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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND 

För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det 

viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig 

att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och 

patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden 

och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. Det är viktigt att belysa 

förekomsten och typen av anmälningsärenden för att kunna bedriva kontinuerligt förbättringsarbete.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att kvantitativt beskriva de anmälningar rörande vårdskador som 

inkommit till patientnämnden i ett landsting i Mellansverige under 2015. 

METOD 

Denna studie är en empirisk retrospektiv studie med kvantitativ ansats. Ärendena inhämtades från 

patientnämnden. Totalt 893 ärenden inkom till patientnämnden år 2015 och samtliga ärenden 

granskades. Därefter inkluderades 229 ärenden som kategoriserades med hjälp av en modifierad 

granskningsmall.   

RESULTAT 

De vanligaste förekommande anledningarna till anmälan om vårdskada är misstanke eller 

upplevelse av felbehandling respektive feldiagnos (54 %). Kirurgi- och onkologidivsionen är den 

division varifrån flest ärenden kommer (41 %). Majoriteten (74 %) av ärendena anmäls av patienten 

själv. Kvinnor står för fler anmälningar till patientnämnden än män (65 % vs 35 %).  I 41 % av de 

granskade fallen har berörd divison fastställt att vårdskada inträffat. 

SLUTSATS 

Totalt 229 ärenden bedömdes som vårdskador. Det behövs vidare forskning för att bekräfta studiens 

resultat. 

 

Nyckelord: patientsäkerhet, vårdskador, patienträttigheter 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND 

It´s important to acknowledge when patients consider themselves mistreated, in order to 

strive for better and safer health care. The caregiver is obliged to investigate events and 

complaints resulting in patient injuries (SFS 2010:659). Patientnämnden is an organizational 

unit within the county and it has a central role in reviewing patient complaint cases, being 

an impartial bridge between the patient and the health care 

OBJECTIVE 

The aim of this study is to describe the complaints regarding patient injuries from a county 

in mid Sweden 2015.  

METHODS 

An empirical retrospective study with a quantative approach was conducted. The data was 

collected from patientnämnden. A total of 893 complaints were received by patientnämnden 

during the year 2015. All of the complaints were reviewed. Two hundred twenty-nine 

complaints were included and categorized with a modified examination instrument.  

RESULTS 

The most common reason for complaints regarding patient injuries are mistreatment and 

misdiagnosis (54 %). Most of the complaints come from the surgery and oncology division 

(41 %). The majority (74 %) of the complaints is reported by the patient, and it´s more 

common for women compared to men to file complaints to patientnämnden (65 % vs 35 %). 

In 41 % of the cases, a medical injury was confirmed by the caregiver in some way. 

CONCLUSION 

A total of 229 complaints was categorized as patient injuries. More research are needed to confirm 

the result of this study. 

 

Keywords: patient safety, patient harm, patient rights 
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1. BAKGRUND 
 

Nyckelord: patientsäkerhet, vårdskador, patienträttigheter 

 

1.1 Regelverk och organisation 

 

För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är 

det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade. Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) har som syfte att formulera vårdgivarens och verksamhetens ansvar att 

systematiskt bedriva patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador. Vårdskador 

definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som lidande, skada, sjukdom eller 

dödsfall som hade kunnat förhindras om adekvata åtgärder vidtagits i patientens möte med 

hälso- och sjukvården. 

 

Händelser och klagomål rörande vårdskador är vårdgivaren skyldig att granska och utreda 

som en del av patientsäkerhetsarbetet som beskrivs i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

Det är viktigt att belysa dessa frågor för att kunna förändra det som inte fungerar enligt de 

riktlinjer som finns. 

 

Patientnämnden är en samhällsinstans som har som central roll att på landstingsnivå granska 

patientärenden och vara en opartisk bro mellan patient och sjukvård. Syftet med 

patientnämnden är att föra patientens synpunkter, klagomål och ärenden vidare till berörd 

vårdinstans, samt att ge professionell rådgivning vid behov. Patientnämnden regleras enligt 

lagen om patientnämndsverksamhet (SFS 1998:1656) och verksamheten hanterar samtliga 

inkomna ärenden från all offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom kommun och 

landsting samt tandvård (Patientnämnden, 2016). 

 

Lex Maria är namnet på den anmälningsskyldighet som följer av patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). En lex Maria-anmälan görs av vårdgivaren vid händelser som har medfört eller 

kunde medföra allvarlig vårdskada för patienten i mötet med vården. Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO, har som uppgift att utreda inkomna lex Maria anmälningar. IVO 

utvärderar framförallt vårdgivarens utredningsskyldighet när allvarliga misstag har begåtts. 

Vårdgivaren har i sin tur ett eget utredningsansvar för den aktuella händelsen (IVO, 2015).  
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”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” (SFS 1982:763). Vårdkvaliteten kan bland annat bedömas i de nationella 

kvalitetsregister som finns. Deras syfte är att möjliggöra granskning och jämförelser av 

hälso- och sjukvårdens verksamhet oberoende geografisk placering. Socialstyrelsen har 

formulerat rekommendationer för vad god vård är och hur den bör bedrivas. Tillsammans 

med dessa rekommendationer följer förslag på hur verksamheten ska kunna mäta sin 

vårdkvalité (Göransson, Skärsäter & Wijk, 2009). 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Wessel, Lynøe, Juth & Helgesson (2012) har i en tvärsnittsstudie undersökt hur många som 

har lämnat in ett formellt klagomål på sjukvården, hur många som haft skäl att lämna in ett 

klagomål samt hur förtroendet för sjukvården ser ut. Ett formulär skickades ut till 1500 

slumpmässigt utvalda personer som var skrivna i Stockholm och var mellan 18-99 år. 

