et al. (1993) menar att lidandet är en del av vårdandet 
(Lindholm et al., 1993). Att bedriva vård där- lidandet inte bemöts saknar den 
vårdande dimentionen (Arman, 2015). Enligt Fagerström et al. (1997) bör 
sjuksköterskan identifiera patientens lidande och bemötas utifrån patientens 
individuella behov. Detta skulle kunna relateras till nursing enligt (Peplau, 1988) då 
sjuksköterskans kreativitet kan tolkas som en instrument som patientens lidande kan 
identifieras med.  

Vårdens prioriteringar kan beskrivas som en underkategori till utebliven vård 
eftersom följden blir att vården uteblir. De Guzman et al. (2012) beskriver hur 
patienterna fick vara utan vård i timmar på grund av underbemannad personalstyrka 
(De Guzman et al., 2012). En underbemmanad vårdavdelning skulle alltså i sig kunna 
orsaka vårdlidande för samtliga patienter på avdelningen. Det kan finnas olika 
anledningar till att patienterna fick vänta. Dels skulle det troligtvis kunna bero på 
organisatoriska problem i verksamheten. En ytterligare orsak till patienternas väntetid 
skulle kunna vara vårdpersonalens prioriteringar i sitt arbete.  

Orsaker till vårdlidande så som det visas i kategorin vårdens prioriteringar skulle 
kunna vara organisatoriska problem. Enligt Ödegård (2013) beskrivs Reasons modell 
(1997) för organisatoriska olyckor. Fel till följd av den mänskliga faktorn har ofta en 
grund i brister högre upp i systemet. Dessa brister kan organisationen vara medveten 
om, men valt att inte åtgärda. Det kan dessutom finnas brister som inte identifierats. 
Hög arbetsbelastning, tidspress, bristande utrustning, eventuell ovan personal kan 
vara omständigheter som gör att bristerna visar sig (Ödegård, 2013). Svensson och 
Edland (2007) menar att tidsbrist tvingar människan att ändra sitt beteende, vilket i 
sin tur påverkar beslutens kvalitet. Om beslutens kvalitet påverkar situationen eller 
arbetet negativt kan säkerheten i sin tur äventyras (Svensson & Edland, 2007). 
Patienterna kan därmed påverkas negativt, om sjukvården som bedrivs inte sker på ett 
säkert sätt. Patientsäkerhetslagen (SFS 2012:659) finns för att skydda patienten och 
värna om patientsäkerheten. Lagen säger att vårdgivaren är skyldig att vidta åtgärder 
för att skydda patienten mot vårdskador (SFS 2012:659). Vårdsäkerheten påverkas av 
organisatoriska och strukturella förändringar. Detta inverkar därmed på 
vårdpersonalens förutsättningar för att kunna bedriva säker vård (Ödegård, 2013). 
Utifrån detta skulle vårdlidande i form av vårdskada kunna härledas till bristande 
vårdsäkerhet.  

Anledningen till att vårdens prioriteringar framkom frekvent i resultatartiklarna 
utöver Erikssons (1994) kategorier för vårdlidande skulle kunna relateras till den 
aktuella organisationsutvecklingen som skett det senaste decenniet. Berlin och 
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Kastberg (2011) beskriver att styrmodeller som används i hälso- och sjukvården idag 
utgår från marknadslika styrprinciper som gemensamt benämns New Public 
Management (NPM). Dessa modeller bygger på en marknad med säljare och köpare 
som två huvudaktörer. Modellerna infördes för att skapa konkurrens, 
kontraktstyrning, prestationsfinansiering, effektivisering, kostnadsresucering och 
kundorientering. Vilket i praktiken resulterar i prestationsinriktad styrning, där fokus i 
verksamheten handlar om att leverera tillfredsställande resultat (Berlin & Kastberg, 
2011). Detta skapar nya mål som kan konkurrera med hur vård bedrivs på bästa sätt. 
Följden av detta kan alltså bristande patientcentrerad vård, som är en av 
sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Furåker & Nilsson, 2013). Sjuksköterskan kan 
då få svårt att utöva sin yrkesprofession när organisationen styr fokus i arbetet åt ett 
annat håll än vad det centrala i sjuksköterskans arbete handlar om.  

