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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: primärvård, klagomål, kvalitativ metod 

Bakgrund: Klagomål är en indikator på kvaliteten och säkerheten på hälso- och sjukvården. 

Klagomål som inkommer till patientnämnderna ökar och 26 procent av dessa är riktade mot 

primärvården. Klagomål riktade mot sjuksköterskor handlar om deras icke-vårdande attityder. 

Teoretisk referensram: Lidande är en del av människans liv. Det finns lidande som inte kan 

elimineras och sedan finns det onödigt lidande. Vårdlidande är ett exempel på onödigt 

lidande. Vårdlidande är lidande kopplat till vårdsituationen. Vårdlidande är inte fullständigt 

klarlagt och ämnet behöver studeras vidare. 

Syfte: Syftet var att utforska och beskriva orsaker till patientnämndsärenden från kategorin 

”kommunikation”. 

Metod: Kvalitativ design med induktivt förhållningssätt. Patientnämndsärenden 

inrapporterade av både patienter och närstående som gällde den offentliga primärvården 

(n=71), vilka av patientnämndens handläggare hade sammanfattats och sorterats in under 

kategorin ”kommunikation” bearbetades med innehållsanalys. 

Resultat: Orsakerna till klagomålen delades in i fem kategorier. Dessa kategorier var: ”att 

vara avvisad”, ”att vara obekräftad”, ”att vara oviss”, ”att vara eller inte vara ansvarig” samt 

”att uppleva felaktigheter”. 

Slutsats: Klagomål på den offentliga primärvården handlade om brister i hälso- och 

sjukvårdspersonalens vårdande. Vårdpersonalen behöver hänvisa istället för att avvisa 

patienter och närstående. Dessutom behöver vårdpersonalen bli bättre på att lyssna och 

undvika att ifrågasätta. Patienter och närstående är beroende av vårdpersonalens befogenheter 

och vill vara delaktiga i vården. Patienter och närstående vill få vård på ett respektfullt sätt 

och vill inte känna sig osäkra. 

  



   

 

 

 

ABSTRACT 

Keywords: primary care, complaints, qualitative method 

Background: Complaints are an indicator of the quality and safety of care. Complaints to the 

Patient Advisory Committee (PAC) is increasing and 26 percent of these are addressed to the 

primary care. Complaints directed to nurses are about their non-caregiving attitudes. 

Theoretical frame: Suffering is part of human life. There is suffering that cannot be 

eliminated, and then there is pointless suffering. Suffering related to care is an example of 

pointless suffering. Suffering related to care are suffering associated with the care situation. 

Suffering related to care is not fully understood, and studies are required on the subject. 

Purpose: The purpose was to explore and describe causes of PAC complaints from the 

category “communication”. 

Method: Qualitative design with inductive approach. PAC complaints were reported by both 

patients and relatives regarding public primary care (n=71), which by the PAC staff were 

reviewed and sorted under the category "communication" were processed with content 

analysis. 

Results: The causes of the complaints were divided into five categories. The categories were: 

"to be rejected", "to be unconfirmed", "to be uncertain", "to be or not to be responsible" and 

"to experience inaccuracies". 

Conclusion: Healthcare staff need to refer instead of reject patients and relatives. The staff 

need to be better at listening and avoid questioning. Patients and relatives are dependent on 

the staff´s knowledge and want to be involved in the care. They want to be treated in a 

respectful way and do not want to feel insecure.  
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BAKGRUND 

Hälso- och sjukvården i Sverige 

Det finns riktlinjer för hur hälso- och sjukvården i Sverige ska prioriteras. Riktlinjerna baseras 

på tre etiska principer: människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. Enligt människovärdesprincipen har alla människor ett lika 

värde och prioriteringar får inte göras på grund av människans personliga egenskaper, ålder 

och ställning i samhället. Enligt behovs-solidaritetsprincipen ska människor med störst behov 

få företräde till hälso- och sjukvård samt att resurser ska omfördelas till områden där störst 

behov finns. Enligt kostnadseffektivitetsprincipen har hälso- och sjukvården ett ansvar att 

utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt (SOU, 2001:8). Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30) baseras på de etiska principerna och i lagen står det så här:  

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” (SFS, 2017:30, 

kap. 3, § 1). 

I Sverige finns vårdvalssystemet som ger patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare i 

primärvården. Alla vårdgivare har rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning 

om de uppfyller de krav som regionen ställer. Målet med detta är att öka patienternas 

inflytande och öka antalet vårdgivare (Socialstyrelsen, 2009). En studie visar att 

vårdvalssystemet ökade antalet besök bland individer i mer välmående grupper och med lägre 

vårdbehov. Var primärvården finns lokaliserad har blivit beroende av var leverantören väljer 

att placera sin mottagning, patientens val och efterfrågan och inte av patienternas vårdbehov. 

Vårdvalssystemet har medfört att det finns fler vårdcentraler i storstadsområden samt gjort det 

svårare för grupper med komplexa behov att få vård (Burström et al., 2017). 

 

Klagomål och samhället 

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter gällande verksamhetens kvalitet 

från patienter och deras närstående, personal, andra vårdgivare, föreningar, andra 
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organisationer och intressenter (SOSFS, 2011:9). Vid frågor, klagomål och synpunkter på 

hälso- och sjukvård kan personer vända sig till patientnämnderna. Patientnämndernas 

huvudsakliga uppgift är att hjälpa människor att föra fram frågor, klagomål och synpunkter 

till vårdgivare och att få dessa besvarade (SFS, 2017:372). Klagomål som kommer till 

patientnämnderna i Sverige ökar. År 2015 tog patientnämnderna emot drygt 32 700 klagomål 

jämfört med 26 500 klagomål år 2010. Högst andel klagomål kommer från 

storstadsregionerna. Majoriteten av klagomålen handlar om vård och behandling samt om 

kommunikation. Hälften av klagomålen rör somatisk specialistvård. Primärvården står för 26 

procent av klagomålen och den psykiatriska specialistvården för 11 procent. (Socialstyrelsen, 

2016). 

I Sverige drabbas varje år cirka 100 000 patienter av en vårdskada (Socialstyrelsen, 2019a). 