Studien pekade på att det finns en underrapportering av klagomål där 2,7 % av de svarande 

uppgav att de lämnat in ett formellt klagomål medan 18,5 % uppgav att de hade legitima 

skäl att lämna in klagomål men avstått. Underrapporteringen var som störst bland de som 

beskrivit en generellt negativ upplevelse av vården där 37,3 % avstod från att anmäla i 

jämförelse med 7,8 % av de som rapporterade en generellt positiv upplevelse av vården. En 

korrelation mellan förtroendet för sjukvården och de som hade anledningar att anmäla 

klagomål men avstod belystes då en tredjedel av dessa uppgav ett lågt förtroende för 

sjukvården. De tre vanligaste förklaringarna till att inte anmäla var “Jag hade inte styrkan”, 

“Jag visste inte vart jag skulle vända mig” och “Det gör ingen skillnad”. 

 

I en studie utförd av Reader, Gillespie & Roberts (2014) granskades 59 olika studier inom 

ämnet patientklagomål i hälso- och sjukvården. Dessa 59 studier omfattade 88 069 

patientklagomål. Därefter har Reader et al. delat in de olika klagomålen i ett kodsystem 

utifrån ett verktyg kallat “Healthcare Complaints Analysis Tool (HCAT)” för att sedan 

kunna kategorisera dessa och därmed få en tydligare överblick över var patienterna upplever 

att vården brister. HCAT underlättar kategoriseringen av ärendenas karaktär samt 

allvarlighetsgrad. De två vanligaste kategorierna vården brister inom är behandling 

(treatment) och kommunikation (communication). Studien är utförd i Storbritannien. 

 

Gillespie & Reader (2015) har även gjort en uppföljning på tidigare studie från 2014 där verktyget 

HCAT (Healthcare Complaints Analysis Tool) används för att kategorisera problemområden inom 
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vården som leder till att patienter drabbas av vårdskador. Även i denna studie identifieras diverse 

problemkategorier inom vilka patienter är missnöjda med den vård de fått. Gillespie & Reader 

(2015) har vidare studerat allvarlighetsgraden av dessa ärenden. De sju vanligaste kategorier som 

identifierades som problemområden inom vården enligt HCAT var kvalitet, säkerhet, vårdmiljö, 

uppföljning/hantering, känslan av att inte bli lyssnad på, kommunikation, bristande respekt samt 

brister i hänsyn till patientens rättigheter. Antal ärenden var jämnt representerade över de olika 

kategorierna. Allvarlighetsgraden kategoriserades från 0 (ej allvarlig) - 3 (hög allvarlighetsgrad).  

 

Weinke (2013) har i en översiktsartikel undersökt inom vilka vårdinstanser behandlingen brister. De 

flesta oförutsedda incidenterna inträffade inom traumakirurgi och ortopedi. Även i denna studie 

bekräftades att behandlingsfel var ett vanligt klagomål, och 25,5% av de registrerade klagomålen 

vid felbehandling rättfärdigade någon form av ersättning för patienten, vilket var en knapp ökning 

(24,7 %) från året innan. Andra orsaker till att vården brister kan vara personalbrist och 

överbeläggningar, vilket rapporteras i två studier (Weinke, 2013; Khorram-Manesh, Hedelin & 

Ortenwall, 2009). Ytterligare faktorer, under samma tema, som påverkar patientsäkerheten negativt 

är de avbrott sjuksköterskor utsätts for under sitt arbete. Med avbrott innefattas de situationer då 

sjuksköterskans uppmärksamhet riktas någon annanstans än nuvarande huvuduppgift. Dessa avbrott 

kan vara t.ex. larm, samtal och raster. Under dessa avbrott störs sjuksköterskans koncentration och 

eventuella arbetsuppgifter kan glömmas bort eller inte hinnas med. Detta medför en minskad 

patientsäkerhet (Monteiro, Machado Avelar & Gonçalves Pedreira, 2015). 

 

I en artikel författad av Ridelberg, Roback, Nilsen & Carlfjord (2016) granskas det svenska 

patientsäkerhetsarbetet utifrån patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), samt det landstingsarbete som 

bedrivs mot en mer patientsäker vård. Varje enskilt landsting har en skyldighet att granska och 

utvärdera den skattefinansierade hälso- och sjukvården för att säkerställa hög kvalitet och 

patientsäkerhet (SFS 2010:659). Även patientnämndens roll beskrivs som den instans dit patienter 

kan vända sig med sina ärenden för att få hjälp och vägledning om de anser att hälso- och 

sjukvården har brustit i något avseende. Ridelberg et al har i sin studie granskat det 

patientsäkerhetsarbete som landstingen bedriver och inom vilka områden detta arbete 

implementerats. Resultatet av denna studie visar att majoriteten av landstingen (19 av 20) har 

grupper som systematiskt arbetar med avvikelsehantering inom hälso- och sjukvården. 16 av 20 

landsting har grupper som arbetar med hygienfrågor och samtliga landsting har grupper dedikerade 

till att hantera frågor och problem kring antibiotikaanvändning. Artikeln tar också upp vissa 

kategorier inom vilka patienter har drabbats av olika vårdskador. Dessa kategorier är bland annat 
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trycksår, vårdrelaterade infektioner samt fallolyckor. Problemområdena belyses för att lättare kunna 

analysera och utvärdera det pågående patientsäkerhetsarbetet som ett steg mot en säkrare hälso- och 

sjukvård. 

