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Sammanfattning 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas fysiskt eller psykiskt när de 

vårdas inom hälso- och sjukvården. En del skador inom vården går inte att undvika, 

utan man tvingas ibland acceptera en lindrig skada, vid exempelvis operationer, då 

nyttan anses överväga riskerna. Sedan finns det andra skador som vården hade kunnat 

undvika och dessa kallas för vårdskador. Patientsäkerhetslagen finns till för att skydda 

patienter mot vårdskador. Syftet med denna studie var att beskriva vad som ledde till ett 

ärende hos Patientnämnden gällande patientsäkerhet, vilka vårddivisioner som berördes 

av dessa ärenden samt vem som anmälde ärendet. En empirisk studie med beskrivande 

design med både kvalitativ och kvantitativ ansats användes för att presentera en 

sammanfattning av ärenden som avslutats hos Patientnämnden i Landstinget Uppsala 

län gällande patientsäkerhet. Vårdskador var den vanligaste förekommande anledningen 

till att ett ärende inkom till Patientnämnden. Felaktig behandling och diagnos var även 

de vanligt förekommande i ärendena. De divisioner som berördes av flest ärenden var 

Kirurg- och onkolog divisionen samt Medicin- och thorax divisionen vid Akademiska 

sjukhuset. Anmälarna av ärendena var i huvudsak patienten själv men även en stor del 

av ärendena anmäldes av anhöriga. 

 

Patientsäkerhetslagen anger att vården skall skydda patienter från vårdskador. Trots det 

är kategorin vårdskador den största i denna studie som kartlagt de 

patientsäkerhetsbrister som framkommit i anmälningar till Patientnämnden i 

Landstinget Uppsala län. Detta visar att patientsäkerheten brister inom vården och att 

många patienter utsätts för fysiskt- och psykiskt lidande i kontakt med hälso- och 

sjukvården. 
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Abstract 

Patient safety means to protect patients from being harmed physically or mentally when 

they are cared for in health care. Some minor health care injuries cannot be avoided, for 

example, during surgery, when the benefits are considered to outweigh the risks. Other 

injuries that could have been avoided are called medical injuries. The Swedish law of 

Patient safety is there to protect patients against medical injuries. The purpose of this 

study was to describe what led to a case at The Patient Board regarding patient safety, 

the healthcare divisions involved in these matters and who reported the case. An 

empirical study with a descriptive design with both qualitative and quantitative 

approach was used to present a summary of cases closed at The Patient Bord in Uppsala 

regarding patient safety. Medical injuries, incorrect treatment and diagnosis were the 

most common cases. The divisions affected by the highest number of cases were the 

Surgical- and oncology division and Medicine- and thoracic division at Uppsala 

University Hospital. Notifiers of the cases were most often the patient him- or herself 

but a large proportion of the cases were reported by relatives. 

 

The Swedish law of Patient safety indicates that healthcare must protect patients from 

preventable harm. However the largest category of this study which surveyed the patient 

safety deficiencies identified in notifications to The Patient Board in Uppsala were 

medical injuries. This shows that there are patient safety deficiencies in care and that 

many patients are exposed to physical-and mental suffering when in contact with health 

services.  
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Introduktion 
 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård inom hälso- 

och sjukvården. I jämförelse med andra länder har Sverige en säker vård, men skador är 

ändå ett stort problem. En del skador som patienter får inom hälso- och sjuvården går 

inte att undvika, utan man tvingas ibland acceptera en lindrig skada, exempelvis vid 

operationer, då nyttan kan anses överväga riskerna. Sedan finns det skador, som vården 

hade kunnat undvika och dessa kallas för vårdskador (Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 2014). 

 

Patientsäkerhetslagen syftar till att skydda patienter från vårdskada. I lagen 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 (Patientsäkerhetslag 2010:659). Patientsäkerhetslagen gäller all 

vård som bedrivs i Sverige, både den som utförs i landstingens samt i kommunernas 

regi. Den gäller oavsett om vårdgivaren är ett privat företag eller offentlig (SKL 2014). 

 

International council of nurses (ICN) beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor fyra 

huvudområden vilka är: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetare. Inom huvudområdet sjuksköterskan och yrkesutövningen står det att den 

yrkesutövande sjuksköterskan ska “utarbeta standarder för omvårdnad och en 

arbetsmiljö som främjar säkerhet och vårdkvalitet” (Svensk sjuksköterskeförening 2007, 

s. 8). 

 

“Säker vård” är en av de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor som lyfts fram såväl 

nationellt som internationellt. Kompetens innebär att individens förmåga till handling 

sätts i relation till en specifik uppgift, ett arbete eller en situation. Handlingsförmågan 

hos en individ innebär att denne har intellektuella och praktiska färdigheter, personliga 

egenskaper samt kunskaper. Säkerhetsklimatet och säkerhetskulturen samt dess 

betydelse för ett patientsäkert arbete har idag blivit en allt viktigare del i hälso- och 

sjukvården. Patientsäkerhet är ett relativt nytt kunskapsområde inom vården och det 

räcker inte med lång erfarenhet för att i grunden uppnå och bibehålla god 
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patientsäkerhet. Bristande teoretiska kunskaper inom området patientsäkerhet kan leda 

till en otillräcklig analys och bristande förståelse för det som hänt (Furuåker & Nilsson 

2013). 

 

Orsaker till bristande patientsäkerhet 

Det har i flera studier framkommit att det finns faktorer som bidrar till bristande 

patientsäkerhet. Någonting som är återkommande i flera av dessa studier är att 

sjuksköterskornas arbetsmiljö är en bidragande faktor till bristande patientsäkerhet. 

Antalet patienter per sjuksköterska har visat sig ha betydelse för patientsäkerheten, 

patientdödligheten samt också för utbrändheten hos sjuksköterskor.  Det har även visat 

sig att stress samt stress som leder till utbrändhet bidrar till ett mindre patientsäkert 

arbete (Aiken et al. 2002, Berland et al. 2008, Halbesleben et al. 2013, Park & Kim 

2013, Smeds et al. 2014).   

