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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdskador är ett vanligt förekommande problem inom slutenvården. En vårdskada 

är en skada som hade kunnat undvikas. I Sverige drabbas årligen ungefär var tionde patient av en 

vårdskada vilket medför stora merkostnader både på individ- och samhällsnivå. I varje landsting 

finns en Patientnämnd vars syfte bland annat är att ta emot patienter och anhörigas synpunkter 

och klagomål på vården samt förmedla dessa vidare till berörd verksamhet. Syfte: studien 

granskade vilka vårdskador som anmäldes till Patientnämnden under hösten 2014 i ett landsting i 

Mellansverige samt vilka åtgärder som vidtogs från vårdgivarens sida efter kontakt från 

Patientnämnden. Metod: En empirisk studie med kvantitativ design, data erhölls från avslutade 

ärenden hos Patientnämnden. Resultat: 34,2 % av anmälda ärenden rörde vårdskador. Vanligast 

var att ärendet gällde en kvinna (69 %) och att patienten själv anmälde till Patientnämnden (71 

%). Försenad och/eller felaktig behandling och/eller diagnos var de vanligaste anmälda 

vårdskadorna i denna studie. I 47,4 % fall vidtogs åtgärder från vårdgivarens sida. Slutsats: I 41 

av 75 ärenden kontaktades inte berörd verksamhet för yttrande. Detta då Patientnämnden ej 

kunde gå vidare med ärendet eftersom skriftliga synpunkter uteblev från anmälande part. 

Anledningen till detta kan vara värd att studera vidare. Kanske behöver Patientnämnden utveckla 

ett alternativt anmälningssystem för att underlätta processen för att inte tappa denna grupp som 

kan behöva mer stöd för att fullfölja sin anmälan. Då även dessa synpunkter är viktiga för fortsatt 

arbete med kvalitetssäkring och en öka patientsäkerheten inom slutenvården.  

 

Nyckelord: vårdskador, Patientnämnden, patientsäkerhet, avvikande händelse 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Adverse events are a common problem in inpatient care. An adverse event is an 

injury that could have been avoided. In Sweden every tenth patient are affected every year of 

injuries form health care which results in big costs both at an individual and a society level. 

Every county has a Patient Advisory Board whose purpose is to receive patients and relatives' 

opinions and complaints of the health care and to communicate these to the concerned care unit. 

Objective: The study examined reported adverse events to the Patient Advisory Board in the fall 

of 2014 in a county in central Sweden and the measures that were taken from the caregiver's side 

after being contacted by the Patient Advisory Board. Method: An empirical study using 

quantitative design, data were obtained from closed cases of this board. Results: 34.2 % of the 

studied cases concerned nursing injuries. Most commonly the case involved a woman (69 %), 

and in 71 % of reviewed cases the patients themselves contacted the Patient Advisory Board. 

Delayed and/or improper treatment and/or diagnosis were the most commonly reported adverse 

events in this study. In 34 cases, measures were taken from a health care provider. Conclusion: 

In 41 of the 75 cases the caregiver was not contacted because the Patients Advisory Board could 

not proceed since written comments regarding the case was not obtained from notifying party. In 

the future further studies may be needed to find strategies for helping those who have trouble 

reporting discontent in healthcare. 
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BAKGRUND 

Sedan 1990-talet har många länder i världen studerat förekomsten av skador inom hälso- och 

sjukvården. Flera nationella retrospektiva studier har publicerats där skador orsakade av 

sjukvården sammanställts genom granskningar av journalhandlingar. Enligt Socialstyrelsen 

publicerade amerikanerna den första studien inom området, den fokuserade på juridiska- och 

försäkringsaspekter. En efterkommande studie gjord i Australien hade fokus på patientsäkerhet 

och myntade även begreppet undvikbarhet i relation till vårdskador. Resultatet av dessa studier, 

som även genomförts i bland annat Danmark, Kanada och Spanien, ledde till nationella åtgärder 

för att förbättra patientsäkerheten i aktuellt land (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Socialstyrelsen beslöt år 2007 att göra en liknande studie efter samma modell. I studien 

granskades 1 967 journalhandlingar, upprättade mellan år 031001 - 040930. Syftet med studien 

var att kartlägga frekvensen av vårdskador inom den somatiska slutenvården i Sverige. Av de 1 

967 granskade journalerna identifierades 648 journaler gällande en möjlig skada, av dessa 

bedömdes 169 stycken gälla vårdskador. Således konstaterades 169 vårdskador av totalt 1 967 

granskade journaler. Prevalensen av vårdskador under den studerade perioden (031001 - 040930) 

var därmed 8,6 %. Då resultatet räknades om till att gälla alla vårdtillfällen under det aktuella 

året, (närmare 1,2 miljoner stycken) gav detta 105 000 vårdskador, av dessa klassades 10 000 

som allvarliga, dock av varierande grad. I 3 000 fall hade bristande patientsäkerhet orsakat en 

vårdskada så allvarlig att patienten avled. Vidare visade resultatet av studien på ökade kostnader 

för samhället då vårdskador ofta leder till längre vårdtider samt i många fall även uppföljande 

besök inom primärvården. Båda dessa faktorer utgör ökade kostnader för hälso- och sjukvården 

och därmed samhället i stort (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Vad säger lagen? 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) har vårdgivare skyldighet att planera, 

leda och kontrollera verksamheter inom hälso- och sjukvården så att kravet på god vård uppfylls. 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) lagstadgar att vårdgivare ska utreda händelser som 

medfört eller som riskerat att medföra en vårdskada. Med vårdskada menas enligt 

Patientsäkerhetslagen “kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
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kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (SFS, 2010:659, 5 §). Vårdgivaren har också anmälningsskyldighet till inspektionen 

för vård och omsorg [IVO] i de fall då en allvarlig vårdskada eller risken för att en allvarlig 

vårdskada uppkommit.  