Enligt Berlin och Kastberg (2011) kan relationen mellan två aktörer beskrivas med 
agent-principalteorin. Teorin baserar på att agenten är en aktör som utför något åt 
principalen. Ett problem kan vara att agenten inte alltid ser till principalens bästa 
intresse, då agenten har mer kunskap i det aktuella området än principalen (Berlin & 
Kastberg, 2011). Principalen skulle alltså kunna vara en patient som söker vård hos en 
agent, som utgörs av hälso- och sjukvårdspersonal. Eftersom hälso- och 
sjukvårdspersonalen tvingas arbeta under organisationens mål och begränsningar 
finns det risk att tidsbrist, stress och andra faktorer kan påverka hur sjuksköterskan 
vårdar patienten. Därmed kan prestationsfinansierad verksamhet göra att hälso- och 
sjukvårdspersonalen begränsas i sitt arbete och patienten kan riskeras att drabbas av 
vårdlidande.  

Konklusion och implikation 
Resultatet bekräftar Katie Erikssons teori om vårdlidande. Litteraturstudien 
resulterade i att Erikssons följande kategorier; kränkning av värdighet, fördömelse 
och straff, maktutövning och utebliven vård bekräftades i resultatartiklarna. 
Kategorierna visade sig i artiklarna så som Eriksson beskrivit dem. En ytterligare 
kategori identifierades utöver Erikssons teori. Den benämndes vårdens prioriteringar 
och kan ses som en utveckling av teorin och en underkategori till utebliven vård. 
Vårdens prioriteringar var viktig att belysa som en egen kategori på grund av dess 
frekvens i resultatet. Rekommendationer för klinisk verksamhet är att patienten ska få 
möjlighet att utvärdera vården i efterhand. Detta för att skapa en medvetenhet hos 
sjuksköterskan kring patientens upplevelse av vården. Vidare rekommenderas fortsatt 
forskning om vårdlidande relaterat till vårdens prioriteringar. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Psycinfo CINAHL Swemed+ 

Lidande Suffering Suffering Suffering 

Omvårdnad/vårdande Caring Caring Caring 

Vårdlidande Suffering related to care Suffering related to care Suffering related to care 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubbletter av resultatartiklar från tidigare sökningar redovisas inom parentes 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-03-09 Psycinfo 

Fritext: Caring suffering/Limits: 
engelska, år 2000- år 2016, 
kvalitativ metod, peer-reviewed 190 30 14 11 

2016-03-09 Psycinfo 

Fritext: Suffering related to 
care/Limits: engelska, år 2000- år 
2016, kvalitativ metod, peer-
reviewed 137 4 2(2)* 0 

2016-03-09 CINAHL 

Fritext: Caring suffering/Limits: 
engelska, år 2000- år 2016, peer-
reviewed 81 9 3(2)* 1 

2016-03-09 CINAHL 

Fritext: Suffering related to 
care/Limits: engelska, år 2000- år 
2016, peer-reviewed 21 2 1(1)* 0 

2016-03-09 Swemed+ 

Fritext: Caring suffering/Limits: 
engelska, år 2000- år 2016, 
dokumenttyp artikel, peer-
reviewed 120 8 4(3)* 0 

2016-03-09 Swemed+ 

Fritext: Suffering related to 
care/Limits: engelska, år 2000- år 
2016, dokumenttyp artikel, peer-
reviewed 11 3 2(1)* 0 

  Totalt: 560 56 26 12 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Arman, M., & Rehnsfeldt, A. "The little extra'that alleviates suffering." Nursing ethics 14.3 
(2007): 372-386. doi:10.1177/0969733007075877 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att få evidensbaserad stöd för etisk vård.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk design. 