Enligt Patientsäkerhetslagen definieras vårdskada som 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. Patientsäkerhet definieras som skydd mot 

vårdskada (SFS, 2010:659). Ett sätt att arbeta med patientsäkerhet är att vårdgivare bedriver 

arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Vårdgivare ska med stöd av ledningssystem planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 

och förbättra verksamheten (SOSFS, 2011:9). Att bearbeta och hantera klagomål från 

patienter och närstående är ett sätt att identifiera brister i kvaliteten och säkerheten i vården. 

Resultatet av bearbetningen kan sedan användas som underlag i förbättringsarbetet (Reader, 

Gillespie & Roberts, 2014; Råberus, Holmström, Galvin & Sundler, 2018; Wei et al., 2018). 

Ett exempel på detta är en interventionsstudie som vidtog åtgärder efter att ha systematiskt 

gått igenom klagomål. Åtgärder som vidtogs var riskbedömning, ändring av rutiner, träning 

och utbildning. Resultatet av interventionen visade på att antalet klagomål minskade. En säker 

vård med god kvalitet genererar färre klagomål och minskar kostnaderna för samhället 

(Barragry et al., 2016). 

 

Klagomål och individen 

Patienten kan använda sig av olika strategier för att hantera negativa händelser i mötet med 

vården. En strategi är att sluta eller minska användandet av en specifik vårdgivares tjänster. 
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En annan strategi är att patienten uttrycker med ord sitt missnöje genom att till exempel klaga 

direkt till vårdaren, skriva till verksamhetschefen eller fylla i enkäter som vårdgivaren skickar 

ut (Brüggemann, 2017). Patienten eller den närstående klagar bland annat för att förhindra att 

en liknande händelse drabbar någon annan. Att skriva klagomål kräver en hel del arbete, tid 

och ansträngning från den som skriver för att övertyga läsaren om orättvisa och tillhörande 

skada (McCreaddie, Benwell & Gritti, 2018). Människor med negativa erfarenheter av vården 

tenderar att inte framföra sina klagomål till vårdgivaren (Wessel, Lynøe, Juth, & Helgesson, 

2012; Brüggemann, Wijma & Swahnberg, 2012). Att patienten är tyst och inte klagar leder till 

att vårdgivaren förlorar betydelsefull återkoppling gällande säkerheten och kvaliteten av 

vården. Patientens tystnad ska automatiskt inte ses som att patienten är nöjd med vården 

(Brüggemann et al., 2012). 

Kvinnor lämnar in fler klagomål än män (Skålen, Nordgren & Annerbäck, 2016). Om det är 

en kvinnlig patient, en manlig patient eller om det är en närstående som klagar har betydelse 

för karaktären av klagomålet. Kvinnliga patienter rapporterar missnöje gällande mötet med 

vården, medan manliga patienter rapportera missnöje med administration. Om ett klagomål 

från en manlig patienten rapporteras av en släkting så är sannolikheten större att klagomålet 

handlar om mötet med vården (Eriksson, Raharjo & Gustavsson, 2018). 

I en studie av Råberus och medarbetare (2018) studerades orsakerna till 170 systematiskt 

slumpmässigt utvalda klagomål. Resultatet av studien visar att klagomålen handlar om 

tillgång till sjukvårdstjänster, kontinuitet och uppföljning, incidenter och patientskada, 

kommunikation, attityder och tillvägagångssätt samt vård mot patientens önskningar. En 

annan studie visar att klagomål riktade mot läkare handlar om kvaliteten på behandlingen och 

läkarens kompetens, medan klagomål riktade mot sjuksköterskor gäller deras icke-vårdande 

attityder (Wei et al., 2018).  

Hur klagomålet hanteras är viktigt för patienten. Att be om ursäkt kan göra en missnöjd 

patient nöjd. I en studie av Robinson och medarbetare (2014) åtgärdades 67 % av klagomålen 

genom att enbart be om ursäkt. En annan studie visar att det som skapar tillfredställelse bland 

personer som klagar är när vårdgivaren erkänner sitt misstag, ska granska händelsen eller ber 

om ursäkt (Skålen et al., 2016). Även vårdpersonal anser att be om ursäkt och erkänna 

misstag är viktigt när fel har begåtts. I en studie anser distriktssköterskor att god vård innebär 

förmågan att erkänna när ett möte blivit dåligt och att det är viktigt att be om ursäkt när det 
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har blivit fel (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015). 

Det finns människor på båda sidorna av klagomålet, människor som har fått uppleva 

felaktigheter och människor som blir anklagade för att ha gjort fel. Klagomål kan riktas mot 

om en specifik vårdare och detta kan påverka den anklagade vårdaren negativt. En studie visar 

att läkare som får klagomål har i högre grad ångest, depression och självmordstankar (Bourne 

et al., 2015). 

 

Distriktssköterskan och individen 

Distriktssköterskan ansvarar för att utveckla omvårdnaden i primärvården. Inom primärvården 

är distriktssköterskan den som patienterna möter först och har mest kontakt med. 

Distriktssköterskan arbetar i skiftande situationer och miljöer och behöver därför ett etiskt 

förhållningssätt som bland annat innebär respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. En distriktssköterska ska möta patienter och närstående med närvaro, 

lyhördhet, ärlighet och bekräftelse samt stödja patientens delaktighet och egenvårdsförmåga 

utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2019). Det 

första mötet med patienten är grunden för en tillförlitlig och hållbar vårdrelation och brist på 

tid och stress kan leda till möten av sämre kvalitet (Nygren Zotterman et al., 2015). En 

fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten är essentiell. 

Distriktssköterskan behöver förstå vad patienten förmedlar för att kunna bemöta och ge vård 

till patienten på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom behöver patienten förstå vad 

distriktssköterskan förmedlar för att fatta rätt beslut och vara delaktig i vården. Brister i 

kommunikationen kan leda till att patienten inte följer ordinationer eller inte söker vård fast 

tillståndet kräver det (Socialstyrelsen, 2019b). 