 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) fastställs att vårdgivare har en skyldighet att informera 

berörd patient om att en vårdskada inträffat. Patienten ska också informeras om vilka åtgärder 

som planeras eller genomförts, möjlighet till ersättning från Landstingets Ömsesidiga 

Försäkringsbolag [LÖF] enligt Patientskadelagen (SFS, 1996:799) samt information om 

Patientnämndens verksamhet och möjlighet att anmäla händelsen till IVO. Då patienten 

informerats skall detta dokumenteras i patientjournalen (SFS, 2010:659). IVO är den statliga 

myndighet som sköter tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården, men även inom 

socialtjänst och de verksamheter som lyder under Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade [LSS]. Syftet med detta är att säkerställa att den vård som bedrivs är av god 

kvalité, säker samt följer aktuella lagar och föreskrifter (Inspektionen för vård och omsorg, 

2014). 

 

Vårdskador 

En vårdskada är en händelse som skapar negativa konsekvenser för patienten och som hade 

kunnat undvikas om omständigheterna varit annorlunda (Sharp, 2012). Exempel på vårdskador är 

infektioner, fallskador, brister i omvårdnaden av patienten, läkemedelsmisstag samt fel eller 

försenad diagnostisering eller behandling (Öhrn, 2009). Trots att antalet vårdskador i Sverige 

minskat under senare år, drabbas ändå årligen ungefär var tionde patient, varav cirka 3 000 av 

dessa får en vårdskada av allvarligare grad vilken leder till bestående men för patienten.  I 

Sverige avlider cirka 1 400 personer varje år till följd av en vårdskada. Vårdrelaterade infektioner 

är den vanligaste typen av vårdskada i Sverige, mellan 5 - 13 % av patienterna drabbas beroende 

på i vilket landsting mätningen sker (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Vårdskador och den extra vårdtid de ofta medför ger upphov till extra kostnader för landstingen 

och även samhället i stort i form av uteblivna arbetsdagar. På ett mer individuellt plan drabbas 

patienten som förlorar inkomst. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] gav 2014 ut rapporten 
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“Patientsäkerhet lönar sig”. I rapporten sammanfattas data från en nationell undersökning gjord 

2013 inom den somatiska slutenvården där 19 141 vårdtillfällen granskats. Rapporten visade att 

vårdskador är förknippade med en och en halv miljon extra vårddagar per år. Merkostnaderna 

uppskattas till elva och en halv miljard och för de undvikbara vårdskadorna är siffran cirka åtta 

och en halv miljard kronor per år (SKL, 2014). 

 

I en studie gjord 2014 i Portugal undersöktes förekomsten av vårdskador samt vilken inverkan de 

hade på vårdkvalité och patientsäkerhet samt hur dessa kunde förebyggas. Resultatet visade att i 

11,1 % av de fall som studerats hade patienten råkat ut för en avvikande händelse, och i 53,7 % 

av dessa fall hade händelsen kunnat undvikas. Detta resultat överensstämmer med studier gjorda i 

andra länder. Av de patienter som blev utsatta för en vårdskada avled 10,8 % och 5,4 % fick 

bestående men. Förutom att dessa händelser skapar onödigt lidande för patienter och anhöriga så 

kostar det även sjukvården mycket pengar i onödan. Studiens författare ansåg det därför viktigt 

att närmare studera enskilda fall för att hitta strategier för att undvika att liknande händelser 

upprepas i framtiden (Sousa, Sousa Uva, Serranheira, Nunes & Leite, 2014). Definitionen av en 

vårdskada innebär att den hade kunnat undvikas om rätt åtgärder satts in av vårdpersonal (Sharp, 

2012). 

 

Faktorer som påverkar patientsäkerhet 

Bristande patientsäkerhet är ett vanligt och välkänt problem inom hälso- och sjukvården världen 

över. I arbetet för att upprätthålla en god patientsäkerhet spelar sjuksköterskan en nyckelroll, det 

är därför viktigt att klarlägga och förstå sjuksköterskans yrkesroll. En litteraturstudie gjord 2015 

visade att upprepade och frekventa avbrott i sjuksköterskans dagliga arbete leder till brister i 

patientsäkerheten. Studien inkluderade 29 artiklar där tre områden identifierades som relevanta 

för studien, vad som föranledde avbrottet, vad det hade för betydelse för patientsäkerheten samt 

vilka åtgärder som vidtogs för att minska dessa avbrott. Vid avbrott i arbetet flyttas 

sjuksköterskans fokus från huvuduppgiften för stunden till en annan. Störningen kan bestå av 

distraktioner till exempel att uppmärksamheten avbryts av ett larm, planerade raster eller att en 

kollega diskuterar yrkesmässiga eller privata frågor. Dessa avbrott kan medföra att 

koncentrationen hos sjuksköterskan störs vilket kan göra att omvårdnadsåtgärder/medicinska 
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behandlingar blir försenade eller glöms bort, vilket leder till sämre patientsäkerhet (Monteiro, 

Machado Avelar & Gonçalves Pedreira, 2015).  

 

I en studie utförd av Nygren et al. (2013) studerades vad experter inom patientsäkerhet ansåg 

vara de viktigaste faktorerna för att uppnå god patientsäkerhet samt vilka faktorer de ansåg var 

viktigast för att i framtiden kunna förbättra vården ytterligare. I studien framkom att de faktorer 

som ansågs viktigast för att öka patientsäkerheten var en organisationskultur som uppmuntrar till 

rapportering av händelser och minskat skuldbeläggande, välfungerande kommunikation mellan 

patient och personal samt inom arbetsgruppen, att under grundutbildning av hälso- och 

sjukvårdspersonal införa obligatorisk utbildning i patientsäkerhet samt att fokusera på att minska 

infektioner och förbättra handhygienen. Författarna identifierade även faktorer som 

respondenterna ansåg bidra till den dåvarande patientsäkerhetsnivån. Dessa var händelse- och 

riskanalyser, rapportering och analysering av avvikelser och risker, interna diskussioner om 

patientsäkerheten i arbetsgruppen men även tillsammans med ledning och verksamhetschefer, 

samt ett aktivt arbete för att minska antibiotikaanvändandet. Även Patientsäkerhetslagen bidrog 

till arbetet för att nå en god patientsäkerhetsnivå. 