 

Skålén, Nordgren & Annerbäck (2016) har analyserat och kategoriserat 618 ärenden som inkommit 

till en patientnämnd i Sverige under 2011. De har analyserat karaktäristiken över den som anmäler, 

kategoriserat vilka ärenden som inkommit till patientnämnden samt undersökt graden av belåtenhet 

över de svar som anmälaren fått av berörd enhet. Omkring två tredjedelar, 67 %, av anmälningarna 

gjordes av patienten själv och 33 % var anmälda av en anhörig. Majoriteten av ärendena (57 %) 

anmäldes av kvinnor. De 618 ärendena kategoriserades i tre olika grupper där ett ärende kunde ingå 

i fler grupper beroende på innehållet av ärendet. De flesta anmälningarna (45 %) handlade om 

vård/medicinsk behandling. Näst flest (28 %) handlade om organisationsbrister och slutligen var 

kommunikation representerat i 26,5 % av fallen. Av de 618 anmälda ärendena svarade 221 

anmälare på en uppföljningsblankett som undersökte hur belåtna de var med svaret de fått. 

Etthundrafemtionio (72 %) av de 221 som svarade på blanketten uppgav att de var missbelåtna med 

det svar de fått. De två främst förekommande anledningarna till missbelåtenhet gentemot svaret var 

otillräcklig information eller ej sanningsenlig information, dessa utgjorde 26 % vardera. 

 

1.3 Teoretisk referensram 

 

Jean Watsons omvårdnadsteori även kallat ”Theory of human caring”, fokuserar på tio olika 

punkter. Dessa punkter berör relationen mellan vårdgivare och patient samt kommunikationen i 

mötet mellan dessa parter. Watson beskriver en mellanmänsklig relation och ett samspel mellan 

vårdgivare och patient där båda parter ses som en ande-kropp-själ gestalt. Relationen bör vara 

uppbyggd på omsorg, tillit samt en vilja att hjälpa. 

Enligt Watson är det viktigt att patienten får ge uttryck för både positiva och negativa känslor och 

tankar. Vårdgivaren måste också förstå att dessa känslor och tankar kan te sig olika beroende på 

situation. För att uppnå tillit och förståelse i relationen mellan vårdgivare och patient beskriver 

Watson vikten av ett empatiskt förhållningssätt. Empati bygger på att vårdgivaren försöker sätta sig 

in i patientens situation och därmed förstå vad denne känner. Kommunikativa egenskaper som är 

viktiga att besitta som vårdgivare är enligt Watson en lugn röst samt ett avslappnat kroppsspråk. 

Även med ansiktet kan vårdgivaren bekräfta patientens känslor genom exempelvis nickningar 

(Alligood, 2014). 
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Lidande som vårdvetenskapligt begrepp handlar om patientens upplevelser, känslor och tankar 

kopplat till sjukdom. En persons lidande kan uttrycka sig i olika former, både fysiskt och psykiskt, 

det kan ge upphov till starka negativa känslor och upplevelser. Lidande inom hälso- och sjukvården 

är oftast kopplat till sjukdom men kan också bero på sorg och oro kopplat till en anhörigs tillstånd. 

Vårdskador som uppkommit under patientens sjukhusvistelse kan ge upphov till lidande. Alla 

människor genomgår perioder av lidande i sina liv och detta är en naturlig del av livet. Lidande 

relaterat till vårdskador eller andra brister som hade kunnat undvikas i patientens möte med hälso- 

och sjukvården är viktigt att motverka (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Försoning är ett vårdvetenskapligt begrepp som hänger ihop med lidande. Att försonas med sin 

situation innebär att acceptera det som hänt för att lättare kunna gå vidare. Det kan exempelvis 

handla om att patienter med svår kronisk sjukdom försonas med tanken på att ingen ytterligare 

behandling kommer hjälpa, och försöka göra det bästa av tiden som är kvar. De flesta människor 

känner ett begär av försoning, som inte uteslutande behöver handla om sjukdom, som en strävan 

mot ett inre lugn. Som vårdgivare handlar försoning om att hjälpa och stödja patienten att försonas 

med sin situation. Vårdgivaren kan hjälpa patienten att försonas med sin situation genom att 

empatiskt sätta sig in i hens tankar och känslor samt bekräfta dessa. Att hjälpa vårdskadade att 

försonas med det som har inträffat genom att föra deras fall vidare kan vara ett betydelsefullt steg 

för många patienter (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

 

1.4 Problemformulering 

 

Brister inom vården måste belysas för att kunna motverkas. När patienten upplever att vården inte 

utförts på ett korrekt vis och utförts på sådant sätt att det äventyrat säkerhet eller riskerat onödig 

skada kan synpunkter på vården föras vidare. Patientnämnden kan sedan å sin tur se till att ärendet 

hanteras. Brister och problem inom vården kategoriseras av patientnämnden som därmed belyser 

problemområden för att möjliggöra förbättring inom dessa områden (Patientnämnden, 

2016).  Eftersom brister inom vården uppvisar variationer, bland annat på grund av nya 

behandlings- och vårdrutiner, är det viktigt att följa utvecklingen över tid.  

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva de anmälningar rörande vårdskador som inkommit till 

patientnämnden i ett landsting i Mellansverige under 2015. 
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1.6 Frågeställningar: 

 

• Hur stor andel av inkomna ärenden handlar om vårdskador som uppstått vid det aktuella 

vårdtillfället? 

• Vilka typer utav vårdskador handlar dessa ärenden om? 

• Från vilka divisioner kommer anmälningarna? 

• Hur ser karaktäristiken ut kring dem som gör en anmälan samt hur ser den ut för dem vars 

anmälan går vidare till utredning (kön, ålder, patient eller närstående)? 

 

2. METOD 
 

2.1 Design 

 

Denna studie är en empirisk retrospektiv studie med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2014). 