 

En annan faktor som bidrar till risker i patientsäkerheten är när sjuksköterskor inte 

arbetar patientnära. Genom patientnära arbete ökar patienters delaktighet vilket är ännu 

en faktor som har stor betydelse för patientsäkerheten. Om patienter inte är delaktiga i 

sin vård eller inte har vetskap om varken patientsäkerhetsarbetet eller sin diagnos ökar 

risken för att patientsäkerheten ska brista (Ridelberg et al. 2014, Smeds et al. 2014). 

 

Kulturen av patientsäkerhet, det vill säga hur man arbetar med patientsäkerhetsfrågor på 

avdelningar, påverkar patientsäkerhetsarbetet och genom diskussion om incidenter 

mellan kollegor kunde patientsäkerhetsarbetet utvecklas och bli bättre, enligt flera 

studier. Det sociala stödet från arbetsgruppen var även en bidragande faktor i arbetet för 

att förbättra patientsäkerheten liksom möjligheten och det personliga intresset för 

utbildning och kunskap gällande patientsäkerhet (Berland et al. 2008, Renkema et al. 

2014, Ridelberg et al. 2014, Smeds et al. 2014). 

 

Ytterligare faktorer som bidrar till att patientsäkerheten inte fungerar som den ska på 

sjukhus är bristande uppföljning och åtgärder som båda bidrar till att patienter försämras 

och i vissa fall dör under sin vårdtid (Donaldson et al. 2014). Brist på sängplatser på 

både akutvårdsavdelningar och andra vårdavdelningar gör att patienter inte får rätt vård 

inom rätt tid vilket är en patientsäkerhetsrisk (Khorram-Manesh et al. 2009). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Donaldson%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959751
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Donaldson%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959751
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Läkarnas sätt att dokumentera och använda ord och meningar som resterande 

vårdpersonal inte förstår utgör patientsäkerhetsrisker i vården. Detta tillsammans med 

att mallar i journalsystemen inte används som de ska har visat sig vara betydande 

orsaker till att patientsäkerheten brister (Sharp et al. 2014). 

 

Konsekvenser av bristande patientsäkerhet 

Genom en studie med journalgranskning av 1997 journaler inom slutenvården i Sverige 

framkom det att i 169 stycken av dessa förekom vårdskador. De 169 vårdskadorna 

medförde totalt 1010 extra vårddygn, i genomsnitt sex dygn per vårdskada och som 

mest 119 dygn för en vårdskada. Hälften av de 169 vårdskadorna medförde ett eller 

flera besök i öppenvården. Granskningen visade att vårdskador förekom oftare hos 

patienter som var 65 år eller äldre än bland dem som var yngre. De vårdskador som 

förekom oftast var skador på inre organ samt infektioner. Av dessa skador på inre organ 

och infektioner läkte 55 procent under vårdtillfället eller inom en månad efter 

utskrivning, 33 procent läkte inom ett år, 9 procent gav bestående men och 3 procent av 

vårdskadorna bidrog till att patienten avled. De vanligaste orsakerna till vårdskador var 

olika slags brister inom vården såsom bristande hygien vid genomförande av invasiva 

eller operativa åtgärder. Bristande läkemedelshantering var den näst vanligaste orsaken 

till vårdskador (Soop et al. 2008). 

 

Enligt en studie som SKL (2014) gjort visade det sig att mellan tio och femton procent 

av sjukhusvårdade patienter drabbats utav någon form av skada. Skador som bedöms 

kunna undvikas kallas för vårdskador och utgör en relativt stor andel av det totala 

antalet skador som uppstår i vården. Varje enskild vårdskada ledde i genomsnitt till sex 

extra vårddygn. Ett vårddygn kostar cirka 8000 kronor vilket gör att merkostnaden för 

en vårdskada i snitt blir 48 000 kronor. Antal extra vårddygn år 2013 som helt eller 

delvis kan härledas till skador beräknas vara 1,3 miljoner och dessa beräknas kosta 11,5 

miljarder kronor. Utav de 11,5 miljarder kronorna beräknas mellan 6,9 och 8,1 miljarder 

kronor kunna kopplas samman med vårdskador. Utifrån de beräkningar och mätningar 

som gjorts av vårdskador i Sverige framgår det att en stor del av vårdens resurser går till 

att just behandla sådana. Vårdskador medför inte endast ett lidande för den enskilde 

patienten utan är även ett slöseri med arbetstid och resurser (SKL 2014). 
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Faktorer som bidrar till patientsäkerhet 

Att se patienter som en tillgång och partner i vårdteamet är viktigt för att uppnå god 

vårdkvalitet och det är en förutsättning för att vården skall vara säker (Jangland 2011). 

Genom att patienter och dess anhöriga är delaktiga i patienternas vård ökar 

patientsäkerheten. För att detta ska vara möjligt krävs det att patienterna har vetskap om 

att deras delaktighet är viktig inom området samt att de har kunskap om den sjukdom de 

har samt att de ser arbetet gällande patientsäkerhet som ett normalt och acceptabelt 

beteende (Vaismoradi et al. 2014). 

 

En god och positiv arbetsmiljö utan stress som ger sjuksköterskor förutsättningar att 

arbeta nära patienterna bidrar till en ökad patientsäkerhet. En positiv arbetsmiljö bidrar 

även till att sjuksköterskor känner mindre oro över kvalitén på vården för patienterna 

och att risken för dödsfall minskar (Aiken et al. 2008). Avdelningar som består utav 

sjuksköterskor med högre utbildning har visat sig ha en högre nivå av patientsäkerhet 

(Kirwan et al. 2013). 

 

Situation- Background- Assessment- Recommendation (SBAR) är ett vedertaget 

verktyg när det gäller säker rapportering av patienter mellan vårdpersonal. Det har visat 

sig att SBAR spelar en betydande roll i säker överrapportering av patienter vilket har 

bidragit till att patientsäkerheten har ökat på de avdelningar som använt sig av 

rapporteringssystemet (Randmaa et al. 2014). 

 

Patientnämnden 

Patientnämnderna i Sverige hjälper dem som har synpunkter och/eller klagomål på 

hälso- och sjukvården eller tandvården inom både kommun och landsting. Även 

anhöriga eller personal kan vända sig till Patientnämnden (Thorén-Lindqvist 2014). 