 

Randmaa, Mårtensson, Leo Swenne & Engström (2014) studerade hur personal vid en 

anestesiklinik upplevde att kommunikationen mellan olika yrkesgrupper samt inom den egna 

yrkesgruppen fungerade både innan samt efter införandet av kommunikationsverktyget Situation, 

Bakgrund, Aktuell status, Rekommendation [SBAR]. Studien syftade också till att undersöka om 

införandet av SBAR kunde minska andelen avvikelserapporter som berodde på brister i 

kommunikation. SBAR är ett kommunikationsverktyg som möjliggör att information 

överrapporteras på ett kortfattat men strukturerat sätt utifrån ett på förhand bestämt format. 

Studien visade att införandet av SBAR gav en signifikant minskning av avvikelser relaterade till 

brister i kommunikation mellan vårdpersonal, vilket leder till en ökad patientsäkerhet (Randmaa, 

Mårtensson, Leo Swenne & Engström, 2014). 

 

H.W. Heinrichs teori om orsakssamband beskriver hur stora händelser ofta föranleds av en rad 

mindre incidenter, detta enligt författarna till studien “Retrospective record review in proactive 
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patient safety work - identification of no-harm incidents”. Denna teori kan användas inom hälso- 

och sjukvården för att studera brister i patientsäkerheten och identifiera områden där det finns en 

ökad risk för att vårdskador kan uppstå. Vårdpersonal har skyldighet att rapportera händelser där 

en vårdskada uppstått men även händelser där risk för att en vårdskada skulle kunna uppstå samt 

incidenter där patienten ej tagit skada. Genom att genomföra retrospektiva studier av 

avvikelserapporter där ingen skada skett kan potentiella risker kartläggas tidigt och åtgärdas 

(Schildmeijer, Unbeck, Mauren, Perk, Pukk Härenstam & Nilsson, 2013).  

 

Patientnämnden 

I lagen om Patientnämndsverksamhet (SFS, 1998:1656) finns lagstadgat i 1 § samt 2 § att det i 

varje kommun och landsting skall finnas en verksamhet, Patientnämnd, som har till uppgift att 

hjälpa och stödja patienter i kontakt med hälso- och sjukvården inom ramarna för HSL då de vill 

framföra synpunkter på vården. Nämnderna har enligt 4 § även till uppgift att göra IVO 

uppmärksam på missförhållanden inom hälso- och sjukvården.  

 

Patientnämnden är en oberoende verksamhet dit anhöriga och patienter kan vända sig med 

klagomål och synpunkter gällande vården. Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål 

från patienter och deras anhöriga hjälpa och stödja enskilda individer samt bidra till ökad 

kvalitétsutveckling och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Nämnden saknar disciplinära 

befogenheter och tar heller inte ställning i medicinska frågor. Ytterligare ett av nämndens 

ansvarsområden är att förmedla stödpersoner till patienter som isoleras enligt Smittskyddslagen 

samt de som tvångsvårdas inom psykiatrin. Nämnden ska informera patienter som drabbats av en 

vårdskada om LÖF och möjlighet till ekonomisk ersättning (Vårdanalys, 2015).  LÖF har även 

till uppdrag att samarbeta med vårdgivare för en ökad patientsäkerhet. Detta görs genom 

statistiska sammanställningar av inkomna skadeanmälningar. De bedriver även 

utbildningsverksamhet och stödjer forskning inom området patientsäkerhet (LÖF, 2015). 

 

Patienters klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården är en värdefull källa till kunskap 

som kan belysa brister i patientsäkerhet och systematiska fel i vården. National Health Service 
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[NHS] i England tar varje år emot ungefär 100 000 ärenden om brister i vården. Dessa berör 

många olika vårdområden, allt från förskrivningsfel till felbehandlingar vilka gett fysiska eller 

känslomässiga skador. Genom att analysera och sammanställa klagomål från patienter 

uppmärksammas och identifieras vanliga problem vilket kan leda till lösningar i patientspecifika 

fall. Samlade analyser ger också möjligheter till att på ett överskådligt sätt identifiera brister i 

patientsäkerheten inom vården (Reader, Gillespie & Roberts, 2013).  

 

Sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad 

Sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad tar upp centrala begrepp för professionen så som 

integritet och autonomi samt respekt för det sårbara. Värdegrunden syftar till att fastställa en etisk 

plattform som ger ett gemensamt förhållningsätt i det dagliga arbetet inom vården. Som 

sjuksköterska ska alltid patientens hälsa stå i fokus och människovärdesprincipen får aldrig 

frångås, alla ska ha rätt till samma möjlighet till god vård. Målet med omvårdnaden är att den ska 

vara personcentrerad och syfta till att gynna god hälsa, förebygga ohälsa samt minska och 

förebygga lidande för patienter. Relationen mellan patient och vårdare bör bygga på bådas lika 

värde. Dock innebär relationen en maktobalans där patienten ofta hamnar i underläge, patienten 

är samtidigt beroende av vårdarens kompetens för sin hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på mellanmänskliga relationer och har utgångspunkt 

i att varje människa är en unik och oersättlig individ. Travelbee tar starkt avstånd från begrepp 

som ”patient” och ”sjuksköterska” då hon anser dessa förstärka stereotypa rolluppfattningar inom 

vården. Travelbee anser att kommunikation är ett bra verktyg för sjuksköterskan som bör 

användas för att skapa relationer människor emellan. Vidare är kommunikation ett medel för att 

lära känna, förstå och möta patientens behov samt att hjälpa denne att hantera sjukdom, lidande 

och ensamhet (Eide & Eide, 2009). Teorin utgår från att lidande är en ofrånkomlig del av livet 

och att alla får erfara lidande förr eller senare. Lidandet är dock en högst personlig företeelse som 

ger individen kunskap om fysisk, känslomässig eller andlig smärta. Ofta är lidande kopplat till 

faktorer i den enskilde individens liv som upplevs som betydelsefulla. Travelbee ser begreppet 

hälsa som något personligt, vilket upplevs olika av alla människor (Kirkevold, 2000). Sjukdom 
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och lidande är nära sammankopplade och personens attityd till sitt lidande är avgörande för hur 

sjukdomen hanteras av individen. Med en bra människa-människa relation kan sjuksköterskan 

hjälpa personen till minskat lidande och därmed även hjälp till att hantera sin sjukdom bättre 

(Eide & Eide, 2009).  