Studien avser att granska patientärenden rörande vårdskador som inkommit till en patientnämnd i 

Mellansverige från år 2015.  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen valdes ut utifrån samtliga patientärenden, totalt 893 stycken, som inkommit 

till patientnämnden i ett landsting i Mellansverige under år 2015. Inklusionskriterierna var 

patientärenden som kunde kategoriseras som vårdskador. Ett systematiskt urval (Polit, 2010) av 

inkomna patientärenden gjordes utifrån valda inklusionskriterier. Totalt 229 ärenden inkluderades i 

studien. De ärenden som exkluderades (n=664) föll därmed inte under kategorin vårdskador. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Patientnämnden är en instans som tar emot, registrerar och behandlar ärenden riktade mot hälso- 

och sjukvården. Ärendena lämnades ut av förvaltningschefen på patientnämnden i ett landsting i 

Mellansverige. Samtliga ärenden var avidentifierade i den mån att endast data om kön, ålder (om 

detta uppgetts), vem som anmält samt en kortfattad summering av ärendet kunde extraheras. 

Ärenden inkommer till patientnämnden via mail, telefon, brev eller genom den elektroniska tjänsten 

“Mina vårdkontakter.” Ärendet hanteras därefter av patientnämnden i samråd med patienten eller 

den anhörige. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

 

Ärendena lästes och kategoriserades utifrån vilket kön, ålder, vem som har gjort anmälan (patient, 

anhörig eller vårdgivare). Ytterligare information extraherades rörande vilken division ärendet 

gällde, vilken typ av vårdskada som patienten utsatts för och om vården har fastställt vårdskadan 

eller ej. En vårdskada bedömdes vara fastställd om hälso- och sjukvården på något vis bekräftat 

skadan i sitt utlåtande. Slutligen undersöktes om ärendet uppenbart var avslutat eller ej. 

För att kunna bedöma och kategorisera ärendena gjordes sökningar i DiVA efter tidigare uppsatser 

som behandlade liknande ämne för att finna tidigare använda granskningsinstrument. Inget 

granskningsinstrument var direkt applicerbart på detta arbete, varför ett tidigare 

granskningsinstrument modifierades för att passa denna studie (Bamford & Perlkvist, 2016). 

Originalinstrumentet innefattade frågor om ålder, kön, vem som anmält ärendet, vilket sjukhus det 

gällde, vilken typ samt hur många vårdskador ärendet gällde, om skadan har gett bestående men, 

hur många kontaktförsök patientnämnden gjort innan yttrande från anmäld enhet gavs samt 

eventuella åtgärder från vårdgivarens sida. Frågorna om hur många vårdskador ärendet gällde, om 

skadan gett bestående men, hur många kontaktförsök Patientnämnden gjort innan yttrande från 

anmäld enhet gavs samt frågan om eventuella åtgärder från vårdgivarens sida exkluderades. Dessa 

frågor exkluderades för att de inte ansågs vara relevanta för den aktuella studiens syfte. 

De olika vårdskadekategorierna var: fallolycka, infektion, fysiskt lidande, trycksår, 

felbehandling/diagnos, psykiskt lidande samt brister i omvårdnaden. Efter att ha granskat 20 

ärenden tillsammans samt diskuterat kategoriseringsalternativ av vårdskador beslutades det att de 

presenterade kategorierna var lämpliga för studien. Samtliga ärenden som beskrev vårdskada kunde 

kategoriseras inom någon av de valda kategorierna. Inom kategorin felbehandling/diagnos, ingick 

även felmedicinering samt försenad behandling. 

För att göra studien patientcentrerad i sin utformning adderades en fråga om den anmälda 

vårdskadan hade fastställs av hälso- och sjukvården, denna fråga ansågs vara viktig för att skilja ut 

vårdskador av subjektiv karaktär från dem där vården fastslår säkerställd vårdskada. En fråga om 

vilken division ärendet riktade sig mot lades till för att besvara nämnda frågeställningar. Ytterligare 

en fråga om ärendet var uppenbart avslutat eller ej adderades för att möjliggöra analys av vilka 

typer av ärenden som går vidare till andra instanser än patientnämnden, som exempelvis IVO. 

Granskningsinstrumentets användbarhet och validitet (Polit & Beck, 2014) testades på 20 granskade 

patientärenden för att bedöma om instrumentet behövde justeras ytterligare. 
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Granskningsinstrumentet i sin slutgiltiga form, innehöll följande frågor: kön, ålder, vem som 

anmält, sjukhus, division, typ av vårdskada, huruvida vårdskadan blivit fastställd av vården eller ej, 

samt en fråga om ärendet är uppenbart avslutat eller ej. Se bilaga 1. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

      

Samtliga ärenden avidentifierades innan författare fick tillgång till dem. Handlingarna är offentliga 

handlingar i sin avidentifierade form. Enligt Polit & Beck (2014) är avidentifierad data synonymt 

med anonymitet. Då personinformationen i ärendena var avidentifierade bedömdes det vara högst 

osannolikt att informationen som ges riskerar anonymiteten. Det skulle dock i teorin vara möjligt att 

ärenden av säregen karaktär kopplas ihop med individer, men denna risk bedömds vara ringa. Alla 

handlingar som utgjort underlag i studien kommer att återlämnas till patientnämnden efter 

genomfört arbete. Under ett möte med förvaltningschefen skrev författare på tystnadsplikt samt 

erhöll ett muntligt samtycke till arbetet. Detta arbete utförs inom ramen för en högskoleutbildning, 

vilket enligt § 2003:460, 2:a inte kräver godkännande från etikprövningskommitté. 

Författarna till detta arbete anser att de positiva aspekterna av detta arbete är att patienternas 

ärenden lyfts fram och kategoriseras så att det blir tydligare inom vilka divisioner vården brister 

samt vilka typer av vårdskador patienter ofta drabbas av. Det i sin tur kan förhoppningsvis leda till 

förbättringsarbete inom dessa områden, vilket kan bidra till förbättrad vård. Negativa etiska 

aspekter skulle kunna vara att patienterna eller anhöriga som gjort anmälningar inte är medvetna om 

att ärendena också läses av studenter på sjuksköterskeprogrammet, men då samtliga patientärenden 

är avidentifierade och därmed anonyma ser författarna till detta arbete att etiska problemen är av 

ringa natur. 