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen i examensarbetet utgår från det vårdvetenskapliga begreppet 

”vårdlidande”. För att lättare förstå ”vårdlidande” behöver begrepp som ”patient”, ”vårdande” 

och ”lidande” förklaras. Varför vårdlidande studeras kommer från människans önskan att veta 

mer om ämnet, samt för att den innersta orsaken till vårdlidande fortfarande är okänt. Vårdare 
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orsakar vårdlidande omedvetet och detta beror på avsaknad av reflektion och bristande 

kunskap om människans lidande (Eriksson, 2018). 

Att vara patient innebär att personen själv eller med hjälp av en annan tvingas söka upp en 

vårdinrättning, eller att patienten blir uppsökt av en vårdare från en vårdinrättning. Att vara 

patient innebär även att personen själv eller tillsammans med närstående och vården gör upp 

mål för att förändra eller upprätthålla aktuellt hälsotillstånd (Eriksson, 2018). 

Eriksson (2018) sammanfattar vårdandets utgångspunkter så här: 

• Att vårda är i grunden ett naturligt mänskligt beteendemönster.  

• Varje människa är i grunden en naturlig vårdare. 

• I en gynnsam miljö aktiveras den ursprungliga tendensen och förmågan att vårda. I en 

gynnsam miljö kan individen förverkliga sina innersta syften. 

• Att vårda är att ansa, leka och lära i syfte att åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling 

i syfte att förändra, upprätthålla, igångsätta, eller stödja hälsoprocesserna. 

• Att vårda är att dela. 

• Vårdandet omfattar hela människan med kropp, själ och ande. 

• Vårdandet har ett hälsofrämjande syfte. 

• Att vårda är att hela. 

• Vårdandet kan anta olika former men grunden i vårdandet är alltid detsamma. 

• Att utföra vårdarbete innebär inte nödvändigtvis vårdande. 

När den naturliga vården inte räcker till så kan den kompletteras med den yrkesmässiga 

vården. Att vårda innebär bland annat att lindra människans lidande. Lidandet kan ses som 

något negativt, något som människan måste leva med, en kamp men också som något 

konstruktivt. En människa som lider kan samtidigt uppleva hälsa. Vårdpersonal kommer i 

kontakt med tre olika former av lidande i sitt arbete. Dessa former är livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är kopplat till människans hela livssituation. 

Sjukdomslidande är lidande kopplat till människans sjukdom och behandling. Vårdlidande är 

lidande kopplat till själva vårdsituationen. Lidandet är en del av människans liv men det finns 

lidande som är onödigt och som behöver elimineras. Vårdlidande är exempel på onödigt 

lidande. För att förklara det vårdvetenskapliga begreppet ”vårdlidande” ytterligare så delas 
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den in i kategorierna: ”kränkning av patientens värdighet”, ”fördömelse och straff”, 

”maktutövning” samt ”utebliven vård eller icke-vård" (Eriksson, 2018). 

 

Vårdlidande - kränkning av patientens värdighet 

Begreppet värdighet har flera dimensioner. Alla människor har i grunden samma värde och 

värdighet, men människor har även en egen uppfattning om sin värdighet. Patienten upplever 

vårdlidande när patientens värdighet kränks. Att kränka patientens värdighet innebär att frånta 

henne möjligheten att helt och fullt vara människa. Detta innebär även att människans 

möjligheter att använda sig av sina innersta hälsoresurser minskar. Kränkning av patientens 

värdighet kan ske genom direkta eller abstrakta handlingar. En direkt handling är till exempel 

nonchalans vid tilltal, inte skydda patienten vid vårdåtgärder som är intima eller inte skydda 

patienten vid personliga frågor. Kränkningen kan även ske mer abstrakt genom att vårdaren 

har en bristande etisk hållning och inte ser patienten som en människa (Eriksson, 2018). 

 

Vårdlidande - fördömelse och straff 

Vårdlidande uppstår när patienten upplever fördömelse och straff. Fördömelse och straff hör 

ofta samman. Fördömelsen har sin grund i uppfattningen om att vårdaren avgör vad som är 

rätt eller fel med patienten. Exempel på detta är när vårdaren tar beslut utan att ta hänsyn till 

patienten eller när vårdaren har en syn på hur en idealpatient borde vara. När patienten inte 

lever upp till förväntningen av att vara idealpatient kan patienten känna av fördömelse. 

Patienten kan uppleva straff när vårdaren inte ger omsorgsfull vård eller nonchalerar 

patienten. Exempel på detta är när en vårdare låter bli att torka munnen på en patient som inte 

själv klarar av att göra detta eller när vårdaren inte orkar prata med en patient som upplevs 

som svår (Eriksson, 2018). 

 

Vårdlidande - maktutövning 

Vårdlidande uppstår när vårdaren utövar sin makt. Vårdaren kan utöva sin makt genom att 

inte ta patienten på allvar. Att inte bli tagen på allvar ger patienten en känsla av maktlöshet. 

Ett annat sätt att utöva makt är att tvinga patienten att handla mot sin vilja. Ett sätt att tvinga 
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patienten att handla mot sin vilja är genom konkreta tvingande handlingar eller genom att ha 

en viss attityd som gör att patienten känner sig tvingad att handla mot sin vilja (Eriksson, 

2018). 

 

Vårdlidande - utebliven vård eller icke-vård 

Att en patient upplever utebliven vård beror på vårdarens bristande förmåga att se och 

bedöma vad en patient behöver. Utebliven vård kan handla om allt från mindre förseelser och 

slarv till medveten vanvård. Icke-vård är vård där vårdaren inte utför vård eller där den 

vårdande dimensionen saknas. Icke-vård kommer från vårdarens grundhållning och motiv till 

att vårda (Eriksson, 2018). 