 

Två olika reaktioner på lidande identifieras i Travelbees omvårdnadsteori. “Varför just jag” - 

reaktionen vittnar om att den drabbade har svårt att hantera och acceptera till exempel sin 

sjukdom eller skada som uppkommit i samband med sjukhusvistelsen. Medan “varför inte jag” - 

reaktionen visar på ett accepterande av situationen. 

Enligt Travelbee är mellanmänskliga relationer slutmålet som uppnås då fem interaktionsfaser 

genomgåtts. Dessa faser betecknas: 

 

1. Det första mötet 

2. Framväxt av identiteter 

3. Empati 

4. Sympati 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt 

 

De två omvårdnadsmetoder som förespråkas enligt Travelbee är interaktion och kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient för att upprätthålla en mellanmänsklig relation. Den andra utgår 

från att sjuksköterskan ska kunna identifiera de omvårdnadsbehov patienten har och planera 

omvårdnadsåtgärder utifrån detta. Travelbee menar även att allt som kan påverka patientens hälsa 

och välbefinnande negativt är sjuksköterskans ansvar. Viktiga aspekter i sjuksköterskans 

yrkesroll är att stödja patientens förmåga att hantera sin sjukdom och finna mening i tillvaron 

samt att främja hälsa och förebygga lidande (Kirkevold, 2000). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori relaterar till syftet då vårdskador leder till onödigt lidande för 

patienter. Travelbee anser det vara sjuksköterskans ansvar att se till patientens omvårdnadsbehov 

och planera åtgärder utifrån dessa. Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att upprätthålla goda 

mellanmänskliga relationer till patienter genom god kommunikation kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att hantera sitt lidande, i detta fall relaterat till vårdskador. Detta kan även vara ett sätt 
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att öka patientsäkerheten då individen sätts i fokus och kommunikation, både vårdpersonal 

emellan och mellan vårdpersonal och patienter prioriteras. 

 

Problemformulering 

Vårdskador innebär lidande, fysiskt eller psykiskt, för den person som drabbas. Dessa kan variera 

i svårighetsgrad från milda, till mycket allvarliga där patienten får bestående men och i värsta fall 

kan en vårdskada leda till dödsfall. Definitionen av en vårdskada innebär att den hade kunnat 

undvikas om rätt åtgärder satts in av vårdpersonal (Sharp, 2012). 

 

Många studier visar på värdet av att analysera och ta del av patienters kritik för att hitta brister i 

verksamheten (Reader, Gillespie & Roberts, 2013). Då vårdskador är en vanligt förekommande 

men oönskad bieffekt av vårdtillfället, är området värt att studera ytterligare. Genom att ta del av 

och sammanställa avslutade ärenden hos Patientnämnden kan viktig kunskap erhållas, vilket kan 

visa på områden i sjukvården som behöver prioriteras för att undvika framtida vårdskador. 

 

Syfte 

Arbetet syftar till att synliggöra de vårdskador som anmälts till Patientnämnden i ett landsting i 

Mellansverige inom slutenvården och avslutats under hösten 2014, detta för att belysa 

patientperspektivet och öka kunskapen hos-/ samt bli ett stöd för sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal i patientnära arbete. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka gäller ärendet, ålder, kön? 

2. Vem är det som anmäler vårdskador till Patientnämnden? 

3. Vilka vårdskador har anmälts till Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige till följd 

av brister i patientsäkerheten inom slutenvården samt avslutats hösten 2014? 

4. Har kontakt från Patientnämnden lett till åtgärder hos vårdgivaren? 

5. Vilka åtgärder vidtas hos vårdgivaren? 
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METOD 

Design 

Designen för arbetet är en empirisk studie med kvantitativ design. Då datamaterialet redan fanns 

tillgängligt gjordes ingen datainsamling. Studien behandlade avslutade ärenden rörande 

vårdskador anmälda till Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige under hösten 2014. Detta 

innebär att studien är retrospektiv till utformningen (Billhult & Gunnarsson, 2012b). 

 

Urval 

För studien användes ett konsekutivt urval, då alla ärenden (aktuella för den studerade perioden) 

kategoriserade under vård och behandling hos Patientnämnden granskades. Inklusionskriterier för 

studien var ärenden gällande vårdskador avslutade under perioden 140701 - 141231 inom 

slutenvården i ett landsting i Mellansverige, ett universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus. Totalt 

under år 2014 inkom 777 ärenden till Patientnämnden med synpunkter/klagomål på slutenvården, 

av dessa var 219 relaterade till vård och behandling samt avslutades under hösten 2014. Ur detta 

material identifierades 75 ärenden gällande vårdskador, således blev bortfallet för studien 144 

ärenden då dessa ej gällde vårdskador men ändå kategoriserats under ”vård och behandling” av 

Patientnämnden. 

 

Datainsamlingsinstrument 

Avslutade ärenden erhölls från Patientnämnden, utifrån dessa skapades en granskningsmall med 

12 frågor för att underlätta analys och kategorisering av de olika ärendena (bilaga 1). 

Granskningsmallen innehöll frågor om kön, ålder, vem som anmält ärendet, vilken typ samt hur 

många vårdskador ärendet gällde och om skadan gett bestående men och verksamheternas 

åtgärder i ärendet. Granskningsmallens validitet testades genom att tre fall granskades med hjälp 

av mallen. Allt material granskades gemensamt. Efter en första test av granskningsmallen gjordes 

justeringar där tre frågor togs bort, kvar blev då nio frågor som sedan användes för att granska 

materialet. De frågor som exkluderades från granskningsmallen rörde vilken månad ärendet 

avslutats, berörd division samt vem som lämnat yttrande till Patientnämnden från berörd 

verksamhet. De frågor som uteslöts ur granskningsmallen raderades på grund av att de ej ansågs 

relevanta för att besvara studiens syfte. 
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Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till materialet kontaktades Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige och 

vid ett möte förklarades syftet med studien. Därefter erhölls avidentifierat material från 

Patientnämnden bestående av fallbeskrivningar av händelser inom slutenvården anmälda av 

patienter eller anhöriga samt eventuella yttranden från avdelningschef eller annan person i 

chefsställning. Analys av materialet gjordes genom att varje ärende granskades separat med hjälp 

av en granskningsmall (bilaga 1), där varje ärende tilldelas ett kodnummer. Samma kodnummer 

skrevs både på granskningsmall och ärendedokument för att enkelt kunna gå tillbaka i materialet. 