 

2.6 Bearbetning & Analys 

      

Datan sammanställdes och informationen presenterades deskriptivt med relevanta central och 

spridningsmått för att få ge en tydligare bild av ärendena. Resultatet presenteras i form av figurer 

samt i text. På grund av att universitetssjukhuset var uppdelat i divisioner och lasarettet inom 

specialiteter, samt att lasarettet stod för mycket färre ärenden, analyserades lasarettets ärenden och 

omvandlades för att passa in under universitetssjukhusets divisioner. Data extraherades utifrån 

anmälningarna för att kunna besvara nämnda frågeställningar.  
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3. RESULTAT    
 

3. 1 Andelen vårdskador och kategorisering av vårdskador 

 

Antal ärenden kategoriserade som vårdskador var totalt 229 stycken, vilket var 25,6 % av alla 

inlämnade ärenden. Patientärenden bedömda som vårdskada kategoriserades vidare in någon av sju 

olika kategorier utifrån vilka typer av vårdskador som anmälts. Den vanligaste anledningen till 

ärenden kategoriserade som vårdskada var felbehandling (n=123), 53 % av ärendena utgjordes av 

denna kategori. Därefter var fysiskt lidande (n=49) den näst vanligaste förekommande anledningen 

till vårdskada, 21 % av ärendena utgjordes av denna kategori. Trycksår (n=5) samt fallolycka (n=2) 

var de minst vanligt förekommande anledningarna till vårdskada. Resultatet av kategoriseringen av 

vårdskador presenteras i Figur 1 

 

 

Figur 1. Anmälda vårdskador 

En kategorisering gjordes även utifrån om vårdskadan hade fastställts av vården eller inte. Antalet 

vårdskador fastställda av hälso- och sjukvården utgjorde 93 av 229 ärenden, därmed var det 

bekräftat i 41 % av fallen av exempelvis berörd läkare eller verksamhetschef, att vårdskadan 

uppstått vid det aktuella vårdtillfället. I resterande 136 ärendena (59 %) saknades information om 

vårdskadan fastställts av vården. I dessa fall fanns ibland en ursäkt men ibland också ett avfärdande 

av att den vårdskada, som patienten ansåg sig drabbad av, uppstått på grund av begånget misstag på 

berörd division.  
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Anmälda Vårdskador (n=229)

Fallolycka (n=2)
Infektion (n=18)
Fysiskt Lidande (n=49)
Trycksår (n=5)
Felbehandling (n=123)
Psykiskt Lidande (n=18)
Brister i Omvårdnaden (n=14)
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3.2 Från vilka divisioner kommer anmälningarna 

 

Anmälningarna kom från sex olika divisioner: Diagnostik, akut, anestesi- och teknikdivsionen; 

Kirurgi- och onkologidivisionen; Kvinno- och barndivisionen; Neurodivisionen; Medicin- och 

Thoraxdivisionen och Psykiatridivisionen. Av de 229 ärendena föll en stor andel, 94 stycken (41 

%), under Kirurgi- och Onkologidivisionen. De andra fem divisionerna var relativt jämnt 

representerade över resten av ärendena. Resultat presenteras i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Anmälningar fördelade på divisioner 

 

3.3 Karaktäristiken på de som anmäler 

 

Patientärendena kategoriserades även utifrån kön, ålder samt vem som anmälde. Omkring två 

tredjedelar av ärendena, 149 stycken (65 %), av ärendena anmäldes av kvinnor och resterande 80 

stycken (35 %) av män. Medelåldern på den som anmälan berör var 50 år, det ska dock tilläggas att 

åldern endast fanns presenterad i 174 av 229 fall (76 %). Majoriteten av de inkomna ärendena till 

patientnämnden anmäls av patienten själv, 168 stycken (74 %). De övriga ärenden anmäls av 

anhöriga, 59 stycken (26 %) samt vårdpersonal 2 stycken (<1 %).  
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Psykiatridivision (n=32)
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3.4 Ej avslutade ärenden 

 

Fjorton stycken (6 %) av vårdskadeärendena var ännu inte uppenbart avslutade. Av dessa 14 

ärenden gällde en majoritet, 8 stycken (57 %), anmälningar av felbehandling eller felaktig 

diagnostik. De andra oavslutade anmälningarna handlade om fysiskt lidande, psykiskt lidande och 

brister i omvårdnaden som alla tre var jämnt representerade med 2 st (14 %) ärenden vardera. 

Kirurgi- och Onkologidivisionen representerade 9 stycken (64 %) av de 14 ärendena. 

 

4. DISKUSSION 
 

I denna studie har vårdskador kategoriserats utifrån faktorer som beskriver vilken typ av skada det 

rör sig om, vilka divisioner patienternas ärenden riktar sig mot, samt vem som anmält ärendet. 

Studiens resultat visar att cirka en fjärdedel av inkomna ärenden handlar om vårdskador, den 

vanligast förekommande anledningen till vårdskador är felbehandling respektive feldiagnos. 

Divisionen som flest ärenden återfanns i var kirurgi- och onkologidivisionen. Patienten själv är den 

som oftast anmäler ärendet men även anhöriga till den drabbade kontaktar patientnämnden. Kvinnor 

kontaktar patientnämnden i större utsträckning än män och medelåldern på den ärendet berör är 50 

år. 

Resultatdiskussion 

 

4.1 Antal vårdskador och deras karaktäristik  

 

Studiens resultat visar att den vanligast förekommande anledningen till anmälan om vårdskada var 

kategorin felbehandling respektive feldiagnos. I denna kategori ingick även felmedicinering samt 

försenad behandling, 123 (53 %) ärenden föll under denna kategori. Dessa resultat stämmer överens 

med fynden i studien av Reader et (2014) där felbehandling och brister i kommunikationen listas 

som de två vanligaste anledningarna till patientklagomål.  