Patientnämnderna ska arbeta på ett likvärdigt sätt i hela Sverige. Deras uppdrag är att 

bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Detta görs genom en enhetlig 

registrering av upplevda och till nämnden framförda patientupplevda problem och 

händelser i hälso-och sjukvården (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige 

2013). 

 

Anmälarens berättelse med beskrivning av ett problem ligger till grund för 

registreringen av ärendet, inte handläggarens eller vårdens tolkning utav det. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Vaismoradi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Randmaa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24448849
http://www.uppsala.se/Kommunpolitik/Kontakt/Skicka-e-post/?SendTo=2CgTgpVUtxXbLshhJ11C8J6%2bFss60hPkje/3cMxFfyd/eGu0wwNN/Z26VG5HGxpypMiPTJYuRDz8UYBZOtlQ3UXQdqW/F62h9FS3kYFruow%3d&name=Helena+Thor%c3%a9n-Lindqvist
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Synpunkter och klagomål som berör verksamheter/vårdgivare/vårdenheter inom 

nämndens ansvarsområde skall registreras, enligt Lag om Patientnämndens verksamhet 

med mera. (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige 2013). Patientnämndens 

handläggning av ärenden styrs av flera lagar, bland annat, Lag (1998:1656) om 

Patientnämndensverksamhet med mera, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 

Personuppgiftslag (1998:204), Patientdatalag (2088:355), Förvaltningslag (1986:223), 

Kommunallag (1991:900), Patientsäkerhetslag (2010:659) och Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763). 

 

Det har ingen betydelse på vilket sätt eller av vem nämnden kontaktas och om 

anmälaren önskar finns möjligheten att vara anonym. Ett ärende ska registreras på en 

vårdenhet, verksamhet eller vårdgivare, detta för att underlätta och möjliggöra korrekt 

återrapportering. Ett klagomål eller en synpunkt kan dock ge upphov till flera ärenden 

(Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige 2013). 

 

Problemformulering 

Bristande patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård kan leda till vårdskador med 

mänskligt lidande och stora samhällskostnader som följd. Beräkningar visar att den 

totala kostnaden i Sverige för skador som går att undvika inom vården (vårdskador) 

beräknas vara mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor per år (SKL 2014). Patientnämnden 

finns till för att patienter och deras närstående ska kunna komma med synpunkter och 

klagomål på hälso- och sjukvården. En sammanställning av Patientnämndens ärenden 

kan utgöra ett underlag för att upptäcka brister i patientsäkerheten samt ge förslag på 

områden som behöver prioriteras i hälso- och sjukvårdens arbete för att 

patientsäkerheten ska öka. Enligt Jangland (2011) är det 26 000 personer i Sverige som 

kontaktar Patientnämnden varje år gällande händelser i sjukvården men det finns få 

studier som analyserar vad dessa ärenden innehåller. 

 

Studien utgör även ett underlag för att öka sjuksköterskors medvetenhet om var 

patientsäkerheten brister och hur de kan arbeta för en mer patientsäker vård. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva vad som ledde till ett ärende hos 

Patientnämnden i Landstinget Uppsala län gällande bristande patientsäkerhet, vilka 

vårddivisioner som berördes av dessa ärenden samt vem det var som anmälde ärendet. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka händelser ledde till ett ärende hos Patientnämnden, gällande bristande 

patientsäkerhet? 

2. Vilka divisioner berördes av synpunkter och klagomål i ärenden gällande bristande 

patientsäkerhet? 

3. Vem var det som anmälde ett ärende gällande bristande patientsäkerhet till 

Patientnämnden? 

 

Metod 
 

Design 

En empirisk studie med beskrivande design med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(Polit & Beck 2012) användes för att presentera en sammanfattning av fenomenet, i 

detta fall ärenden som avslutats hos Patientnämnden i Landstinget Uppsala län gällande 

bristande patientsäkerhet. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett totalurval gjordes av ärenden som avslutats mellan 140101 och 140630 hos 

Patientnämnden i Landstinget Uppsala län. Inklusionskriterier var att ärendena skulle 

gälla bristande patientsäkerhet inom den landstingsdrivna vården. Exklusionskriterier 

var ärenden gällande primärvård, tandvård och ärenden gällande väntetider inom hälso- 

och sjukvården. 

 

Totalt hade 508 ärenden avslutats hos Patientnämnden under tidsperioden för denna 

studie, 177 stycken av dessa exkluderades då de gällde kommunal vård, privat sjukvård, 

primärvård och tandvård. Av de 331 ärenden som återstod identifierades 86 ärenden 

gällande patientsäkerhet, av dessa 86 ärenden var det nio stycken som innehöll två olika 

former av bristande patientsäkerhet, vilket gör att 95 stycken patientsäkerhetsbrister har 

redovisats i studien. 
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Definitionen “Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada 

menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten 

med hälso- och sjukvården “ (Patientsäkerhetslag 2010:659) användes för att identifiera 

de ärenden som ansågs handla om brister i patientsäkerhet. Den eller de händelse(r) som 

det redogjordes för i anmälan jämfördes med denna definition för att avgöra om 

händelsen/händelserna rörde patientsäkerhetsbrister. 

 

Datainsamlingsmetod 

Ärendena rekryterades genom Patientnämnden i Landstinget Uppsala läns databas och 

hanterades konfidentiellt. Datainsamlingsmetoden skedde genom granskning av ärenden 

som avslutats hos Patientnämnden mellan 140101 och 140630. Ärendena varierade i 

omfattning, från sju rader till fyra sidor rörande klagomål och synpunkter på vården. I 

en del av ärendena fanns svar från de olika avdelningarna som patienten haft synpunkter 

på medan det i andra ärenden endast fanns den information som inkommit genom 

telefonsamtal med handläggare. 

 

Tillvägagångssätt 

Chefen för Patientnämnden i Landstinget Uppsala län kontaktades via telefon och 

tillfrågades om Patientnämnden skulle vara intresserad av ett samarbete. Ett möte 

bokades, där det diskuterades vad studien skulle innehålla. Det skapades därefter en 

arbetsplan för detta och utformningen av hur samarbetet skulle se ut diskuterades. 