 

Problemformulering 

En fungerande kommunikation mellan patienten och vårdaren gör det möjligt för patienten att 

få lämpligt bemötande och rätt vård (Socialstyrelsen, 2019b). Patienter och närstående klagar 

på brister i kommunikationen (Råberus et al., 2018; Socialstyrelsen, 2016) och för att öka 

förståelsen för vad det är som brister så behöver fenomenen ”klagomål” och 

”kommunikation” utforskas och beskrivas. Den ökade förståelsen gynnar patienter, 

närstående, personal och organisation. Vårdlidande är ett problem inom hälso- och sjukvården 

och detta behöver lyftas fram och diskuteras. Vårdpersonal orsakar patienter vårdlidande 

omedvetet och detta beror på vårdpersonalens bristande reflektion av det mänskliga lidandet 

(Eriksson, 2018). Att reflektera över vårdlidande gynnar alla inblandade. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att utforska och beskriva orsaker till patientnämndsärenden 

från kategorin ”kommunikation”. 
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METOD 

Design 

I examensarbetet användes en kvalitativ design med ett induktivt förhållningssätt (Graneheim, 

Lindberg & Lundman, 2017). En kvalitativ design valdes med anledning av att syftet med 

examensarbetet var att utforska och beskriva orsaker till patientnämndsärenden. Med 

induktivt förhållningssätt menas att bearbetningen och analysen av patientnämndsärendena 

utfördes utan hjälp av en teori. Valet av kategorier hade utgångspunkt i 

patientnämndsärendenas text. 

Klagomål och synpunkter från patienter och närstående inkommer till patientnämnden via 

telefon, brev, mejl, E-tjänsten på webbsidan 1177 eller som personligt besök på 

patientnämndens kontor. Patientnämndens handläggare dokumenterar klagomål från patienter 

och närstående. I examensarbetet benämns handläggarnas dokumentation av klagomål som 

”patientnämndsärenden”. 

 

Datainsamling och urval 

Data som samlades in var befintligt material skrivet av patientnämndens handläggare. 

Patientnämndsärendena kategoriseras enligt patientnämndens rutiner och dessa kategorier är: 

”vård och behandling”, ”kommunikation”, ”patientjournal och sekretess”, ”ekonomi”, 

”organisation och tillgänglighet”, ”vårdansvar”, ”administrativ hantering” samt ”övrigt”. 

Kategorierna har även underkategorier för att specificera ärendet ännu mer. 

Patientnämndsärendena inhämtades personligen från patientnämnden. Det fanns både 

pågående och avslutade patientnämndsärenden. De patientnämndsärenden som lämnades ut 

var cirka 500 avslutade ärenden från år 2018. Patientnämndsärendena handlade om den 

offentliga och privata primärvården. 

Urvalet utgjordes av patientnämndsärenden från både patienter och närstående. Anledning till 

att inte göra skillnad på om klagomålet var skrivet av en patient eller en närstående var att 

närstående är en del av patientens vård (Eriksson, 2018) samt att fokus låg på att utforska och 

beskriva orsaker till klagomålen. Urvalet utgjordes även av samtliga avslutade 

patientnämndsärenden från år 2018 under kategorin ”kommunikation” och som handlade om 
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den offentliga primärvården (n=71). Motiv för att använda patientnämndsärenden gällande 

den offentliga primärvården från kategorin ”kommunikation” var på grund av att det 

vårdvetenskapliga begreppet ”vårdlidande” till stor del berör kommunikation och på grund av 

den begränsade tiden att utföra examensarbetet. I kategorin ”kommunikation” fanns 

underkategorierna ”bemötande”, ”information”, ”ej lyssnad till”, ”övergrepp”, 

”dialog/delaktighet med patient/närstående”, ”information till patient/närstående” samt 

”kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor”. 

 

Tillvägagångssätt och forskningsetiska överväganden 

Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete inhämtades 

från förvaltningschefen för patientnämnden. Examensarbetet bedömdes utgöra en del av det 

kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och ansågs därför ej behöva granskas av 

Etikprövningsmyndigheten. Önskemålet att få material skrivet av patienter och närstående 

nekades bland annat på grund av att deltagarna inte kunde ge samtycke eller bli informerade 

om att delta i ett examensarbete. Materialet som lämnades ut var skrivet av patientnämndens 

handläggare. 

De forskningsetiska överväganden gjordes med hjälp av lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten 

för människovärdet vid forskning (SFS, 2003:460). Data som samlades in till examensarbetet 

var avidentifierat av patientnämndens handläggare. Patientnämndsärendena hade 

ärendenummer, information om vilken vårdcentral det gällde samt i vissa fall ålder och kön på 

den som ärendet gällde. Inga personnamn eller personnummer fanns med i det skriftliga 

materialet. För att ytterligare avidentifiera patientnämndsärenden användes inga namn på 

vårdcentralerna samt ingen ålder på patienterna i detta examensarbete. De 71 

patientnämndsärenden som användes i examensarbetet fick nya ärendenummer vilket 

möjliggjorde citering av patientens eller den närståendes klagomål i resultatdelen. Efter 

överenskommelse med förvaltningschefen för patientnämnden ska patientnämndsärendena 

lämnas tillbaka för destruktion efter avslutat examensarbete. 
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Bearbetning och analys 

Det manifesta innehållet i patientnämndsärendena bearbetades och analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan antingen fokusera på det manifesta 

eller det latenta innehållet i en text. Det manifesta innehållet beskriver det konkreta i en text 

medan det latenta innehållet beskriver den underliggande betydelsen i texten (Graneheim et 

al., 2017; Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Förförståelse 

I en kvalitativ innehållsanalys kan författarens personliga historia återspeglas i tolkningarna 

av texten (Graneheim & Lundman, 2004). Den kvalitativa innehållsanalysen var författarens 

första samt att den genomfördes ensam. Författaren till detta examensarbete har erfarenheter 

av att studera på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 

arbeta som vårdare, vara patient och närstående. Dessutom har författaren kunskaper om det 

vårdvetenskapliga begreppet ”vårdlidande” samt att patientnämndärendena till en början var 

kategoriserade av patientnämndens handläggare. 

 

Processen 

Patientnämndsärendena bearbetades och analyserades ur ett patient- och närståendeperspektiv. 

Alla patientnämndsärenden (n=71) lästes igenom ett flertal gånger. Därefter fokuserades det 

på ett patientnämndsärende i taget. Patientnämndsärendet lästes igenom med syftet att hitta 

orsaken till klagomålet. Anledningen till klagomålet var en händelse som patienten eller den 

närstående fått uppleva. En till två meningsbärande enheter valdes ut från varje 

patientnämndsärende (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på meningsbärande enhet: 

”Patienten har haft flera olika hyrläkare som inte lyssnat på de besvär som 

patienten berättat om. Besvären har funnits sedan patienten fick en fästing för 

drygt ett 1,5 år sedan. Patienten har önskat att få ta borreliablodprov men 

nekats detta” (Patientnämndsärende 34). 