Utöver felbehandling var en vanligt förekommande anledning till anmälan fysiskt lidande (n=49). 

Inom denna kategori föll de ärenden där den drabbade beskrev symtom som exempelvis svår 

postoperativ smärta eller diffusa smärtsymtom efter sjukhusvistelsen. I en artikel av Kuzel, Woolf, 

Gilchrist, Engel, La Veist, Vincent & Frankel (2004) har 38 intervjuer utförts med patienter som 

drabbats av psykiskt eller fysiskt lidande inom vården. Samtliga deltagare i studien hade drabbats 
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av vårdskada. Den vanligaste anledningen till fysiskt lidande var enligt Kuzel et al diffus eller 

ospecificerad smärta efter undersökningar eller lättare ingrepp.  

Det fysiska lidandet som patienter utsatts för i mötet med hälso- och sjukvården går även att 

anknyta till lidande som vårdvetenskapligt begrepp. Lidande kopplat till vårdskada kan beskrivas 

som patientens negativa upplevelse av den givna vården, som kan te sig på olika vis, men som hade 

kunnat förhindras om adekvata åtgärder vidtagits i vårdandet av patienten. Detta är en form av 

lidande som alltid bör motverkas när det är möjligt. Försoning som teoretiskt begrepp beskriver 

patienten eller den anhörigas vilja och behov av att gå vidare i situationen. En patient som har 

drabbats av onödigt lidande och därmed en vårdskada har i regel ett behov av att förr eller senare 

försonas med det inträffade. Vårdgivaren kan i detta fall genom bekräftelse och ett empatiskt 

förhållningssätt hjälpa patienten med denna försoning (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Ett resultat i detta arbete som får anses var positivt är den relativt lilla delen ärenden som utgjordes 

av vårdrelaterade infektioner. Endast 18 ärenden (7 %) av ärendena föll under denna kategori. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) punktprevalensmätning från 2016 var andelen 

vårdrelaterade infektioner 9.1 %. Därmed var skillnaden mellan granskade ärenden i denna studie 

och SKLs mätning 2.1 %.  

I många fall var en vårdskada beskriven ur patientens synvinkel, men det saknades bekräftelse från 

vårdens sida att skada faktiskt hade uppstått i eller i nära anslutning till vårdtillfället. För att få ett 

större urval i studien samt göra den mer patientcentrerad inkluderats även de ärenden där patienten 

beskrev vårdskada. Att hälso- och sjukvården inte bekräftade vårdskadan kunde bero på olika 

anledningar, exempelvis att det var svårt att påvisa vårdskada eller att för lång tid hade gått mellan 

vårdtillfället och anmälan. I 41 % av ärendena fanns ett uttalande från berörd division som 

bekräftade den vårdskada som uppstått enligt anmälaren. Det var dock ett svårtolkat resultat då 

fastställandet av patientens upplevda vårdskada från vårdens sida kunde bestå av allt från en ursäkt 

från exempelvis berörd läkare, till en Lex Maria-anmälan. Därmed kategoriserades alla ärenden där 

uttalande från vården på något sätt bekräftade det inträffade som en vårdskada. 59 % av ärendena 

kategoriserades som “vårdskada har ej fastställts av vården”, inom denna kategori föll de ärenden 

där berörd division inte bekräftade patientens vårdskada. Dessa ärenden kunde innehålla en ursäkt 

från vårdgivarens sida av patientens negativa upplevelse, men ett avlåtande av att det inträffade var 

ett misstag som resulterat i vårdskada. I vissa fall beskrev patienten vårdskada för Patientnämnden 

men ville inte nödvändigtvis ta ärendet vidare. Ibland var det endast en fråga om önskemål för 

ekonomisk ersättning för vårdskadan eller en vilja från patienten att framföra sina synpunkter. Att 
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ett bekräftande av vårdskadan saknades i majoriteten av fallen ökar risken för mörkertal, vilket gör 

den faktiska andelen vårdskador svårbedömd 

Viljan från patientens sida att bli hörd, för att på så vis känna sig bekräftad är enligt Jean Watson ett 

mänskligt begär. Som vårdpersonal gäller det också att vara lyhörd och empatisk för att kunna 

fånga upp dessa signaler, samt uppmuntra patienten att framföra sitt ärende. Watson beskriver 

vikten av en mellanmänsklig relation mellan vårdgivare och patient som bör bygg på tillit och en 

vilja att hjälpa. Om patienten känner sig trygg med att anförtro vårdpersonalen med synpunkter är 

det också lättare att förbättra det som inte fungerar (Alligood, 2014). Oavsett om vårdskadan var 

fastställd av vården eller inte så är det viktigt att låta patienter som anser sig blivit illa behandlade få 

komma till tals (Patientnämnden, 2016).  

4.2 Kirurgi- och Onkologidivisionen anmäls ofta 

 

Av de 229 ärendena så kom flest, 41 % (n=94), från Kirurgi- och Onkologidivisionen. Resten av 

ärendena var relativt jämnt fördelade bland de övriga fem divisionerna, där Neurodivisionen hade 

näst flest (34 stycken = 15 %). Weinke (2013) beskrev att det inom traumakirurgi och ortopedi 

förekommer flest oförutsedda incidenter vilket kan hjälpa till att förklara varför Kirurgi- och 

Onkologidivisionen var mest förekommande i denna studie. Även Soop och medarbetare (2008) 

bekräftar att det inom kirurgin sker flest vårdskador. 