Urval Sex sjuksköterskor, fyra sjuksköterskestudenter och två föredetta patienter som behandlats för 
cancer deltog i studien. 

Datainsamling Diskussionsgrupper med utgångspunkt från sokratisk dialog. En med sjuksköterskor och en med 
sjuksköterskestudenter. De två föredetta patienterna intervjuades med öppna frågor.  

Dataanalys Datan analyserades först med en fenomenologisk metod och sedan genom en förklarande 
hermeneutisk metod inspirerad av Gadamers filosofi.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Patienten beskriver känslan av sin vårdtid som isolerande och ensam. Sjuksköterskorna lyssnade 
inte till hennes behov och hon var förvånad över den uteblivna vården.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA 
C 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., Hamrin, E., & Eriksson, K. (2004). Suffering related to 
health care: a study of breast cancer patients’ experiences. International journal of nursing 
practice, 10(6), 248-256. doi:10.1111/j.1440-172x.2004.00491.x 

Land  
Databas 

Sverige och Finland.  
Psycinfo 

Syfte Att skapa en förståelse för upplevelsen av en patients vårdlidande med utgångspunkt från etiska-, 
existentiella- och ontologiska faktorer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk design. 

Urval Deltagarna var 16 kvinnor som behandlats för bröstcancer i Sverige och Finland valdes ut till 
studien.  

Datainsamling Datan som användes vara tidigare insamlad data som skedde mellan år 1997-1999 av fyra 
forskare. Intervjuer genomfördes med deltagarna. De spelades in samt transkriberades.  

Dataanalys Analysen utfördes enligt hermeneutisk metod inspirerad av Gadamers filosofi.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Undvikande, avvisande och icke-vårdande är tre former av lidandet orsakat av vården. Studien 
visade att kvinnornas lidande relaterat till vården var lika stort som deras sjukdomslidande. 
Studiens resultat visade tre dimensioner av vårdlidande: 

- Den etiska dimensionen av den vårdande relationen handlade om hur en vårdande kultur 
påverkar patientens välmående. Deltagarna upplevde den vårdande kulturen som en 
omgivning där patientens lidande ignoreras och där man inte ser patienten som en hel 
människa utan endast fokuserar på medicinska aspekter. Denna vårdkultur orsakar 
lidande hos patienten.  

- Den existentiella dimensionen handlade om att patienten inte möttes av vårdgivaren vid 
existentiellt lidande, vilket orsakade ytterligare lidande hos patienten. Deltagarna 
upplevde de blev bemötta utifrån sin fysiska sjukdom och inte som människa.  

- Den ontologiska dimensionen handlade om att som patient söka hjälp i sina existentiella 
frågor men inte få något gehör av vårdpersonalen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA 
C 

 

Artikel 3 

 

 

Referens de Guzman, A. B., Santos, C. I. Q., Santos, I. B. A., Santos, J. A., Santos, J. E., Santos, J. M. S., & 
Santos, V. E. E. (2012). Concept of care, caring expectations, and caring frustrations of the elderly 
suffering from chronic illness. Educational Gerontology, 38(5), 299-313. 
doi:10.1080/03601277.2010.544586 

Land  
Databas 

Fillipinerna 
Psycinfo 

Syfte Att få belysa betydande upplevelser som drabbar kroniskt sjuka äldre människor på 
Fillipinerna.  För att kunna få en gemensam förståelse för förväntningar och frustrationer som 
uppstått på grund av hälso- och sjukvården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk hermeneutisk design. 

Urval Genom strategiskt urval valdes tre personer i ett samhälle på Fillipinerna. Fem personer valdes ut 
på ett äldreboende. Inklusionskriterierna för urvalet var: 
Ålder 60 år eller äldre, diagnostiserad kronisk sjukdom och ingen diagnostiserad psykisk 
dysfunktion.  