Därefter kondenserades den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Exempel på kondenserad meningsbärande enhet: 

”Läkare lyssnade inte på patientens besvär. Patienten hade önskemål om att ta 

prov men nekats detta” (Patientnämndsärende 34). 

Därefter kodades den kondenserade meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på kod:  

”Lyssnade inte” (Patientnämndsärende 34). 

Den kondenserade meningsbärande enheten och koden skulle återspegla det manifesta 

innehållet i texten. Med andra ord skulle inga tolkningar göras av texten vid framställandet av 

den kondenserad meningsbärande enheten och koden (Graneheim et al., 2017; Graneheim & 

Lundman, 2004). Koderna delades in i grupper som enligt författaren hade liknande innebörd. 

För att lättare hantera koderna delades de först in i underkategorier. Därefter delades 

underkategorierna in i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Framställandet av 

underkategorier och kategorier är ett resultat av författarens tolkning av koderna. 
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RESULTAT 

Under resultatdelen presenteras och beskrivs kategorierna från den kvalitativa 

innehållsanalysen. 

Tabell 1. Resultat av den kvalitativa innehållsanalysen. 

Kategori Underkategori 

Att vara avvisad 
Att inte vara välkommen 

Att vara nekad 

Att vara obekräftad 
Att inte vara lyssnad på 

Att vara ifrågasatt 

Att vara oviss 
Att inte få återkoppling 

Att vänta 

Att vara eller inte vara ansvarig 
Att bli överlämnad ansvaret 

Att inte vara med 

Att uppleva felaktigheter 

Att vara förnedrad 

Att bevittna fel 

Att inte få respektfull vård 

 

Att vara avvisad 

Händelser under kategorin ”att vara avvisad” handlade om att vårdpersonalen bad patienten 

eller den närstående att söka vård någon annanstans, att patienten bollades mellan vårdgivare, 

att patienten ombads att fysiskt lämna vårdcentralen samt om att vårdpersonalen inte hälsade 

på patienten eller den närstående. Under kategorin återfanns även händelser som handlade om 

att önskemål om vård eller besök hos en viss vårdpersonal nekades. 

”Patienten som är multisjuk önskar en behandling med ett läkemedel som 

förskrivs på licens. Läkaren vill inte behandla patienten med detta läkemedel. 

Patienten anser att läkaren har för lite kunskaper om patientens sjukdom och 

patienten hade tagit med sig information men det ville läkaren inte ta del av” 

(Patientnämndsärende 52). 
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Att vara obekräftad 

Under kategorin ”att vara obekräftad” påträffades händelser som handlade om att patienten 

eller den närstående i sitt möte med vårdpersonalen inte blev lyssnad på. Patienten eller den 

närstående uttryckte att vårdpersonalen inte lyssnade på eller nonchalerade det som patienten 

eller den närstående ville förmedla, att vårdpersonalen pratade om sig själv, att 

vårdpersonalen avslutade telefonsamtal i förtid eller att patienten eller den närstående inte 

förstod vårdpersonalen på grund av språkförbistring. 

”Patienten hade behov av längre sjukskrivning på grund av lunginflammation. 

Läkaren lyssnade inte på hennes beskrivning av sitt arbete utan fokuserade 

enbart på att proverna var normala och la på luren. Patienten kontaktade 

vårdcentralen för att byta läkare med det gick inte. Patienten vill att läkaren får 

en varning eller någon annan reprimand, Patienten kommer att byta 

vårdcentral” (Patientnämndsärende 35). 

Händelser under kategorin ”att vara obekräftad” handlade även om patientens eller den 

närståendes upplevelser av att bli ifrågasatt. Detta visade sig genom att vårdpersonalen 

frågade varför patienten eller den närstående besökte vårdaren eller ifrågasatte patientens 

behov av vård. 

 

Att vara oviss 

I kategorin ”att vara oviss” återfanns berättelser som handlade om att patienten eller den 

närstående inte fick återkoppling. Det kunde handla om att patienten eller den närstående hade 

sökt en viss vårdpersonal men att denne inte hade återkommit. Det kunde även handla om att 

vårdpersonalen inte hade återkopplat resultatet av en utredning för patienten eller den 

närstående. Händelser i kategorin ”att vara oviss” handlade även om att patienten eller den 

närstående fick vänta länge på provsvar. 

”Patienten utreds på vårdcentralen. Utredningen har tagit lång tid och 

patienten har fortfarande inte fått någon information om resultatet. De svar som 

patienten har fått gäller prover och dessa har kommit brevledes. Patienten 
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saknar återkoppling från läkaren och har fått erbjudande om att byta läkare 

från verksamheten” (Patientnämndsärende 59). 

 

Att vara eller inte vara ansvarig 

Under kategorin ”att vara eller inte vara ansvarig” förekom berättelser som handlade om att 

bli överlämnad ansvaret för den egna vården. En berättelse handlade om att vårdpersonalen 

bad patienten att prioritera vilket symtom som var viktigast trots att patienten hade bett om 

hjälp med alla symtom. Andra berättelser handlade om att vårdpersonalen inte kunde vara 

behjälplig och uppmanade patienten eller den närstående att själva ta kontakt med andra 

instanser. 

”Patienten är orolig då hon tidigare har haft förändringar. Patienten har fått 

påminna flera gånger om svaret, vid ett tillfälle dröjde det cirka tre månader. 

Patienten väntar nu efter fem månader igen på provsvar. Patienten har vid 

kontakt med vårdcentralen fått information om att de inte kan påverka 

patologens svarstider men att hon kan själv ringa dit. Detta har patienten 

reagerat på "är det mitt ansvar, varför kan inte sjuksköterskan göra det"” 

(Patientnämndsärende 67). 

Händelser i kategorin ”att vara eller inte vara ansvarig” handlade även om att patienter inte 

fick vara delaktiga i sin vård. I en händelse hade patienten fått ett löfte om att delta i ett 

samordnat möte angående patientens fortsatta sjukskrivning men blev senare meddelad av 

vårdpersonal att mötet redan hade ägt rum och att beslut om att friskriva patienten hade tagits. 