Författarna tilldelades skriftlig information om Patientnämnden samt de 508 ärenden 

som avslutats under tidsperioden 140101 till och med 140630.  För att författarna skulle 

få tillgång till det material som behövdes för att genomföra studien fick de underteckna 

ett dokument gällande tystnadsplikt. Ärendena var vid utgivningen avidentifierade så att 

ingen enskild individ kan identifieras. Patientnämndens ärenden är offentliga handlingar 

men ska trots detta behandlas med försiktighet så att inte obehöriga får tillgång till 

materialet.   

 

Dataanalys 

För att minimera risken för att tolkningarna av ärendena skulle bli olika bearbetade 

författarna all data tillsammans. Författarna började med att läsa igenom alla ärenden 

för att få en överblick över materialet. Alla ärenden lästes igenom igen och denna gång 

granskades ärendena mer noggrant för att kunna identifiera de ärenden som handlade 
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om bristande patientsäkerhet med hjälp av tidigare given definition av patientsäkerhet. 

Texten analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys som är lämplig att använda 

när syftet är att analysera det synliga och uppenbara komponenterna som en text består 

utav (Graneheim & Lundman 2004). En notering gjordes på de ärenden som skulle 

inkluderas i studien, rörande vilken typ av patientsäkerhetsbrist som ärendet gällde, 

exempelvis ”vårdskada”. Dessa fördes sedan samman till kategorier. Förutom att 

kategorisera alla ärenden utifrån patientsäkerhetsbrist sorterades de divisionsvis med 

hjälp av färgkoder, så att ett ärende rörande exempelvis Neurodivisionen fick en gul 

färgkod. Därefter granskades ärendena med fokus på vilka anmälarna var, om det var 

patienten själv som var anmälaren eller om det var någon annan.  

 

Resultatet av studien har kvantifierats och tabeller har använts för att åskådliggöra hur 

data fördelat sig (Eliasson 2010). Tabellernas har sedan återgetts i anslutning till 

löpande text. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De ärenden som författarna fick tillgång till var offentliga handlingar vilket betyder att 

de måste lämnas ut om någon begär det. Ärendena var avidentifierade vilket innebär att 

ingen enskild person kunde identifieras. Då ärendena var avidentifierade behövdes inget 

tillstånd ifrån de personer som gjort en anmälan till Patientnämnden. Ärendena har 

behandlats med försiktighet så att ingen obehörig fått tillgång till dem och de har endast 

förvarats hemma hos författarna. Ärendena lämnades tillbaka till Patientnämnden efter 

att studien var färdig.  

 

Resultat 

Totalt 86 ärenden avslutades gällande patientsäkerhet hos Patientnämnden i Landstinget 

Uppsala län från 140101 till 140630. Av dessa var det nio stycken ärenden som innehöll 

två olika typer av bristande patientsäkerhet, vilket innebär att 95 stycken 

patientsäkerhetsbrister redovisats. I de 95 ärendena identifierades 15 olika former av 

patientsäkerhetsbrister som bildade 15 olika kategorier. Antalet vårddivisioner som 

berördes i ärendena var åtta stycken och anmälarna var patient, anhörig eller annan 

person. 
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Händelser som leder till ärenden gällande bristande patientsäkerhet hos 

Patientnämnden 

Resultatet visade att de händelser som leder till flest ärenden hos Patientnämnden i 

Uppsala län gällande patientsäkerhetsbrister främst var vårdskador. Felaktig behandling 

och felaktig diagnos utgjorde också en stor andel av ärendena (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Kategorisering av ärenden gällande patientsäkerhet.  

Kategori Antal (%) 

Vårdskador 25 (26,3%) 

Felaktig behandling 14 (14,7%) 

Felaktig diagnos 12 (12,6%) 

Bristande information   9 (9,5%) 

Bristande bemötande   6 (6,3%) 

Bristande kommunikation   6 (6,3%) 

Ingen tar ansvar   5 (5,3%) 

Brist i remisshantering   5 (5,3%) 

Brist på resurser   4 (4,2%) 

Brist i utförande av åtgärd   2 (2,1%) 

Bristfällig hantering av 

hjälpmedel 

  2 (2,1%) 

Journalintrång   2 (2,1%) 

Brist i undersökning   1 (1,1%) 

Brist i hantering   1 (1,1%) 

Bristande sekretess   1 (1,1%) 

 

 

Vårdskador  

I dessa ärenden har patienter drabbats av kroppslig eller psykisk skada eller lidande på 

grund av kontakt med hälso- och sjukvården. Ärenden inom denna kategori innefattar 
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alltifrån fel vid kirurgiska ingrepp till bristande tillsyn av patienter vilket har föranlett 

skada eller lidande (Tabell 1). 

 

“Patienten skulle operera in en protes, precis innan operationen säger läkaren att den 

hoppas att de har rätt storlek på protesen hemma. Protesen kändes redan från början 

för stor och efter operationen fick patienten en stor blödning och behövde reopereras. 

Patienten fick därefter en infektion med staffylokocker. Patienten opererades ytterligare 

en gång och protesen togs bort. Patienten har nu opererats tre gånger och fått äta 

mycket penicillin samt är mycket trött. Patienten uppger att förtroendet för vården på 

sjukhuset har minskat kraftigt.” 

 

Felaktig behandling 

Denna kategori beskriver ärenden när patienter fått felbehandling i samband med 

vårdkontakt. Det kan i vissa fall röra sig om att deras symtom bedömts fel och att de 

blivit hemskickade utan någon diagnos eller behandling och där det senare upptäckts att 

de till exempel haft en propp i lungan och skulle behövt sjukhusvård. Det kan också 

handla om fall där patienten behandlats med fel läkemedel (Tabell 1).  

 

“Patienten har sedan många år diagnosen anorexi och inkommer till mottagningen X 

med kräkningar och på grund av att den inte har kissat på fyra dygn. Prover tas och 

patienten skickas därefter hem. Anhörig till patienten ringer 1177 som rekommenderar 

att på nytt söka vård. Patienten åker återigen till sjukhuset där denne får träffa en 

annan läkare som omedelbart ordinerar dropp och lägger in patienten.” 

 

Felaktig diagnos 

I ett antal fall (Tabell 1) har vården uppgivit felaktig diagnos till patienter. Detta har i 

vissa fall även lett till felaktig behandling.  

 

“Patienten insjuknade med svåra smärtor i vänster axel och kontaktade mottagning X. 