Samtliga ärenden granskades gemensamt, detta för att undvika bias i form av skillnader i tolkning 

av materialet. Data fördes sedan in programmet Excel för att erhålla diagram och tabeller över 

materialet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt CODEX ska forskning som involverar människor innefatta att de som deltar underrättas 

om sitt deltagande (CODEX, 2015). Då detta examensarbete kan ses som en kvalitetsuppföljning 

behövs inget etiskt tillstånd för projektet. Därför behöver deltagarna ej informeras i detta fall. De 

avidentifierade sammanställningarna  av ärenden inkomna till Patientnämnden är offentliga 

handlingar, dock ska materialet behandlas med försiktighet.  

 

Etiska överväganden av betydelse för arbetet är att reflektera över projektets betydelse för 

patienten. Sammanställningen av tillgängligt material kan belysa läget i det berörda landstinget 

och visa på områden som behöver förbättras. Det kan också ge patienter en ökad insikt i att de 

inte är ensamma om att drabbas av en vårdskada. Negativt med projektet kan vara att bilden av 

vården inte blir rättvisande i och med att analysen av materialet ej tar hänsyn till ytterligare 

faktorer som kan vara av betydelse för att kunna dra slutsatser om kvalitéten på slutenvården 

inom landstinget. 

 

Bearbetning och analys 

Materialet sammanställdes och kategoriserades med hjälp av en granskningsmall (bilaga 1). Data 

fördes sedan in i programmet Excel för att erhålla tabeller som ger en överskådlig bild av 

materialet. För att besvara frågeställningarna användes deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik 
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sammanfattar materialet och ger en överskådlig bild samt visar hur fördelningen ligger mellan 

olika grupper (kön, ålder, vem som anmält, vilken vårdskada, hur ofta det vidtagits åtgärder) samt 

medelvärden och standardavvikelser (Billhult & Gunnarsson, 2012a).  Då skillnader och samband 

mellan grupper inte ligger i fokus för detta arbete utfördes inga ytterligare statistiska analyser, i 

arbetet redovisas enbart tabeller/diagram för att visa fördelning mellan grupperna. 

 

RESULTAT 

Analys av data identifierade 104 orsaker till att en vårdskada uppstått, då flera orsaker i vissa fall 

lett till enbart en vårdskada identifierades totalt 85 vårdskador i de 75 ärenden där en vårdskada 

skett. I tio av 75 ärenden fick personen mer än en vårdskada, därav de 85 vårdskadorna. I 11 av 

75 fall uttryckte patienter att de upplevt bristande bemötande från vårdpersonal. I yttranden från 

verksamheten till Patientnämnden framkom även att patienten sällan informerats om inträffad 

vårdskada och att detta ofta föranlett kontakt med Patientnämnden för att erhålla förklaring av 

händelsen. I 15 ärenden beklagade verksamheten det inträffade i sitt yttrande till Patientnämnden. 

Resterande yttranden innehöll inget beklagande. Av vad som framkom av ärendena erhöll 

patienter och anhöriga aldrig en personlig ursäkt direkt från verksamheten. 

 

Vilka gäller ärendet? 

Av de 75 ärenden anmälda till Patientnämnden gällande vårdskador som avslutats under hösten 

2014, gällde 69 % kvinnor (tabell 1). Åldersspannet på dem anmälningarna gällde låg mellan 0 

till 94 år. 13 ärenden gällde personer mellan 20-29 år, 9 personer var mellan 70-79 år och åtta 

personer var mellan 50-59 år. Resterande åldersintervaller representerades av sju eller färre 

personer (diagram 1). Av de 75 ärenden aktuella i denna studie var det 21 personer som ej angivit 

någon ålder.  

 

Tabell 1. Fördelningen mellan män och kvinnor representerade i ärenden från Patientnämnden gällande vårdskador 

som avslutats under hösten 2014. 

Kön n = 75 % 

Kvinnor 52 69 

Män 23 31 
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Diagram 1. Antal ärenden som inkommit till Patientnämnden och avslutats under hösten 2014 avseende patientens 

ålder, uppdelat i åldersintervaller på 10 år. 

 

Vem anmäler vårdskador till Patientnämnden? 

I 53 av 75 ärenden (71 %) anmälde patienten själv händelsen till Patientnämnden i ett landsting i 

Mellansverige under, för studien, aktuell period. Anhöriga till den drabbade stod för anmälan i 

resterande 22 fall (29 %), i ett av dessa 22 fall var anmälaren god man till den drabbade. Alla 

anmälningar gällande personer under 18 år gjordes av en anhörig till den berörda parten. 

 

Vilka vårdskador har anmälts till Patientnämnden? 

Enligt data från de 75 ärenden där en vårdskada skett registrerades med hjälp av 

granskningsmallen totalt 104 stycken, dessa sammanställdes sedan till 85 separata vårdskador. 

Resultatet av granskad data visade att försenad och/eller felbehandling/diagnos var de vanligaste 

rapporterade vårdskadorna i kontakt med Patientnämnden under aktuell period (diagram 2). 

Exempel på detta var en patient som inkom till akutmottagningen med tydliga symtom på 

hjärtinfarkt. Patienten skickades dock hem med Alvedon utan att ett EKG tagits för att senare 

samma dag hämtas med ambulans och blir inlagt på intensivvårdsavdelning, personen avled 

senare. Av de 85 vårdskadorna var det 13 stycken som kategoriserades som “annat” i 

granskningsmallen, dessa inkluderade bland annat felställning efter operation, upplevelser av 

diskriminering, kvarglömt material vid operation med mera. 
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Diagram 2. Fördelning av antalet identifierade vårdskador från ärenden anmälda till Patientnämnden och som 

avslutats under hösten 2014, n = 104. 