Datainsamling Datan samlades in vid två tillfällen hemma hos deltagarna. Först fick deltagarna besvara ett 
frågeformulär kring hälsorelaterade frågor. Vid andra tillfället för datainsamling utfördes 
ostrukturerade intervjuer. Det användes foton på olika vårdsituationer för att väcka tankar, 
reflektioner och känslor hos deltagarna. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Texterna lästes noggrant och relevant data valdes ut för vidare analys. Texten delades upp i olika 
kategorier för att sedan kunna relateras till en teoretisk modell enligt Ryan och Bernard (2004).  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studiens resultat gav följande tre kategorier tid, förväntningar och frustrationer. Frustrationer som 
upplevdes grundade sig i nedvärdering av människovärdet och/eller utebliven vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA 
C 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Roxberg, Å., Eriksson, K., Rehnsfeldt, A., & Fridlund, B. (2008). The meaning of consolation as 
experienced by nurses in a home-care setting. Journal of Clinical Nursing, 17(8), 1079-1087. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2007.02127.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av tröst och hur upplevelserna av tröst förhåller sig till 
lidande och omvårdnad.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk hermeneutisk design.  

Urval Deltagarna i studien var 12 sjuksköterskor. Deltagarna var 26-62 år gamla och hade en 
arbetslivserfarenhet inom yrket på 7-38 år. Inklusionskriterierna för urvalet var: 

- Minst tre års erfarenhet av arbete i den aktuella miljön. 
- Erfaren och kompetent i sin yrkesroll. 
- Intresserad av att dela med sig av erfarenheter och reflektioner om tröst.  
- Svensktalande.  

Datainsamling Narrativa intervjuer utfördes samt spelades in. Intervjuerna transkriberades. Deltagarna fick 
diskutera och reflektera kring följande teman om tröst:  

- Vad är tröst och vad kan tröst framkalla? 
- Vilka hinder finns det för att förmedla eller ge tröst? 
- Vad gör det lättare att framkalla eller ge tröst? 
- Vad är lidande och vad framkallar lidande? 
- Finns det något samband mellan tröst och spirituella tankar eller tro? 

Dataanalys En fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av Paul Ricoeur och utvecklad av Lindseth och 
Norberg (2004) användes vid textanalysen. Fokus vid textanalysen var på den levda erfarenheten 
som beskrevs. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Två motpoler av tröst identifierades, närvarande- och frånvarande tröst. Närvarande tröst kan 
beskrivas som vårdande och innefattade dimensioner så som flexibel-, öppnande- och skyddande 
tröst. Frånvaro av tröst var då sjuksköterskan ignorerade den lidande patienten eller själva 
lidandet, inte visade medlidande för patientens lidande, när sjuksköterskan yttryckte patientens 
lidande istället för att lyssna på patienten eller när sjuksköterskan tröstade på fel sätt. 
Sjuksköterskorna upplevde att den största anledningen till att inte ha möjlighet att trösta en patient 
var tidsbristen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Sigurdardottir, S., & Halldorsdottir, S. (2011). Repressed and silent suffering: consequences of 

childhood sexual abuse for women’s health and well-being. Scandinavian journal of caring 
sciences, 27(2), 422-432. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01049.x 

Land  
Databas 

Island 
Psycinfo 

Syfte Att utforska konsekvenser för vuxna kvinnor hälsa och välbefinnande efter att ha blivit utnyttjade 
sexuellt i barndomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk hermeneutisk design. 

Urval Genom strategiskt urval valdes sju kvinnor ut som deltagare i studien. Deltagarna var mellan 30 
och 65 år och alla hade varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Alla deltagare hade sökt 
hjälp av hälso- och sjukvården, men hade inte fått adekvat hjälp för sina problem.  