Där bedömde behandlande läkare smärtorna som kalkaxel och ordinerade 

antiinflammatorisk behandling. Smärtorna förvärrades och patienten drabbades av 

blodtrycks fall. Akut lungröntgen visade att vänster lunga var blodfylld och patienten 

opererades akut på grund av sprucken aorta.” 
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Bristande information 

Informationen gällande läkemedelsadministrering har vissa gånger varit bristfällig vilket 

lett till att patienterna inte vetat hur de ska ta sina läkemedel på ett korrekt sätt. Det kan 

även röra sig om att de inte fått information om vilken operation som utförts (Tabell 1). 

  

“Patienten sökte vård och man konstaterade proppar i lungorna. Efter att patienten fått 

göra en lungröntgen såg man nybildingar i lungorna och sa till patienten att det var 

lungcancer. När patienten skrevs ut ordinerades Fragmin för trettio dagar, patienten 

fick ingen information om hur man ska administrera läkemedlet.” 

 

Bristande bemötande 

Bemötande inom vården har i flera fall (Tabell 1) brustit enligt ärendena. Det kan vara 

allt ifrån att patienterna upplevt att de blivit dåligt bemötta i kassan på röntgen till att 

vårdpersonal inte tagit patienternas symtom på allvar. 

 

 “Patienten har problem med halsmandlarna och söker vård för detta. Läkaren börjar 

med att kommentera patientens vikt och berättar sedan att det kanske inte behövs någon 

operation “Det är ju en ganska blodig operation som inte är särskilt trevlig” säger 

läkaren till patienten. När läkaren undersökt patienten konstaterades direkt att 

operation skulle vara nödvändig. Läkaren sa även “oj, den ena halsmandeln är ju 

mycket större och måste skickas till laboratorium efter operation.” Detta gjorde att 

patientens anhörig blev mycket orolig. Patienten är nu uppskrämd och rädd inför 

operationen.” 

 

Bristande kommunikation 

En patientsäkerhetsbrist som framkom var bristande kommunikation vårdpersonal 

emellan samt mellan vårdpersonal och patienter (Tabell 1). Patienter har inte fått den 

information de har rätt till rörande sin diagnos eller behandling och i vissa fall har det 

lett till missförstånd mellan olika parter och i andra fall har det lett till felaktig 

behandling av patienter.  
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“Patienten hade gjort en tarmoperation och fått en tillfällig stomi. Vid en efterkontroll 

konstaterades ett stopp i tarmen. Bristande kommunikation mellan kirurg och 

röntgenläkare ledde till att patienten skulle opereras för nedläggning av stomin ändå. 

Under operationen upptäcktes stoppet i tarmen och resultatet blev att man fick lägga 

upp stomin igen.“ 

 

Ingen tar ansvar 

I några fall (Tabell 1) förekom att olika delar i vårdkedjan inte tagit ansvar för 

patientens vård. Detta har i vissa fall lett till att patienter har blivit skickade till olika 

avdelningar och sjukhus utan någon information om vad som ska hända eller vem deras 

vårdansvariga är. I andra fall har det lett till att patienter inte får den utlovade vård som 

de har rätt till.  

 

“Patienten har vårdats för akut hjärtsvikt på avdelning X. Efter utskrivning fick 

patienten ett återbesök till mottagningen X och där lovades uppföljning tre månader 

senare. Patienten har dock inte fått något mer läkarbesök utan hänvisas till sin 

vårdcentral. Husläkaren anser att det är specialistläkare som ska ansvara för patienten. 

Patienten känner sig helt utelämnad och utan hjälp.” 

 

Brist i remisshantering 

Vid denna typ av patientsäkerhetsbrist hanterade vårdpersonal remisser på ett felaktigt 

sätt (Tabell 1). Remisserna har skickats till fel person vilket både har gjort att 

utomstående fått vetskap om pågående behandling för någon annan och att remisser inte 

har nått rätt person. Detta har i vissa fall lett till att patienter fått fel remisser, felaktiga 

diagnoser eller felaktig behandling.  

 

“Patienten har fått flera kallelser, inklusive ett underlag för psykoanalys och ett 

läkarintyg som tillhör en annan patient med liknande namn. Patienten har haft kontakt 

med mottagningen och den andra patienten om detta men det har hänt med flera 

försändelser.” 
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Brist i resurser 

Denna kategori innefattar situationer där vården inte tagit ansvar för att de resurser som 

behövs för vård av patienter i olika situationer funnits på plats. Med resurser menas 

exempelvis personal och sjukvårdsmaterial. Detta har gjort att operationer skjutits upp, 

väntetiden har förlängts och patienter har blivit kränkta (Tabell 1). 

 

 “Patienten blev under en ambulansfärd kissnödig. Enligt ambulanspersonalen är inga 

ambulanser utrustade med bäcken. Patienten fick kissa på filtar och kände sig kränkt 

och förnedrad.” 

 

Brist i utförande av åtgärd 

Vid denna typ av patientsäkerhetsbrist har sjukvården inte tagit ansvar för att de 

åtgärder som ska genomföras blir utförda. Detta har bidragit till att patienter har fått 

vänta längre än nödvändigt på provsvar, läkarbesök eller annan undersökning (Tabell 

1).  

 

“Patienten fick i somras information om att den hade en tumör och fick tid för 

läkarbesök i december. Läkarbesöket fick avbrytas när det visade sig att svaren på 

blodprover inte kommit och den röntgenundersökningen som skulle vara gjord innan 

besöket inte utförts. Patienten känner sig bekymrad.” 

 

Bristfällig hantering av hjälpmedel 

I ett par ärenden (Tabell 1) aktualiserades att vården på ett bristfälligt sätt hanterat 

patienters hjälpmedel eller behov av hjälpmedel. Hjälpmedel har “försvunnit” under 

vårdtillfällen eller så har det tagit lång tid för patienter att få nya hjälpmedel när de har 

gått sönder. 

 

“Patient förlorade sin tandprotes i samband med operation.“ 
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Journalintrång 

I ett par ärenden (Tabell 1) återfanns patientsäkerhetsbrister i form av att obehörig 

personal gått in i patienters journaler. Där har de tagit del av information om patienter 

som vårdpersonalen inte behandlat eller haft någon direkt vårdkontakt med. 