En annan händelse handlade om en patient som mot sin vilja fråntogs möjligheten att hantera 

sina läkemedel själv. 

 

Att uppleva felaktigheter 

I kategorin ”att uppleva felaktigheter” återspeglades händelser där patienter eller närstående 

blev förnedrade, bevittnade fel eller där den respektfulla vården uteblev. En berättelse 

handlade om att läkaren hade sagt till patienten att hen inte sjukskriver eller skrivet ut 

läkemedel till ”knarkare”. Det fanns även andra berättelser som handlade om att 
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vårdpersonalen använde nedvärderande ord som till exempel ”fel i huvudet”, ”utseende som 

en missbrukare” och ”du är komplicerad” i samtalet med patienten eller den närstående.  En 

berättelse handlade om att vårdpersonalen hade utryckt att ”det var synd att patienten hade fått 

en besökstid då det är ont lediga tider”. Under kategorin förekom berättelser där patienter och 

närstående fick bevittna när vårdpersonalen höjde rösten, skrek, pratade med bebisröst, ställde 

intima frågor eller sparkade på inredning. Det fanns även berättelser av att inte få respektfull 

vård som återspeglades i en händelse där patienten fick höra hur svårt det är att mäta magar på 

överviktiga kvinnor. 

”Barnmorskan säger: "det är inte lätt att mäta magar på överviktiga kvinnor, 

först får man lyfta på överhänget för att hitta blygdbenet och sen får man släta 

ut fläsket". Därefter säger hon till patienten "visst får man säga fläsket". 

Patienten bröt ihop och måste sjukskriva sig resten av dagen på grund av detta. 

Patienten har förståelse för att det kan finnas behov av att framföra eventuella 

hälsorisker, men inte på detta vis” (Patientnämndsärende 18). 

 

DISKUSSION  

Orsakerna till klagomålen delades in i fem olika kategorier. Dessa kategorier var: ”att vara 

avvisad”, ”att vara obekräftad”, ”att vara oviss”, ”att vara eller inte vara ansvarig” samt ”att 

uppleva felaktigheter”. 

 

Resultatdiskussion 

Detta examensarbete handlar inte om fysiska skador eller sjukdomar orsakat av vården men 

den handlar om lidande, den psykiska skada eller sveda som vården orsakat. Resultatet gäller 

för den offentliga primärvården och baseras på patientnämndsärenden under kategorin 

”kommunikation”. Det finns likheter i resultatet med andra studier, till exempel att 

klagomålen bland annat handlar om återkoppling och om vårdarens icke-vårdande attityder 

(Råberus et al., 2018; Wei et al., 2018). Klagomålen handlade om att patienten eller den 

närstående blev avvisad, kände sig obekräftad, kände sig oviss, blev överlämnad ansvaret, inte 

fick vara medansvarig samt upplevde felaktigheter i vårdandet. Sammantaget handlade 
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klagomålen om brister i hälso- och sjukvårdspersonalens vårdande. Vårdandet ska få 

patienten att känna tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att 

vara i utveckling (Eriksson, 2018) men detta brister eller saknas i patientnämndsärendena. 

I patientnämndsärendena fanns en berättelse där läkaren ifrågasatte patientens behov av ett 

läkarintyg. Detta ledde i sin tur till att patienten kände sig illa bemött och avvek innan 

läkartiden var slut. En studie visar att patienternas känsla av säkerhet och förtroende för 

vården minskar när de känner att deras behov ignoreras, eller när de uppfattar svar från 

personal som olämpliga eller okänsliga (Hays et al., 2017). En annan studie visar att 

patientens förtroende och engagemang i vården avtar när patienten känner sig sviken av hälso- 

och sjukvården (Smith, 2017). Enligt Eriksson (2018) har förtroende inverkan på patientens 

hälsa. En studie som bekräftar detta är en studie där patienterna uppvisar ett mer gynnsamt 

hälsobeteende, mindre symptom, högre livskvalitet och är mer nöjda med behandlingen när de 

har förtroende för sin vårdpersonal (Birkhäuer et al., 2017). Med detta i åtanke är det av vikt 

att hälso- och sjukvården bibehåller och skapar förtroende i hälsofrämjande syfte.  

I en studie av Skär och Söderberg (2017) uttryckte patienterna i sina klagomål att de skulle ha 

blivit friskare fortare om de hade blivit bemötta med värme och blivit sedda som individer i 

deras möte med vårdaren. Detta är intressant. Eriksson (2018) talar om att vårda är att ansa, 

leka och lära i syfte att åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och 

andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra, upprätthålla, 

igångsätta, eller stödja hälsoprocesserna. Patienterna behövde värme och bli sedda som 

individer för att få igång hälsoprocesserna. Ett annat exempel på vårdandets inverkan på 

hälsoprocesserna är händelsen med den gravida kvinnan uttryckte att förmedling av 

hälsorisker inte fick göras hur som helst. Den gravida kvinnans hälsa hade gynnats av om 

barnmorskan hade varit mer inkännande och fått henne att må bra. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) ska vården ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Det förekommer 

olyckligtvis ojämlikheter inom vården. En studie visar att det är mer sannolikt att socialt 

utsatta grupper kommer att uppleva bristande patientsäkerhet inom primärvården (Piccardi et 

al., 2018). I händelsen där läkaren inte ville sjukskriva eller skriva ut läkemedel till en 

”knarkare” skulle kunna vara en patientsäkerhetsrisk. Läkaren lyssnade inte på patienten på 

grund av läkarens förutfattade mening om patienten. Att inte förstå och inte lyssna kan i sin 
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tur leda till att läkaren går miste om betydelsefull information om patientens hälsoläge och 

ställa fel diagnos (Socialstyrelsen, 2019b). 

I patientnämndsärendena framkom det att vissa patienter inte vågade ta ny kontakt med 

vårdaren, avbokade kommande besök eller valde att byta vårdcentral på grund av den 

negativa händelsen. I Sverige finns vårdvalssystemet och detta ger patienten rätt att välja och 

byta vårdgivare i primärvården (Socialstyrelsen, 2009). Det kanske hjälper den 

handlingskraftiga patienten i stunden att visa sitt missnöje genom att byta vårdcentral men 

primärvården blir inte bättre av vårdvalssystemet för att alla patienter inte har möjlighet att 

visa missnöje genom att byta vårdcentral (Burström et al., 2017). 