Datainsamling Alla deltagare intervjuades två gånger på valfri plats. Under intervjuerna hade deltagarna tillgång 
till proffesionellt stöd. Dataninsamlingen utfördes enligt Vancouver Skolans modell. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Analysen utfördes med Vancouver skolans modell av fenomenologi, vilket kan beskrivas som 
fenomenologi men med delar av hermeneutik och konstruktivism.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Alla kvinnorna sökte vård vid upprepade tillfällen, men har aldrig fått hjälp och stöd för sina 
problem. Känslor av att vara bortstötta och uteslutna uppkom bland annat på grund av den 
uteblivna vården. En av kvinnorna råkade även ut för förlöjligande och nedvärderande 
kommentarer utav en läkare vid ett vårdtillfälle. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Sjöling, R. M., Ågren, R. Y., Olofsson, N., Hellzén, R. O., & Asplund, R. K. (2004). Waiting for 
surgery; living a life on hold—a continuous struggle against a faceless system. International 
journal of nursing studies, 42(5), 539-547. doi:10.1016/j.ijnurstu.2004.09.009 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka upplevelsen av att befinna sig på väntelista för knä- eller höftprotesoperation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk design. 

Urval I studien inkluderades nio deltagare som hade väntat i 30-40 veckor för knäprotesoperation och 
skulle genomföra operationen inom en vecka. Nio deltagare som hade väntat 30-65 veckor och 
ännu inte fått tid för höftprotesoperation deltog också i studien. Av de totalt 18 deltagande var 
hälften kvinnor och hälften män i åldrarna 51-82 år.  

Datainsamling Intervjuer utfördes med alla deltagare. De spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Analysmetoden utgick från Benner (1994). Tematisering och kodning gjordes av texten för att 
finna samband.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Orsakerna till lidande som uppkom under väntetiden var: 
- Utebliven information. 
- Nonchalant bemötande från vårdgivaren. 
- Känslor av förlorat människovärde 
- Onödig ökning av sjukdomslidande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 

 

Referens 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. doi:10.1111/j.1471-6712.2000.tb00556.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att belysa patientupplevelser av vårdlidande.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk hermeneutisk design.  

Urval Deltagande i studien var tio före detta medicinpatienter som vårdats en till fyra gånger på sjukhus 
och sökt vård hos primärvården. Tolv patienter tillfrågades av en sjuksköterska på en 
medicinklinik i Sverige och tio av patienterna svarade ja till att vara med i studien. Av deltagarna 
var det sex kvinnor och fyra män. Inklusionskriterer för att delta i studien var att patienterna skulle 
ha varit inlagd på sjukhus och/eller sökt vård inom primärvården en till fyra gånger och att kunna 
föra en verbal konversation.  

Datainsamling Narrativa intervjuer genomfördes med deltagarna i studien. Utgångspunkten var att deltagarna fick 
berätta om situationer när vården som erhållits motsvarat patientens förväntningar respektive inte 
motsvarat patientens förväntningar på vården. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Fenomenologisk hermeneutisk metod inspirerad av Ricours filosofi användes för datanalysen. 

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Olika orsaker till vårdlidande som framkom i studien: 
- Behov av vila och regression när sjukdomslidandet blev en psykiskt tung börda, vilket 

inte respekterades och patienten tvingades emot sin vilja vara aktiv.  
- Patienten upplevde att uttrycken för lidande blev ignorerat av vårdpersonalen. 
- När vårdpersonalen inte informerade och involverade patienten upplevde patienten sig 

bemött som ett objekt och inte som människa.  
- Personalen värnade inte om patientens autonomi när patienten själv sökte den.  
- Patienten upplevde att vårdpersonalen inte hade tid att värna om patienten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  



BILAGA 
C 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Svanström, R., Sundler, A. J., Berglund, M., & Westin, L. (2013). Suffering caused by care-
elderly patients’ experiences in community care. International journal of qualitative studies on 
health and well-being, 8. doi:10.3402/qhw.v8i0.20603 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att beskriva och förstå äldre patienters upplevelser av lidande orsakat av den kommunala vården, 
äldreboende och hemtjänst.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk design. 

Urval Deltagarna i studien var 25 stycken personer som levde med en svår sjukdom. Deltagarnas ålder 
var mellan 72 och 90 år.  

Datainsamling Intervjuer i samtalsform med fenomenologisk utgångspunkt som fokuserade på erfarenheter och 
upplevelser gjordes.  