 

“Patienten har via loggrapport upptäckt att en läkare som patienten aldrig träffat 

loggat in i dennes journal vid ett flertal tillfällen.“ 

 

Brist i undersökning 

Denna kategori berör ärenden där det har brustit i undersökning av patienter och där 

vården inte tagit patienters symtom på allvar (Tabell 1). 

 

“Patienten har under en längre tid haft smärtor i bäckenregionen. Flera 

undersökningar har gjort, utan att kunna ställa diagnos. Patienten söker sjukvård under 

ett smärtgenombrott där hon får träffa medicinläkare som i sin tur tycker att en kirurg 

borde bedöma patienten. Patienten får sedan besked om att kirurgläkaren inte behöver 

träffa patienten då hon läst patientens journal och sett de undersökningar som redan 

gjorts. Patienten menar att kirurgen inte kunde veta om det var nytillkomna symptom 

vid det aktuella tillfället utan att ha undersökt patienten.” 

 

Brist i hantering 

En patientsäkerhetsbrist berör situationer när vården inte har hanterat prover och 

provsvar på ett korrekt sätt. Detta har bidragit till lång väntetid och i vissa fall inget svar 

på de prov som lämnats (Tabell 1).  

 

“Patienten har lämnat ett vävnadsprov för en tid sedan och ännu inte fått svar. Enligt 

patienten har en sjuksköterska eftersökt svaret och blivit informerad om att svarstiden 

är lång. Handläggaren kontaktar enheten som inte hittar patienten i sin journal.” 

 

Bristande sekretess 

Patientsäkerhetsbrist i form av bristande sekretess handlade om att vårdpersonal lämnat 

ut sekretessbelagd information om patient till obehörig (Tabell 1). 
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 “Patient har vårdats på avdelning X, ingen utomstående har fått information om det. 

Patienten har nu fått veta att patientens ex har information om patienten som endast 

givits till vårdpersonal.” 

 

Divisioner som förekommer i ärenden rörande bristande patientsäkerhet 

De flesta ärendena i denna studie berörde divisionerna Kirurg- och onkolog samt 

Medicin- och thorax vid Akademiska sjukhuset. Dessa två divisioner berördes av totalt 

42 ärenden, vilket är nästan hälften av de ärenden som identifierades rörande bristande 

patientsäkerhet (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Divisoner som berörs av ärenden inkomna till Patientnämnden. 

Division Antal (%) 

Kirurg- och onkolog divisionen 26 (30,2 %) 

Medicin- och thorax divisionen 16 (18,6 %) 

Kvinno- och barn divisionen 9 (10,5 %) 

Neuro- divisionen 9 (10,5 %) 

Diagnostik- Akut- Anestesi- och Teknik divisionen  8 (9,3 %) 

Kirurgiskt Centrum  8 (9,3 %) 

Psykiatri- divisionen  8 (9,3 %) 

Medicinsk Centrum 2 (2,3 %) 

 

Anmälare av ärenden rörande bristande patientsäkerhet 

De flesta anmälarna av ärenden till Patientnämnden analyserade i denna studie var 

patienten själv, men i mer än en tredjedel av fallen var det anhörig till patienten som tog 

kontakt med Patientnämnden. I ett av de 86 ärendena var det någon annan än patient 

eller anhörig som anmälde (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Anmälare av ärenden gällande Patientsäkerhet till Patientnämnden 
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Anmälare Antal (%) 

Patient 54 (62,8 %) 

Anhörig 31 (36,0 %) 

Annan 1 (1,2 %) 

 

 

Diskussion 

Resultatet visade att vårdskador var den vanligast förekommande anledningen till att ett 

ärende rörande patientsäkerhet avslutades hos Patientnämnden i Landstinget Uppsala 

län. Felaktig behandling och diagnos var även de vanligt förekommande 

patientsäkerhetsbrister i ärendena. De divisioner som berördes av flest ärenden var 

Kirurg- och onkolog divisionen samt Medicin- och thorax divisionen vid Akademiska 

sjukhuset. Anmälarna av ärendena var i huvudsak patienten själv men en stor del av 

ärendena anmäldes även av anhöriga.  

 

Resultatdiskussion 

Patientsäkerhetslagen finns till för att skydda patienter från vårdskador. Vårdskador är 

skador som vården hade kunnat undvika och de definieras som både fysiskt- och 

psykiskt lidande i lagen (Patientsäkerhetslag, 2010:659). Trots att lagen finns och att 

vården skall skydda patienter mot dessa skador framkommer det genom studien att 

vårdskador är den främsta anledningen till att ärenden rörande bristande patientsäkerhet 

avslutas hos Patientnämnden i Landstinget Uppsala län. Dessa skador skapar inte bara 

fysiskt och psykiskt lidande för patienter och dess anhöriga utan utgör även en stor 

kostnad för samhället (SKL 2014). De vårdskador som inträffar på sjukhus runt om i 

Sverige resulterar i snitt i sex extra vårddygn per skada vilket beräknas kosta mellan 6,9 

och 8,1 miljarder kronor per år (SKL 2014). Detta visar att skador som sker i vården 

inte endast påverkar patienterna som utsätts för dem utan även att samhället blir lidande 

av de höga kostnaderna. Om vårdskadorna skulle minska skulle dessa miljarder kunna 

läggas på andra, mer positiva saker inom vården, så som ökat antal vårdplatser och 

högre utbildning för sjuksköterskor som i sig skulle bidra till ökad patientsäkerhet 

(Kirwan et al. 2013, Khorram-Manesh et al. 2009). 
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Som tidigare beskrivits är vårdskador den kategori rörande patientsäkerhetsbrister som 

innehåller flest ärenden. Genom granskningen av ärenden framkommer att det mest 

tycks vara de fysiska vårdskadorna som har anmälts till Patientnämnden medan de 

psykiska vårdskadorna är sällsynt förekommande, vilket kan tyda på att det kan 

förekomma ett mörkertal gällande denna typ av vårdskador. Detta kan bero på att de 

fysiska vårdskadorna är lättare att påvisa på patienternas kropp av patienterna själva.  