 

Vårdlidande - Vårdskada 

Kan begreppen vårdlidande och vårdskada jämställas? Eriksson (2018) beskriver vårdlidande 

som det onödiga lidandet som uppstår i relation till vårdsituationen och Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) definierar vårdskada som 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. Båda begreppen talar om lidande samt att 

lidandet är onödigt eller hade kunnat undvikas. Vårdskada är utöver lidande även kroppslig 

och psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall. Vårdlidande kan handla om allt från mindre 

förseelser och slarv till medveten vanvård (Eriksson, 2018). Kan vårdlidande ses som en gren 

av begreppet vårdskada? Hur definieras lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som kommer att ske i framtiden på grund av tidigare negativa händelser i 

vården? Till exempel när patienten på grund av tidigare dåligt bemötande av vården inte 

uppsöker vården även om behovet finns. 

Vårdlidande kunde identifieras i patientnämndsärendena. Vårdlidande uppstår vid kränkning 

av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt vid utebliven vård eller 

icke-vård (Eriksson, 2018). Patientnämndsärendet som handlade om patienten som blev 

kallad för ”knarkare” är en händelse där vårdlidande uppstår. Alla människor har ett lika 

värde (Eriksson, 2018; SFS, 2017:30) och att bli kallad för ”knarkare” är att kränka en 

människas värdighet (Eriksson, 2018). Ett annat exempel på vårdlidande är när den multisjuka 

mannen som har önskemål om behandling och vill dela med sig av information till läkaren 



   

 

18 

 

men läkaren vill inte ta del av detta. Att som patient bli nonchalerad eller inte bli tagen på 

allvar av en vårdare skapar lidande (Eriksson, 2018). Patientnämndsärendet där den gravida 

kvinnan får höra hur svårt det är att mäta magar på överviktiga kvinnor är ett exempel på när 

patienten inte enligt vårdaren tillhör kategorin ”idealpatient” och där den vårdande 

dimensionen saknas. Vårdandet ska åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, 

kroppsligt och andligt välbehag (Eriksson, 2018) och dessa patientnämndsärenden är exempel 

på när vårdandet brister. 

 

Den yrkesmässiga vården 

Något som är intressant att diskutera är hälso- och sjukvårdens ansvar. I ett 

patientnämndsärende ville patienten ha vårdcentralens hjälp med ett provsvar men 

uppmanades att själv ta kontakten med patologen. Patienten undrade varför sjuksköterskan 

inte kunde ta den kontakten och frågan om vårdens ansvar uppstod. I denna händelse kunde 

vårdpersonalen ha bekräftat patientens önskemål och i samförstånd med patienten hjälpt 

patienten att få tag på provsvaret. I de fall vårdpersonalen är tvungen att neka en patient så 

måste detta göras på ett respektfullt sätt. Patienten behöver förstå varför vårdpersonalen nekar 

samt erbjuda eller informera patienten om alternativa lösningar till patientens problem 

(Eriksson, 2018). 

Det skulle vara fantastiskt om vårdandet var enkelt och att utsätta patienter för vårdlidande 

skulle vara svårt. Förmågan att vårda aktiveras i en gynnsam miljö (Eriksson, 2018). Med 

andra ord är vårdpersonalens arbetsmiljö och patientens vårdmiljö relevant för vårdandet. I ett 

patientnämndsärende hade patienten önskemål om tid till vårdcentralen men avvisades på 

grund av brist på lediga tider. Eventuellt kände vårdpersonalen stress över att inte kunna 

tillmötesgå önskemålet och avvisade patienten. Här är det viktigt att vårdpersonalen tar hjälp 

av sin chef för att hantera stressen över att inte kunna tillmötesgå patienternas önskemål. 

Vården har begränsade resurser och kan därför inte tillmötesgå alla önskemål från patienter 

och närstående. Vårdpersonal behöver prioritera patienter med störst behov av vård (SFS, 

2017:30; SOU, 2001:8). Istället för att avvisa hade vårdpersonalen kunnat hänvisa patienten 

till en annan vårdinrättning.  
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Resultatet visar att vårdpersonalens vårdande brister ibland och vårdlidande uppstår. Detta 

leder i sin tur till klagomål från omgivningen. Läkare som blev föremål för klagomål hade i 

högre grad ångest, depression och självmordstankar (Bourne et al., 2015). Eriksson (2018) 

menar att vårdlidande uppstår omedvetet och att detta beror på avsaknad av reflektion och 

bristande kunskap om människans lidande. För att förbättra vården behöver chefer handleda, 

utbilda och ge vårdpersonal möjlighet att reflektera. Patienternas negativa erfarenheter av 

vården kan användas som underlag vid reflektion (Jangland, 2011). Även chefer behöver 

reflektera över sin roll i patienternas vård, reflektera över arbetstagarnas psykiska ohälsa 

kopplat till klagomål samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen. När fel 

har begåtts och klagomål uppstår är det bra om vårdpersonalen eller chefen gottgör patienten 

genom att be om ursäkt, erkänna sitt misstag eller uttrycka att händelsen ska granskas (Nygren 

Zotterman et al., 2015; Robinson et al., 2014; Skålen et al., 2016). 

 

Metoddiskussion  

För att uppnå giltighet (credibility) i en kvalitativ studie behöver studiens metod diskuteras 

(Graneheim & Lundman, 2004). Hade syftet med examensarbetet uppnåtts med en annan 

metod? I en litteraturstudie hade det varit möjligt att studera orsakerna till klagomål utan 

koppling till en viss geografisk plats. Nackdelen med en litteraturstudie hade varit en 

eventuell brist på vetenskapliga artiklar som svarar på syftet. En enkätstudie hade varit 

tidskrävande bland annat på grund av att en enkät ska skapas och valideras samt på grund av 

rekryteringen av ett tillräckligt stort antal deltagare. Fördelen med en intervjustudie hade varit 

möjligheten att ställa följdfrågor för att klargöra oklarheter. Examensarbetet ska dock skrivas 

inom en tidsram och urvalet att använda patientnämndsärenden är tidsbesparande på grund av 

att det är befintligt skrivet material att analysera. 