Dataanalys Intervjutexterna lästes av författarna flera gånger för att sedan kunna utläsa olika teman och 
kategorier i texterna. Analysmetoden som användes var inspirerad av Dahlberg m.fl (2008/2001).  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet av studien visade att lidandet som uppkom på grund av vården orsakades av 
vårdgivarens frånvaro. Bland annat bekräftade inte vårdgivaren patienten och behandlade 
patienten som ett objekt istället för en människa. Detta framkallade känslor av utanförskap, 
ensamhet och osäkerhet.  Det poängteras även att detta vårdlidande som patienterna ibland 
upplevde var ett onödigt lidande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Söderberg, S., Olsson, M., & Skär, L. (2010). A hidden kind of suffering: female patient’s 
complaints to Patient’s Advisory Committee. Scandinavian journal of caring sciences, 26(1), 144-
150. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00936.x 

Land  
Databas 

Sverige  
Psycinfo 

Syfte Att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av vård som inte vårdar.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Induktiv design. 

Urval Strategiskt urval utfördes av 14 kvinnor i åldrarna 18-76 år och godkände sitt deltagande efter att 
ha lämnat in klagomål på vården hos patient rådgivnings kommiten.  

Datainsamling Intervjuer utfördes som fokuserade på ämnet om missnöje som upplevts i relation till hälso- och 
sjukvården. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Datan analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys metod. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Orsaker till vårdlidande:  
- Att ha blivit bemött på ett sätt som antytt att hälso- och sjukvårdspersonalen var 

ointresserade av dem och deras situation. 
- Att hälso- och sjukvårdspersonalen av oklar anledning inte velat ge dem fullständig 

information till exempel rörande en behandling eller biverkning av sådan. 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens ovilja att ta enskilt ansvar vid misstag skapar en känsla 

av osäkerhet. 
- Att hälso- och sjukvårdspersonalen orsakar känslor av att vara mindre värd och inte bli 

sedd som människa.  
- Att hälso- och sjukvårdspersonalen inte hade tid för att besvara patientens frågor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

  

Referens Vincze, M., Fredriksson, L., & Wiklund Gustin, L. (2015). To do good might hurt bad: Exploring 
nurses' understanding and approach to suffering in forensic psychiatric settings. International 
journal of mental health nursing, 24(2), 149-157. doi:10.1111/inm.12116 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka hur sjuksköterskor arbetar i patientmötet kring lidande på en rättspsykiatrisk 
avdelning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk design. 

Urval Deltagarna i studien var sex sjuksköterskor, en man och fem kvinnor som jobbade på olika 
rättspsykiatriavdelningar i Sverige. Åldern på deltagarna var mellan 27 år och 49 år. Deras 
arbetslivserfarenhet inom psykiatri var mellan 2 år till 15 år.  

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor inriktade på patientlidande utfördes med deltagarna. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades.  

Dataanalys En hermeneutisk analys enligt Ricoeurs analysmodell. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Lidande orsakat av den rättspsykiatriska vården: 
- Ignorera patientens lidande. 
- Den rättpsykiatriska vårdens struktur som patienten tvingas följa, kränker patientens 

värdighet som människa.  
- Inte upptäcka patientens lidande förrän det är för sent. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C 

 

Artikel 11 

 

  

Referens Willassen, E., Blomberg, A.C., von Post, I., & Lindwall, L. (2014). Student nurses experiences of 
undignifiedcaring in perioperative practice-Part2. Nursing Ethics, 22(6),  688 - 699. 
doi:10.1177/0969733014542678 

Land  
Databas 

Sverige och Norge 
Psycinfo 

Syfte Att belysa vad studerande operationssköterskor upplevde och tolkade som ovärdigt vårdande inom 
perioperativvården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Hermeneutisk design. 

Urval Deltagarna var sjuksköterskor som studerade till operationssköterskor. Av totalt 60 deltagare var 
32 från Sverige och 28 från Norge. Deltagarna var mellan 25 och 48 år och hade 1-16 års 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Samtliga hade fått utbildning i etik och värdighet.  