  

Resultatet i denna studie visar att felaktig behandling (14,7%) och felaktig diagnos 

(12,6%) var den andra respektive tredje främsta anledningen till patientsäkerhetsbrister i 

de analyserade ärendena. Det är möjligt att dessa typer av patientsäkerhetsbrister kan 

kopplas samman med otydliga journaler där läkarna använder för annan vårdpersonal 

svåra begrepp samt att mallarna i journalerna inte fylls i på ett korrekt sätt vilket gör att 

rätt kunskap inte når rätt personer, något som i en tidigare studie visade sig bidra till 

bristande patientsäkerhet (Sharp et al. 2014).  

 

Bristande kommunikation låg till grund för 6,3 procent av de identifierade 

patientsäkerhetsbristerna i denna studie. Att kommunikationen mellan vårdpersonal 

fungerar på ett adekvat sätt är viktigt för att undvika att patienters säkerhet sätts i fara, 

vilket denna studie kan visa att den gör om rapporter och överlämningar inte sker på rätt 

sätt. Att patienter får fel behandling kan i många fall härledas till att överrapporteringen 

inte varit korrekt vilket vården skulle kunna undvika om de rapporterade enligt SBAR 

(Randmaa et al. 2014) eller annat vedertaget rapporteringssystem. Studier visar även att 

god kommunikation kan kopplas samman med låg mortalitet inom vården. Detta gör att 

det är viktigt att personal i vården försäkrar sig om att den kunskap och information 

man vill förmedla går fram och förstås på ett rätt och adekvat sätt av såväl kollegor som 

av patienter (Nygren et al. 2013, SKL 2001). 

 

I flera artiklar som behandlar ämnet patientsäkerhet framkommer det att arbetsmiljö och 

nivån av stress är två viktiga faktorer för patientsäkerhetsarbetet. Arbetsplatser eller 

vårdavdelningar med negativ arbetsmiljö, hög stress och lite tid till varje arbetsuppgift 

bidrar till minskad patientsäkerhet. Stress leder även i flera fall till att sjuksköterskor 

bränner ut sig vilket har visat sig påverka antalet rapporteringar av avvikelser negativt 

(Berland et al. 2008, Halbesleben et al. 2008). Enligt föreliggande studie är det få 

sjuksköterskor som anmäler händelser till Patientnämnden. Stress och stress som leder 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Randmaa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24448849
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till utbrändhet bidrar som tidigare nämnts till en minskad patientsäkerhet och ett 

minskat antalet avvikelser som rapporteras. Resultatet gällande antal sjuksköterskor 

som anmälare i denna studie skulle kunna tyda på att sjuksköterskor har en hög nivå av 

stress vilket gör att de inte anmäler händelser gällande bristande patientsäkerhet till 

Patientnämnden. Att antalet anmälningar från vårdpersonal är lågt kan även bero på 

kulturen av patientsäkerhetsarbete på avdelningar, det vill säga hur personal och chefer 

arbetar med patientsäkerhets-frågor på avdelningar (Berland et al. 2008, Smeds et al. 

2014, Renkema et al. 2014, Ridelberg et al. 2014).  

 

År 2013 vårdades 12 992 patienter på Kirurg- och onkolog divisionen. Samma år 

vårdades 15 236 patient på Medicin- och thorax divisionen (Diver 2014). I denna 

studies resultat hade Kirurg- och onkolog divisionen 26 (30,2%) ärenden som avslutats 

hos Patientnämnden medan Medicin- och thorax divisionen hade 16 (18,6%) ärenden. 

Trots att det vårdades färre personer på Kirurg- och onkologdivisionen än på Medicin- 

och thorax divisionen samma år visar föreliggande studie att fler ärenden gällande 

bristande patientsäkerhet upprättades hos Patientnämnden i Landstinget Uppsala län 

gällande Kirurg- och onkolog divisionen än Medicin- och thorax divisionen. Detta kan 

tyda på att avdelningar under Kirurg- och onkolog divisionen behöver arbeta mer med 

frågor gällande patientsäkerhet. Det kan också tyda på att vården på dessa avdelningar i 

större utsträckning utgörs av högspecialiserad vård som många gånger kan vara mer 

riskfylld.   

 

Resultatet i denna studie (Tabell 3) visar på att det är störst andel patienter, 62,8 

procent, som anmält ärenden gällande patientsäkerhet till Patientnämnden i Landstinget 

Uppsala län. Studien visar även att det i 36, 0 procent av ärendena var anhöriga som 

anmält händelser till Patientnämnden. Vad detta beror på går genom denna studie inte 

att påvisa och inga tidigare, liknande studier har kunnat identifieras. Därmed går det inte 

att säga att fördelningen av anmälare till Patientnämnden i denna studie speglar hur 

fördelningen i ett större perspektiv ser ut. Det finns ändå några tänkbara orsaker till att 

anhöriga anmälde händelser i en dryg tredjedel av ärendena. Dessa kan vara att 

patienterna var i för dåligt skick för att själva anmäla, att patienterna har gått bort eller 

att patienterna som blivit utsatta för bristande patientsäkerhet är barn och själva inte kan 

anmäla händelser. 
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Det finns en stor variation i hur komplicerade och omfattande vårdskadorna var i 

ärendena rörande bristande patientsäkerhet. Allt ifrån de som inneburit allvarlig skada, i 

värsta fall död, till de som är mindre allvarliga men som ändå ska undvikas. Oberoende 

av vad konsekvenserna blir av bristande patientsäkerhet är detta ett område som måste 

uppmärksammans och förbättras för att minska lidandet för patienterna. 

Patientsäkerheten brister, som resultatet i denna studie visar på flera olika sätt, bland 

annat inom operativ vård och inom bemötande. Inom den invasiva och operativa vården 

sker de flesta vårdskadorna på grund utav bristande hygien i vården. Även bristande 

läkemedelsadministrering leder till patientsäkerhetsbrister inom vården och dessa brister 

leder i många fall till skador på inre organ och infektioner som skulle kunnat undvikas 

om vården hade varit säkrare (Soop, et al. 2008). Detta visar att det finns flera områden 

som måste förbättras för att patientsäkerheten skall öka. 