En annan anledning varför Kirurgi- och Onkologidivisionen hade flest anmälningar kan vara 

karaktären på vården. En kirurgisk patient är i de flesta fall förknippat med fler instanser och ett 

större antal olika personal än andra patienter på grund av hur vårdtillfället ser ut. Komplexiteten i en 

längre vårdkedja ökar risken för felbehandling (Nolan, 2000). Ett vårdtillfälle för en kirurgisk 

patient utan komplikationer omfattar oftast en inläggning preoperativt, själva operationstillfället och 

postoperativ vård. Vid överföranden från en enhet till en annan blir kontinuiteten lidande och luckor 

i patientens vård kan uppstå, vilket enligt Cook, Render & Woods (2000) är tillfällen då 

felaktigheter inom vården kan uppstå. 

De flesta ärenden som inkommer till patientnämnden avslutas även av densamma. Dock 

kategoriserades en liten del (6 %) som ej avslutade ärenden. I dessa fall gick ärendena vidare till en 

annan instans, majoriteten av dessa ärenden (57 %) kategoriserades som felbehandling. Kirurgi- och 

Onkologidivisionen var i dessa typer av ärenden representerat flest gånger (64 %). Weinke (2013) 

rapporterade att flest oförutsedda incidenter hände inom traumakirurgi och ortopedi. Dessa 

incidenter kan ha allvarliga konsekvenser vilket i sin tur skulle kunna förklara varför Kirurgi- och 

Onkologidivisionen var representerat i majoritet bland ärenden som går vidare till annan instans. 
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4.3 Anmälaren 

 

Flera kvinnor än män har anmält ärenden (65 % vs. 35 %). Detta överensstämmer med resultat från 

Wessel et al (2012) som såg att kvinnor anmälde sjukvården i större utsträckning än män. Abtahi 

och medarbetare (2015) rapporterade att yngre kvinnor i större utsträckning är missnöjda med 

vården jämfört med yngre män. I en studie gjord av Pukk, Lundberg, Penaloza-Pesantes, Brommels 

& Gaffney (2003) så jämfördes antalet vårdsökande i Sverige med antalet inkomna ärenden till 

Landstingets Ömsesidiga Försäkringskassa, LÖF. Studien visar på att kvinnor generellt sett oftare 

söker vård än män då 55 % av totala antalet vårdsökande var kvinnor medan 60 % av inkomna 

ärenden till LÖF var rapporterade av kvinnor. Att kvinnor i större utsträckning söker vård borde 

även ses i antalet anmälningar till patientnämnden men skillnaden i aktuell studie är överdrivet stor 

om paralleller till de andra studierna ska dras.   

En majoritet (73 % = 168 stycken) av de som anmäler är patienterna själva vilket överensstämmer 

med Skålén et al (2016) som i sin studie kom fram till samma sak. Anledningen till att patienterna 

själva oftare anmäler än andra kan vara tillgången på information. Ofta är informationen mer 

omfattande och lättare att beskriva om det är den utsatta personen själv som ska rapportera. Utifrån 

ett samhällsperspektiv kan det anses problematiskt att det krävs både motivation, styrka och ett mått 

av läs- och skrivförståelse för att ta sig an att utförligt beskriva det inträffade. Processen att anmäla 

ett ärende kan möjligen ses som komplicerad, vilket leder till ett mörkertal angående antal 

vårdskador (Wessel et al, 2012). Mer forskning kring detta område behövs för att i framtiden kunna 

dra några slutsatser. 

  

5.1 Metoddiskussion  
 

En av styrkorna med studien var datainsamlingen som både var lättillgänglig och kostnadseffektiv. 

En annan styrka var att samtliga ärenden från 2015 granskades, vilket uteslöt risken för ett skevt 

urval. Det var även en tidseffektiv datainsamling i jämförelse med andra datainsamlingsmetoder 

som exempelvis enkätutskick eller intervjustudier. Majoriteten av ärendena var så pass tydligt 

beskriva att kategoriseringen av vårdskador kunde göras på enkelt sätt. Den valda designen 

underlättade presenterandet av data på ett tydligt sätt. 

Svagheterna med studien var svårigheten att analysera data då sammanfattningarna i vissa fall var 

för kortfattad. Ärendena är författade av handläggare på patientnämnden vilket kan ge en oriktig 

bild av situationen. Den stora mängden data gjorde också analysen tidskrävande vilket inte var 
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optimalt under den tidsram som fanns. En annan svaghet var att det i många fall saknades uttalande 

från berörd division om vårdskadan, vilket därmed gör resultatet av faktiska vårdskador svårt att 

utläsa. Något som främjar generaliserbarheten är det stora urvalet samt att resultatet av denna studie 

liknar resultatet av tidigare studie inom samma ämne. Dock kan inte aktuell studies resultat 

översätta den totala mängden vårdskador då det alltid finns ett mörkertal med patienter som inte 

anmäler. Även utfallet av kategoriseringen kan se olika ut beroende på var studien genomförs.  

5.2 Metodens karaktär 

 

En empirisk retrospektiv studie med kvantitativ ansats var en adekvat metod att använda med tanke 

på karaktären av det data som användes. Metoden fungerade väl att använda för att svara på 

studiens frågeställning och författarna anser att given metod kan återanvändas för studier med 

liknande ämne. 

5.3 Mätinstrumentet 

 

Ett tidigare granskningsinstrument upptäcktes och modifierades. Efter testning bedömdes 

instrumentet fungera, vilket gav det face validity. Patientärendena gick utifrån 

granskningsinstrumentet att kategorisera på ett problemfritt sätt för studiens syfte, och validiteten 

anses därför som hög. Då instrumentet var nytt och därmed inte använts i tidigare studier är 

reliabiliteten okänd. Delar av instrumentet (Bamford & Perlkvist, 2016) har dock använts i en 

tidigare kandidatuppsats och resultatet i det arbetet liknar i vissa avseenden resultatet av denna 

studie, vilket i sin tur ökar reliabiliteten för granskningsinstrumentet. De flesta av instrumentets 

frågor hade fixerade svarsalternativ som gjorde det förhållandevis svårt för datagranskaren att 

subjektivt tolka svaren. Författarna försökte minska risken att tolka datan olika genom att använda 

mätinstrumenten individuellt för att sedan jämföra så att data inte tolkades på olika sätt (Polit & 

Beck, 2014). 