Datainsamling Narrativa texter skrivna av deltagarna. Texterna skildrade hur deltagarna upplevt  en positiv eller 
negativ händelse.  

Dataanalys Texterna som deltagarna skrivit ner kombinerades till en text som lästes och analyserades enligt 
Gadamers metod. Texterna analyserades utifrån studiens syfte och resulterade i huvudteman och 
underkategorier. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde att sjukvårdspersonalen orsakade ett onödigt lidande hos patienterna 
genom ovärdigt vårdande. De fann två huvudteman av ovärdigt vårdande; 

- Oproffesionellt beteende. 
- Förnedrande beteende. 

Det första temat innehöll tre underkategorier; 
- Göra patienten osynlig. 
- Ignorera patientens oro eller smärta. 
- Behandla patienten som ett objekt. 
- Det andra temat innehöll två underkategorier: 
- Talar nedlåtande om patientens kropp. 
- Påstår att patienten ska skylla sig själv över sin situation.  

Med tanke på det onödiga lidandet vårdpersonalen orsakade hos patienterna följde de inte de 
etiska riktlinjerna som vårdpersonal och respekterade inte patienternas värde. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C 

 

Artikel 12 

 

 

Referens Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C., & Bahtsevani, C. (2013). The duality of 
suffering and trust: abused women's experiences of general psychiatric care–an interview study. 
Journal of clinical nursing, 23(15-16), 2303-2312. doi:10.1111/jocn.12512 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Att kartlägga kvinnors upplevelse av bemötande inom den psykiatriska öppenvården, som blivit 
utsatta för övergrepp.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Induktiv design.  

Urval Deltagarna var nio kvinnor i södra Sverige som själva sökt psykiatrisk vård. I ett frågeformulär 
hade kvinnorna besvarat frågor angående övergrepp. Inklusionskriteriet för studien var att senaste 
besöket i psykiatrivården innehållit samtal om upplevelsen av känslomässiga, fysiska eller 
sexuella övergrepp. Av 21 kvinnor som visade intresse för att delta i studien sa 12 kvinnor ja till 
att delta. Tre kvinnor avstod från studien av olika orsaker innan intervjuerna genomfördes.  

Datainsamling Deltagarna besvarade frågeformuläret angående övergrepp som nämnt ovan. Intervjuer utfördes 
där frågor ställdes för att ringa in aktuella situationer och låta deltagarna tala fritt om dessa. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Analysen utfördes enligt Berg (2008), kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Bortfall Tre deltagare avstod studien innan intervjuerna gjordes. Då återstod nio deltagare.  

Slutsats Ett framstående tema som kom fram var en upplevelse av vårdande eller icke-vårdande. Det icke-
vårdandet upplevdes när vårdpersonalen fokuserade på diagnosen istället för att se människan med 
sitt lidande, när vårdpersonalen inte trodde på deras berättelser om övergreppen och när 
vårdpersonalen förolämpade patienten. Detta icke-vårdande som upplevdes som ett lidande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA D 

 

 

 

Artikel Etiskt 
godkännande 

Informerat 
samtycke 

Konfidentialitet Etiska 
överväganden 

Arman et al. 
(2007) 

X Ej angivet Ej angivet X 

Arman et al. 
(2004) 

X X Ej angivet X 

De Guzman et al. 
(2012) 

Ej angivet X X X 

Roxberg et al. 
(2008) 

X X Ej angivet X 

Sigurdardottir et 
al. (2011) 

X X X X 

Sjöling et al. 
(2004) 

X X X Ej angivet 

Sundin et al. 
(2000) 

X X X Ej angivet 

Svanström et al. 
(2013) 

X Ej angivet Ej angivet X 

Söderberg et al. 
(2010) 

X X X Ej angivet 

Vincze et al. 
(2015) 

X X X Ej angivet 

Willasen et al. 
(2014) 

X X X X 

Örmon et al. 
(2013) 

X X Ej angivet X 
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