 

Tabell 2: Resultat av anmälda vårdskador till Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige som avslutats under 

hösten 2014, redovisat i procent. 

Typ av vårdskada % 

Fallolyckor 1,0 

Infektioner 8,7 

Felmedicinering 9,6 

Trycksår 0 

Felbehandling/diagnos 27,9 

Psykiskt lidande 7,7 

Brister I omvårdnaden 1,0 

Försenad behandling/diagnos 31,7 

Annan 12,5 

 

Har kontakt från Patientnämnden lett till åtgärder hos vårdgivaren? 

Av de 75 ärenden där vårdskador identifierats vidtogs åtgärder i 34 fall (45,3 %) och i 41 fall 

(54,7 %) avslutades ärendet utan att Patientnämnden kontaktat berörd verksamhet inom 
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slutenvården (diagram 3). Främsta anledningen till detta var att anmälaren själv brast i kontakten 

med Patientnämnden då ytterligare synpunkter angående ärendet behövdes för att gå vidare med 

ärendet. Då ingen mer kontakt kunde tas med anmälaren avslutades dessa ärenden utan att 

ytterligare åtgärder vidtagits. I ett fåtal fall ville patienten enbart göra Patientnämnden samt 

verksamheten uppmärksam på händelsen i syfte att ingen ytterligare skulle drabbas av en 

liknande händelse och begärde då inget yttrande från verksamhetschef eller liknande. 

 

 

Diagram 3. Antalet ärenden rörande vårdskador som avslutats under perioden 140701- 141231 inom slutenvården i 

ett landsting i Mellansverige. 

 

Vilka åtgärder vidtas hos vårdgivaren? 

Yttranden från berörd verksamheten innehöll information om vidtagna åtgärder samt annan 

information relevant för den enskilda händelsen. Av de 34 fall som avslutats efter att yttrande 

inkommit till Patientnämnden var det nio ärenden där det ej framkom vilka åtgärder som 

vidtagits, därmed registreras dessa som “ingen åtgärd”. Vanligaste åtgärden under aktuell period 

var en granskning av händelsen, vilket skedde i 18 fall (diagram 4). I två av de 75 fallen vidtogs 

fler än en åtgärd, totala antalet åtgärder blev därmed 38 stycken. Fördelningen av vidtagna 

åtgärder var som följande; ändrade rutiner (15,8 %), prata med berörd personal (7,9 %), prata 

med patient/anhörig (0 %), granskning av ärendet, exempelvis journalgranskning (47,4 %), övrigt 

(5,3 %) och ingen åtgärd (23,7 %). De övriga åtgärderna inkluderade remiss för second opinion 

samt uppmaning från verksamhetschef till medarbetare att göra en avvikelseanmälan.  
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Diagram 4. Sammanställning av antalet vidtagna åtgärder från berörd verksamhet till Patientnämnden under hösten 

2014. 

 

DISKUSSION 

Resultatet av denna studie visar att 34,2 % (75 av 219 fall) av anmälda ärenden till 

Patientnämnden inom kategorin vård och behandling avslutade under hösten 2014 i ett landsting i 

Mellansverige avser vårdskador. Det vanligaste i denna studie var att ärendet rörde en kvinna. 

Oftast var berörd person mellan 20-29 år eller 70-79år. Vidare visar studien att det i majoriteten 

av alla ärenden (71 %) är patienten själv som anmäler eller framför synpunkter på inträffad 

händelse. Av de registrerade vårdskadorna var felaktig eller försenad behandling och/eller 

diagnos vanligast förekommande, dessa brister utgjorde totalt 59,6 % av fallen. I 34 av 75 

ärenden inkom ett yttrande från berörd verksamhet till Patientnämnden. Aktuella åtgärder 

vidtagna från vårdgivarens sida var bland annat granskning av händelsen (47,4 %), ändrade 

rutiner (15,8 %), prata med berörd personal (7,9 %) och övrigt (5,3 %). I 9 fall (23,7 %) gav 

yttrandet ingen information om vilka åtgärder som eventuellt vidtagits inom verksamheten. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar endast andelen vårdskador som anmälts till Patientnämnden i ett landsting i 

Mellansverige under hösten 2014 vilket innebär att det ej är möjligt att dra några slutsatser 

angående läget i övriga landet. Data som erhållits i denna studie överensstämmer inte med 

Socialstyrelsens statistik över vårdskador i rapporten “Lägesrapport över patientsäkerhet 2015”. 
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Denna studie och Socialstyrelsens rapport studerar samma problemområde (vårdskador) men har 

olika infallsvinklar. Socialstyrelsen har granskat journaler på nationell nivå och därmed erhållit 

resultat representativt för hela Sverige medan detta arbete studerar de vårdskador patienter själva 

anmält till Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige. Vad detta arbete ger, är en inblick i 

vad patienter reagerar på då något gått fel i mötet med slutenvården. Det vill säga arbetet speglar 

patienternas röst.  

 

Att reducera antalet vårdskador inom vården har blivit en nationell angelägenhet i många 

västerländska länder. Lagar och förordningar är ett av de verktyg ett samhälle har för att uppnå 

mål och påverka till exempel vårdpersonalens agerande. Lagar som reglerar hälso- och 

sjukvården bidrar till en god och säker vård med en hög patientsäkerhet som resultat. Ett sätt att 

upprätthålla vård med god kvalité och jobba med att minska antalet vårdskador är att lagstifta om 

vårdgivares skyldighet att rapportera avvikelser inom vården (Guillod, 2013). Nygren et al (2013) 

konstaterar i sin studie att Patientsäkerhetslagen var en viktig faktor i arbetet med att upprätthålla 

en god patientsäkerhet. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska patienter informeras om 

att en vårdskada inträffat samt ska information om Patientnämndens verksamhet ges till berörd 

part. Genomgång av materialet från denna studie tyder dock på att många patienter får bristande 

information eller ingen information alls av vårdpersonal gällande inträffad vårdskada. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att patienter och/eller anhöriga kontaktar Patientnämnden då de 

önskar en förklaring av inträffad händelse som lett till vårdskada.  