 

 

5.4 Intern och extern validitet 

 

Studiens resultat får anses ha hög intern validitet då den granskade datan inte var tolkningsbar 

utifrån instrumentet. Granskningsinstrumentet var lämpligt för att besvara studiens frågeställningar 

och resultatet liknar till stor del resultatet av andra studier inom samma område, vilket ökar 

validiteten. Inga ärenden inkomna till patientnämnden exkluderades innan en första granskning av 

författarna. I och med att alla ärenden inkluderades initialt så eliminerades det största hotet 

gentemot den interna validiteten (Polit & Beck, 2014). Författarna till detta arbete valde också att 
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analysera och kategorisera samtliga ärendena separat för att sedan jämföra resultatet. Enstaka 

problem med kategoriseringen löstes genom diskussion.  

Den externa validiteten i studien är i nuläget oklar då endast ärenden från patientnämnden i ett 

landsting har granskats. Det är inte säkert att fördelningen mellan vårdskador, divisioner och andra 

presenterade siffror stämmer överens med situationen i andra landsting. Dock har liknande studie 

utförts i en annan kandidatsuppsats där delar av resultatet liknar denna studies resultat (Bamford & 

Perlkvist, 2016), vilket ökar den externa validiteten (Polit & Beck, 2014).  

5.5 Etisk diskussion och samhälleliga aspekter 

 

I den aktuella studien har materialet bestått av sammanfattningar av avidentifierade ärenden. 

Därmed har inte den personliga integriteten riskerats (Polit & Beck, 2014). Det etiska dilemmat i 

arbetet är att det sannolikt inte ges någon information till den som anmält ärendet om att en tredje 

part tar del av denna information. Ärendena har hanterats med största försiktighet och resultatet av 

studien kommer förhoppningsvis kunna vara underlag för framtida forskning.  Förhoppningen med 

studien var att beskriva anmälda vårdskador för att kartlägga de brister som finns inom hälso- och 

sjukvården. Resultatet visar att cirka en fjärdedel av inkomna ärenden handlar om vårdskador, 

vilket utifrån ett samhällsperspektiv innebär stora kostnader. Enligt siffror presenterade i 

Läkartidningen (2014) uppgick dessa kostnader år 2013 till ca 8 miljarder kronor. Utöver höga 

kostnader innebär vårdskador ökat lidande, förlängda vårdtider och därmed köer, samt högre 

arbetsbelastning för vårdpersonalen.  

5.6 Klinisk implikation och behov av vidare forskning 

 

Hälso- och sjukvården måste systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete (SFS: 

2010:659) och det är därför viktigt att belysa vårdskador då detta kan fungera som underlag 

till förbättringar inom vården. Sjuksköterskan bör i sitt arbete stödja och uppmuntra 

patienter som anser sig ha blivit illa behandlade att framföra sina synpunkter, dels till berörd 

verksamhet men även till patientnämnden om behovet finns. Utifrån ett patientsäkert och 

patientcentrerat arbetssätt minskar risken för vårdskador. Genom att arbeta förebyggande 

mot vårdskador minskar patientlidande och den kostnad detta innebär.  

 

Aktuell studie har ett begränsat geografiskt perspektiv. Detta i kombination med att relativt lite 

aktuell forskning inom området finns tillgänglig i nuläget leder till att vidare forskning behövs för 

att kunna bekräfta studiens resultat och främja generaliserbarheten. Framtida liknande studier som 
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utförs i andra landsting skulle kunna möjliggöra en nyanserad helhetsbild över vårdskadeärenden i 

Sverige.  

5.7 Slutsats 

 

Andelen vårdskador utgjorde cirka en fjärdedel av inkomna ärenden. Den vanligaste förekommande 

anledningen till anmälan av vårdskada var felbehandling respektive feldiagnos. Utöver 

felbehandling var fysiskt lidande en vanlig anledning till vårdskada. Kirurgi- och 

onkologidivisionen var den division som var representerad i flest fall, troligen på grund av vårdens 

karaktär, långa vårdtider och större ingrepp. Av vårdskadeärendena var 41 % på något sätt 

bekräftade av vården. Kvinnor kontaktar patientnämnden i regel oftare än män och oftast är det 

patienten själv som anmäler ärendet. Endast ett fåtal av ärendena går vidare till annan instans. Det 

behövs vidare forskning för att bekräfta resultatet av denna studie 
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BILAGA 1. GRANSKNINGSMALL 
 

 

Kön: 

1. Kvinna □  2. Man □ 

 

Ålder: 

 

Vem anmäler: 

1. Patient □  2. Anhörig □ 3. Vårdpersonal □ 

 

Vilket sjukhus gäller ärendet? 

1. Akademiska □  2. Enköping □ 

 
 

Vilken division gäller ärendet? 

1. Diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen □ 2. Kirurg- och onkologdivisionen □ 

3. Kvinno- och barndivisionen □    4. Neurodivisionen □   

5. Medicin- och thoraxdivisionen □    6. Psykiatridivisionen □ 

  

 

Vilken typ av vårdskada gäller ärendet? 

1.Fallolycka □   2. Infektion □    3. Fysiskt lidande □ 

4. Trycksår □   5. Felbehandling/diagnos □  6. Psykiskt lidande □ 

7. Brister i omvårdnaden □      

 

Är vårdskadan fastställd? 

1. Vårdskada har fastställts av vården □  2. Vårdskada har ej fastställts av vården □ 

 

Är ärendet uppenbart avslutat? 

1. Ärendet är uppenbart avslutat □   2. Ärendet är inte uppenbart avslutat □ 

 

 

 