Det gavs tillgång till cirka 500 patientnämndärenden från både den offentliga och privata 

primärvården men enbart 71 patientnämndsärenden från den offentliga primärvården 

användes. Detta medförde att över 400 patientnämndsärenden inte deltog i examensarbetet. 

Om alla cirka 500 patientnämndsärendena hade bearbetats och analyserats hade ytterligare 

kunskap kommit fram. 
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Vid den kvalitativa innehållsanalysen fanns utmaningen att bestämma hur stora de 

meningsbärande enheterna skulle vara. Det slutade med en till två meningsbärande enheter 

per patientnämndsärende. Om de meningsbärande enheterna var för långa eller för korta var 

svårbedömt för en novis i kvalitativ innehållsanalys. Exempel på den kvalitativa 

innehållsanalysen presenteras och läsaren får göra en egen bedömning av kvaliteten. Det hade 

varit en fördel men en medförfattare. Medförfattaren hade bidragit med sin syn på texten och 

varit behjälplig vid val av kategorier. 

För att uppnå tillförlitlighet (dependability) i en kvalitativ studie behövs diskussioner kring 

hur data förändrades över tid samt förändringar i analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004). Datainsamlingsmetoden till detta examensarbete var befintligt skrivet material av 

patientnämndens handläggare. Detta innebar att klagomålen redan var bearbetade av en annan 

innan innehållsanalysen genomfördes. Eventuellt gick information och nyanser förlorat på 

grund av detta. Tanken med den kvalitativa innehållsanalysen var att använda det manifesta 

innehållet i texten men vid val av underkategorier och kategorier skedde en viss tolkning. 

Valet av kategorier baseras på författarens tolkning av koderna och tidigare erfarenheter. 

I en kvalitativ studie behöver studiens överförbarhet (transferability) diskuteras. Med 

överförbarhet menas resultatets överförbarhet på andra grupper och miljöer. För att uppnå 

överförbarhet behöver studien ha tydlig beskrivning av kontexter, urval och egenskaper av 

deltagare samt analysprocessen. Överförbarheten ökar om studiens resultatdel presenteras på 

ett tydligt sätt med lämpliga citat (Graneheim & Lundman, 2004). Målet var att på ett 

grundligt sätt beskriva metoden och resultatet av innehållsanalysen samt att styrka resultatet 

med hjälp av lämpliga citat. Om resultatet är överförbart får läsaren avgöra. 

I patientnämndsärendena framgick det vilken vårdcentral klagomålet gällde. Det var 

förvånande att vissa vårdcentraler inte hade så många klagomål under kategorin 

”kommunikation”. Anledningen till detta kan vara att vårdcentralerna gör ett bra jobb. En 

annan anledning kan vara att patienterna och de närstående inte vet hur de ska klaga, att de 

inte vill, inte vågar eller inte orkar klaga till patientnämnden. Att skriva klagomål kräver en 

hel del tid och ansträngning från den som skriver för att övertyga läsaren om orättvisa och 

tillhörande skada (McCreaddie et al., 2018). Klagomål blir underrapporterade bland individer 

med negativa erfarenheter av mötet med vården och detta medför att betydelsefull information 

går förlorat (Brüggemann et al., 2012; Wessel et al., 2012). I analysen togs ingen hänsyn till 
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genuset på den som klagade men det är känt att det finns genusskillnader gällande klagomål 

(Eriksson et al., 2018; Skålen et al., 2016). 

 

Forskningsetiska aspekter 

För att skydda den enskilda människan och respektera människovärdet användes 

avidentifierat material (SFS, 2003:460). Data som samlades in var avidentifierat innan 

författaren fick tillgång till dessa. Med andra ord kunde författaren inte identifiera individerna 

i patientnämndsärendena. Inga personnamn eller personnummer fanns med i det skriftliga 

materialet. Information som fanns med var ärendenummer, information om vilken vårdcentral 

det gällde samt i vissa fall ålder och kön på patienten. För att ytterligare avidentifiera 

patientnämndsärendena i examensarbetet presenterades inga namn på vårdcentralerna eller 

ålder på patienterna. Efter avslutat examensarbete ska patientnämndsärendena lämnas tillbaka 

till patientnämnden för destruktion. Anledning till detta är att dokumenten och innehållet i 

dessa ska behandlas med respekt och inte vara till allmän beskådning. 

 

Projektets betydelse för hälso- och sjukvården 

Examensarbetet ger hälso- och sjukvården en inblick i vad patienter och närstående klagar på 

samt i det vårdvetenskapliga begreppet ”vårdlidande”. Förhoppningen är att hälso- och 

sjukvården har fått ökad förståelse för patienternas och närståendes erfarenheter av vården. 

Den ökade förståelsen kan i sin tur leda till förbättringsarbete på arbetsplatser och förbättra 

kvaliteten på vårdandet. 

 

Vidare studier 

Klagomål och vårdlidande kan studeras ur flera synvinklar och vidare studier behövs. 

Klagomål kan användas som inspiration till vidare studier som till exempel klagomålen där 

patienterna uttryckte att de skulle ha blivit friskare fortare om de hade blivit bemötta med 

värme och blivit sedda som individer i deras möte med vårdaren (Skär & Söderberg, 2018). 

Kanske kan hälsoeffekterna av vårdpersonalens bemötande av patienterna studeras eller 
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mätas? Något annat som skulle vara intressant är att mäta klagomål och patientnöjdhet före 

och efter en intervention i primärvården. 

 

Slutsats 

Klagomål på den offentliga primärvården handlade om brister i hälso- och 

sjukvårdspersonalens vårdande. Vårdpersonalen behöver hänvisa istället för att avvisa 

patienter och närstående. Dessutom behöver vårdpersonalen bli bättre på att lyssna och 

undvika att ifrågasätta. Patienter och närstående är beroende av vårdpersonalens befogenheter 

och vill vara delaktiga i vården. Patienter och närstående vill få vård på ett respektfullt sätt 

och vill inte känna sig osäkra.   
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