 

Travelbees omvårdnadsteori lyfter fram vikten av mellanmänskliga relationer, där 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient anses vara en viktig faktor för att upprätthålla 

människa-människa förhållandet. Sjuksköterskan ansvar för att identifiera omvårdnadsbehov och 

planera omvårdnadsåtgärder utifrån dessa (Eide & Eide, 2009). Travelbee anser att 

sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för allt som kan påverka patientens hälsa och 

välbefinnande negativt (Kirkevold, 2000). Vårdskador är per definition undvikbara (Sharp, 

2012), studier har visat att välfungerande kommunikation både inom personalgruppen och mellan 

personal och patient är en viktig faktor för en god patientsäkerhet, vilket bidrar till att minska 

förekomsten av vårdskador (Nygren et al. 2013; Randmaa, Mårtensson, Leo Swenne & 

Engström, 2014). Resultatet av denna studie visade att de vanligaste vårdskador anmälda till 
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Patientnämnden under aktuell period var fel-/försenad behandling/diagnos samt 

läkemedelsbrister. Då läkare ofta ansvarar för fel-/försenad behandling/diagnos kan det vara svårt 

att som sjuksköterska påverka detta då det ligger utanför sjuksköterskans ansvarsområde. En 

vårdskada orsakar dock fysiskt och/eller psykiskt lidande, och där har sjuksköterskan möjlighet 

att med stöd av Travelbees teori om människa- människa förhållandet hjälpa patienten att hantera 

sitt lidande och även sjukdom. 

 

Resultatets kliniska relevans för individen är att det kan göra vårdpersonal uppmärksam på vad 

patienterna själva upplever som problematiskt i mötet med vården. Studien kan ge vårdpersonal 

en hjälp i att identifiera problemområden som patienter tycker är viktiga och med hjälp av detta 

förbättra kvaliteten samt patientsäkerheten inom slutenvården. Sammanställningar av ärenden 

från Patientnämnden kan ge värdefull information till verksamheter angående styrkor och 

svagheter inom vården.  

 

Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med fokus på att minska antalet vårdskador inom vården 

har betydelse ur ett etiskt samhällsperspektiv då stora vinster finns att spara på merkostnader för 

samhället i form av bland annat extra vårddygn, sjukskrivningar och andra kostnader (SKL, 

2014). Färre vårdskador inom slutenvården ger även vinster på individnivå i form av färre 

sjukskrivningsdagar vilket ger mindre ekonomiska förluster samt minskade extra utgifter till 

exempel sjukresor men framför allt minskat mänskligt lidande både psykiskt och fysiskt. Ur ett 

etiskt perspektiv är minskade vårdskador och det minskade lidandet som därmed följer ett mål 

värt att kämpa för. Det är inte etiskt försvarbart att cirka 1 400 människor dör årligen av skador 

orsakade av vården. 

 

Analysen av data gav intrycket av att vården i många fall brister i kommunikation mellan berörda 

parter. Sjuksköterskor kan här bidra till att öka patienters och anhörigas tillfredställelse med 

vården genom att informera om inträffad vårdskada samt beklaga det inträffade. Tydliga rutiner 

och exempelvis checklistor (i den elektroniska journalen) kan vara ett värdefullt verktyg för 

vårdpersonal i arbetet med vårdskador samt bidrar till en ökad vårdkvalité. Checklistan bör 

innehålla de steg som ska vidtas då en avvikelse sker i vården, till exempel att patienten ska 
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informeras om inträffad vårdskada samt ges information om Patientnämnden och deras uppdrag 

samt hur kontakt sker. Mazor et al. (2013) identifierade i sin studie fyra områden viktiga för 

patienter och anhörigas upplevelser av vårdkvalitén vid inträffad vårdskada. Dessa var att 

informera patienter, be om ursäkt, ta ansvar för det inträffade samt arbeta förebyggande för att 

undvika liknande händelser i framtiden. Det var viktigt att erhålla en ursäkt från ansvarig för 

skadan, men patienter och anhöriga ansåg det även värdefullt att erhålla ett beklagande från 

annan vårdpersonal. Detta bidrog till att patienten kände sig sedd då även annan vårdpersonal 

ansåg händelsen vara beklaglig. 

  

Varför avslutas så många ärenden innan Patientnämnden kontaktat berörd verksamhet? Resultatet 

av studien visade att 41 av 75 fall avslutades utan att verksamheten kontaktades för yttrande. I 

många fall berodde detta på att anmälaren inte inkommit med skriftliga synpunkter, vilket är ett 

måste för att Patientnämnden ska kunna gå vidare med ärendet. Det kan vara intressant att vidare 

undersöka vad detta beror på. Kanske behöver Patientnämnden alternativa tillvägagångssätt för 

att underlätta anmälningar och fånga upp dessa individer då synpunkter och klagomål är en viktig 

del i patientsäkerhetsarbete i vården. De patienter/anhöriga som inte inkommer med 

skriftligasynpunkter kan behöva extra stöd för att kunna gå vidare med sin anmälan. 

 

Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på relationen människa till människa, hon menar att 

patientens möjlighet att vara delaktig i sin egen vård ökar när sjuksköterska och  patient möts 

som jämlikar (Eide & Eide, 2009). Ett sätt att stärka patientens roll och delaktighet är att ge 

patienten möjlighet att bidra med feedback skriftligt eller muntligt innan utskrivning alternativt 

via brev/enkät på internet efter hemkomst. Att redan på vårdavdelningen uppmärksamma 

patienters/anhörigas känslor och synpunkter då en vårdskada inträffat kan öka förtroendet för 

vården och i vissa fall kanske minska antalet mellansteg (Patientnämnden) innan en förklaring 

erhålls från verksamheten  på det inträffade. 