 

Metoddiskussion 

Studien har såväl kvalitativ som kvantitativ ansats, där grunden är en kvalitativ analys 

av data som sedan kvantifierats. Därför diskuteras studiens kvalitet i förhållanden till de 

begrepp som brukar användas för studier med kvalitativ ansats. Inom den kvalitativa 

forskningen diskuteras trovärdigheten utifrån aspekterna, tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. Tillförlitlighet handlar bland annat om att den 

använda metoden och urvalet av datamaterial är lämpliga utifrån studiens fokus och 

syfte (Graneheim & Lundman 2004). I föreliggande studie förekommer ett urval som 

gör det möjligt att svara på studiens syfte och frågeställningar. Det finns tabeller (Tabell 

1-3) samt representativa citat för alla kategorier gällande patientsäkerhetsbrister vilket 

visar på skillnader mellan de kategorier som tagits fram genom definitionen 

“Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas 

kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med 

hälso- och sjukvården” (Patientsäkerhetslag 2010:659).  

 

Pålitlighet berör hur forskarens/forskarnas beslut har ändrats under analysprocessen 

(Graneheim & Lundman 2004). Författarna har arbetat systematiskt och på samma sätt 

genom hela analysarbetet vilket gör att inga förändringar i databearbetningen har ägt 

rum. Författarna har under hela analysdelen utgått från samma definition av 

patientsäkerhet samt arbetat tätt tillsammans vilket bidrar till att analysmetoden varit 
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konsekvent genom hela arbetsprocessen. Detta bidrar till att stärka pålitligheten för 

denna studie.  

  

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet av studien kan överföras till andra 

kontexter. En god beskrivning av urval, databearbetning och analysprocessen kan 

möjliggöra ett avgörande av studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). 

Genom beskrivningarna av urval, databearbetning och analysmetod i denna studie 

föreligger det goda möjligheter att avgöra studiens överförbarhet. Studien har undersökt 

ett landsting med ett universitetssjukhus som bedriver högspecialiserad vård för svårt 

sjuka patienter. Detta är något som det behöver tas hänsyn till när överförbarheten till 

andra landsting bedöms. 

 

Bekräftelsebarhet innefattar om datainsamlingen är detaljerat beskriven och hur länge 

datainsamlingen har pågått. Bekräftelsebarhet beskriver även hur dataanalysen gått till 

(Wallengren & Henricson 2012). Studiens författare har som tidigare beskrivits själva 

kategoriserat ärendena som avslutats hos Patientnämnden från 140101 till 140630 vilket 

kan ligga till grund för att ett återskapande av samma studie kan bli ett problem. 

Författarna har varit mycket noggranna med att inte tolka det som inte beskrivits i 

ärendena utan endast hållit sig till den information som framkommit genom ärendena 

vilket stärker bekräftelsebarheten i studien. Med samma definition som författarna 

använt sig utav gällande patientsäkerhet finns ändå möjlighet till återskapande av 

studien, men kategoriseringen skulle kunna tänkas skilja sig något från den som gjorts i 

denna studie.  

 

Under denna studies gång har författarna haft problem att finna andra studier med 

liknande syfte vilket är både en svaghet och en styrka. Svagheten med detta är att 

resultatet inte kan jämföras med andra studiers resultat, vilket medför problem med att 

avgöra om studiens resultat är unikt eller i överensstämmelse med tidigare forskning 

inom området. En styrka med studien är att författarna inte påverkats av tidigare studiers 

resultat vid analys av datamaterialet. En annan styrka med denna studie är att det är ett 

nytt sätt att uppmärksamma bristande patientsäkerhet på, som tidigare forskning 

efterlyst (Jangland 2011).  
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

Kunskap om ärenden som inkommit till Patientnämnden gällande bristande 

patientsäkerhet i vården kan bidra till ökad förståelse för situationer där 

patientsäkerheten brister samt vilka åtgärder som kan krävas för att förhindra att dessa 

situationer uppkommer. Det kan uppmärksamma de rutiner som skulle behöva 

förbättras för att patientsäkerheten skall öka, vilket skulle leda till ett minskat lidande 

för patienter och en minskad kostnad för samhället. Genom denna studie får 

sjuksköterskor ytterligare kunskap om Patientnämnden. De kan genom denna kunskap 

förmedla att Patientnämnden finns till patienter samt att sjuksköterskorna själva kan 

anmäla händelser. Detta kan bidra till fler ärenden hos Patientnämnden vilket skulle 

utgöra en större grund för analys av patientsäkerhetsbrister samt vilka åtgärder som 

behövs för att minska den bristande patientsäkerheten inom vården. Att fler ärenden 

inkommer till Patientnämnden kan bidra till att större patientsäkerhetsförändringar inom 

vården genomförs. 

 

Genom kunskap och träning i att arbeta patientsäkert har det visat sig att framförallt 

sjuksköterskestuderande förbättrar sitt sätt att arbeta när det kommer till patientsäkerhet. 

Även medicinstuderande har visat sig ta till sig av träning och efter denna arbeta mer 

patientsäkert (Nagelkerk et al. 2014) . Med detta forskningsresultat som grund skulle 

sjuksköterskeutbildningarna med fördel kunna utöka sin undervisning och träning i att 

arbeta patientsäkert inom vården. Utbildningen och träningen inom detta område skulle 

öka medvetenheten om det kostsamma och onödiga lidande som sker inom vården i 

Sverige. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning om vad patienter själva upplever som bristande 

patientsäkerhet för att kunna motverka dessa händelser innan de inträffar. Liknande 

studier som föreliggande studie skulle med fördel kunna genomföras på fler ställen i 

Sverige och då inkludera alla ärenden gällande patientsäkerhet som inkommit till 

Patientnämnderna. Det skulle även vara intressant om parametrar såsom kön och ålder 

fanns med i dessa studier då detta kan visa på vilka ålderskategorier och kön som oftast 

utsätts för bristande patientsäkerhet i dagens vård.  
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Slutsats 

Patientsäkerhetslagen anger att vården skall skydda patienter från vårdskador och detta 

är vad patientsäkerhetsarbetet ytterst ska handla om. Trots det är kategorin vårdskador 

den största i denna studie som kartlagt de patientsäkerhetsbrister som framkommer i 

anmälningar till Patientnämnden i Landstinget Uppsala län. Studien visar att 

patientsäkerheten brister inom vården och att många patienter utsätts för fysiskt- och 

psykiskt lidande i kontakt med hälso- och sjukvården.  
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