 

Sjuksköterskan kan även bidra till arbetet med ökad patientsäkerhet och minskat antal vårdskador 

genom att vid alla avvikande händelser alltid skriva en avvikelserapport, även då risk för skada 

förelegat. Detta för att finna eventuella orsakssamband enligt H.W. Heinrichs teori (Schildmeijer, 

Unbeck, Mauren, Perk, Pukk Härenstam & Nilsson, 2013). Information om inträffade vårdskador 
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kan sedan sammanfattas årsvis av verksamheten för att uppmärksamma, för verksamheten, 

specifika problemområden och genomföra förbättringar utifrån detta.  

 

Metoddiskussion 

Detta är en retrospektiv empirisk studie med kvantitativ design. Därför diskuteras metoden 

utifrån ett kvantitativt förhållningssätt där begrepp som validitet och reliabilitet diskuteras 

(Henricson, 2012). Validiteten för studien anses som hög då data för studien analyserades med en 

granskningsmall utformad för att svara på frågeställningarna. Reliabiliteten kan anses vara 

medelhög då studien är replikerbar, dock finns visst utrymme för skillnader i tolkningen av 

materialet.  

 

Den interna validiteten kan ses vara trovärdig utifrån det resultat som erhållits, då studien 

fokuserade på vårdskador som anmälts till Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige under 

en specifik period. Viktigt att hålla i åtanke är att inte alla som drabbas av en vårdskada är 

intresserad av att anmäla detta till Patientnämnden. Den externa validiteten är låg då resultatet av 

denna studie ej går att generalisera. Resultatet av studien ger uttryck för hur situationen såg ut 

under en specifik period i ett landsting i Sverige. Därmed går det inte att säga hur situationen är i 

övriga landet.  

 

Styrkor i arbetet är att studien representerar patientperspektivet, patienters syn på vården, vilket 

är viktigt i arbetet med människor och kan ge värdefull kunskap för att förbättra kvaliteten på 

vården. Att allt material analyserades tillsammans utgör ytterligare en styrka då det förhindrat 

individuella skillnader i tolkningar av materialet. Vidare har enbart data från ärenden där det 

tydligt framkommit att en vårdskada skett registrerats därmed har inga antagningar eller 

gissningar gjorts angående det inträffade under analysprocessen. 

 

Svagheter i arbetet är bland annat att utformningen av syftet enbart lägger fokus på kvantitativ 

data, i efterhand hade det varit intressant att även inkludera patienters/anhörigas upplevelser av 

bemötande från vårdens sida då vårdskador skett. En annan svaghet är att materialet inkluderat i 

studien enbart erhållits från Patientnämndens kategori “vård och behandling”. Att enbart ärenden 
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från detta område granskats i denna studie beror på att författarna i samråd med Patientnämnden 

bedömt det som mest sannolikt att ärenden gällande vårdskador återfinns i denna kategori. Det 

går dock ej att med säkerhet säga att inga andra vårdskador finns registrerade under andra 

kategorier som till exempel “bemötande/kommunikation” hos Patientnämnden. Då det hittills inte 

gjorts så många liknande studier har det varit en utmaning att hitta aktuell forskning på området. 

Detta kan ses vara både en styrka och en svaghet då det kan vara svårt att sätta resultatet i studien 

i relation till andra studiers resultat. Samtidigt innebär det att analysen av resultatet inte påverkas 

av redan existerande forskning.  

 

Då materialet för studien är avidentifierat samt kodat vid analys är det inte möjlighet att spåra 

aktuella ärenden tillbaka till anmälare och därmed upprätthålls sekretessen. Allt material kommer 

efter avslutad studie att återlämnas till Patientnämnden för att förstöras.  

 

I framtiden kan det vara av värde att mer ingående studera vad det är som får patienter att 

kontakta Patientnämnden. Det skulle också vara av värde att studera patienters, anhörigas och 

vårdpersonalens kunskaper om Patientnämndens och deras uppdrag, då det framkommit i denna 

studie att kunskaper om detta brister. 

 

Slutsats 

Patientnämnden i ett landsting i Mellansverige avslutade under hösten 2014, 75 ärenden rörande 

vårdskador. Av dessa gällde majoriteten felaktig eller försenad behandling och/eller diagnos. Värt 

att notera är att i 41 av 75 ärenden kontaktades inte berörd verksamhet för yttrande. Detta då 

Patientnämnden ej kunde gå vidare med ärendet eftersom skriftliga synpunkter uteblev från 

anmälande part. Det är värt att studera vidare vad detta kan bero på. Kanske behöver 

Patientnämnden utveckla ett alternativt anmälningssystem för att underlätta processen för att inte 

tappa denna grupp som kan behöva mer stöd för att fullfölja sin anmälan. Då även dessa 

synpunkter är viktiga för fortsatt arbete med kvalitetssäkring och en öka patientsäkerheten inom 

slutenvården. 
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BILAGA 1. GRANSKNINGSMALL 

 

Ärendenummer: 

 

Kön:              

1. Kvinna □   2. Man □ 

 

Ålder: 

 

Vem anmäler:                  

1. Patient □   2. Anhörig □ 

 

Vilket sjukhus gäller ärendet?            

1. Akademiska □                   2. Enköping □ 

            

Vilken vårdskada gäller ärendet?        

1. Fallolycka □                    2. Infektion □                     3. Felmedicinering □            

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

7. Brister i omvårdnaden □                      8. Försenad behandling/diagnos □ 

9. Annan □                         10. Ingen vårdskada □ 

 

Har vårdskadan gett bestående* men? 

1. Ja □           2. Nej □         3. Patienten avlidit □           

4. Ej möjligt att bedöma utifrån PN ärende □ 

* >Tre månader eller enligt vårdpersonal bestående 

 

Hur många vårdskador gäller ärendet?                   

1. En □          2. Två □        3. Tre □         4. Fyra eller fler □ 

 

Efter hur många kontaktförsök från PN gav vårdgivaren ett yttrande? 

1. Första □    2. Andra □    3. Tredje/Chefsläkare □      4. Inget svar □ 
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Åtgärder från vårdgivarens sida:          

1. Ändrade rutiner □          2. Prata med berörd personal □                

3. Prata med patient/anhöriga □               4. Granskning/utredning av ärendet □ 

5. Övrigt □                          6. Ingen åtgärd □ 

 


