
 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Brister i kommunikation inom hälso- och sjukvården från 
avslutade ärenden hos patientnämnden 

Ur ett patient- och närståendeperspektiv 
 

 

 

 

 

 

 

Författare     Handledare 

Johanna Björk    Ewa Billing 

Ida Claesson 

    Examinator 

Maria Cederblad 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

2015 



 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Brister i kommunikation bidrar till 100,000 vårdskador per år inom den svenska 

hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor informerar och kommunicerar dagligen med olika 

människor och vårdinstanser i sin profession. Då kommunikation och information är en 

central del i sjuksköterskans yrkesutövande vid omhändertagande av patienter och 

närstående, är det av vikt att belysa de brister som kan finnas. 

 

Syftet: Undersöka utifrån ett patient- och närståendeperspektiv vilka typer av anmälningar 

som inkom till patientnämnden inom hälso- och sjukvården gällande brister i 

kommunikation. Samt att visa vilka yrkeskategorier och vårddivisioner som får anmälningar 

angående de brister som kommunikationen kan utgöra.  

 

Metod: En empirisk kvantitativ studie med deskriptiv design har använts.  

 

Resultat: Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen inom den svenska hälso- 

och sjukvården. Det som patienter upplever brister i kommunikationen är i bemötandet, brist 

på empati, att de inte blivit lyssnade till, dialog/delaktighet och informationsbrist. De 

yrkeskategorier som brister i kommunikation i denna studie var undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare och övrig personal såsom receptionist, sekreterare, psykolog, 

verksamhet och ambulanssjukvårdare. Divisionerna neuro, kvinno- och barn, psykiatri, 

diagnostik-, akut-, anestesi- och teknik, kirurg- och onkolog samt medicin- och 

thoraxdivisionen har alla fått anmälningar om brister i kommunikation. 

 

Slutsats: Kommunikation är en stor och viktig del inom vården. Brister i kommunikation kan 

medföra allvarliga vårdskador och onödigt lidande för patienter och anhöriga. Det är viktigt 

att forskning fortsätter göras inom området  

 

Nyckelord: Kommunikation, brister, omvårdnad  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Background: Lack of communication contributes to 100,000 preventable health care injuries 

a year in the Swedish health care system. Nurses inform and communicates daily with 

different people and health facilities in their profession. Communication and information is a 

key part of the nurse profession in the care of patients and families and it is important to 

highlight shortcomings that may exist. 

 

Aim: The aim is to examine, from a patient and relatives perspective, the types of complaints 

received by the patients’ committee in the healthcare system regarding deficiencies in 

communication. Showing which professions, healthcare divisions and categories receive 

notifications regarding the weaknesses that the communication may form. 

 

Method: An empirical quantitative study with descriptive design was used. 

 

Results: The results that emerged shows that there is a lack of communication in Swedish 

health care. That which patients experience as lack of communication is; bad treatment, 

empathy, they have not been listened to, dialogue / participation and lack of information. The 

professionals that were involved in lack of communication in this study were assistant nurses, 

nurses, doctors and other staff such as receptionist / secretary, psychologist, department and 

paramedics. The divisions; neurosurgery, women and children, psychiatry, diagnostic, 

emergency, anesthesia and techniques, surgical and oncology and medicine and 

cardiothoracic have all been notified of deficiencies in communication. 

 

Conclusion: Communication is a huge and important part of health care. Deficiencies in 

communication can cause serious health damage and unnecessary suffering for patients and 

their families. That is why it is important to continue research on the subject.  
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BAKGRUND 

Patientnämnden 
Patientnämnden är en opartiskt och fristående organisation dit patienter och anhöriga kan 

vända sig om de har klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården eller tandvården 

inom både kommun och landsting. Patienter och anhöriga kan använda sig av mina 

vårdkontakter, ringa, maila eller skriva till patientnämnden som tar emot klagomålen för 

utredning. Den som anmäler kan välja att vara anonym om så önskas. I och med att anmälan 

kommer in får den som anmäler information om personuppgiftslagen och sekretess. 

Klagomål och synpunkter dokumenteras och diarieförs. Ärendet ska baseras på anmälarens 

beskrivning av problemet och inte vårdens- eller handläggarens tolkning. Beroende på vad 

synpunkterna eller klagomålen handlar om fördelas de in i huvudkategorier. Huvudkategorier 

är vård och behandling, omvårdnad, kommunikation, patientjournal och sekretess, ekonomi, 

organisation och tillgänglighet, vårdansvar, administrativ hantering eller övrigt. Under dessa 

huvudkategorier finns det även underkategorier. Till kommunikation hör underkategorierna; 

bemötande, empati, ej lyssnad till, övergrepp, dialog/delaktighet med patient/närstående, 

information till patient/närstående och kulturella/språkliga hinder/tolkfrågor (Handbok för 

Patientnämndernas kanslier i Sverige, 2013). 

  
När ärendet kommer in till patientnämnden bestämmer handläggaren tillsammans med 

anmälaren hur de ska gå vidare med ärendet och berörd verksamhet kontaktas. Inom två till 

fyra veckor besvaras ärendet av verksamheten. Verksamheten återkopplar antingen direkt till 

patienten eller till patienten via patientnämnden. Därefter kan handläggningen avslutas om 

patienten och anhörig känner sig nöjd (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige, 

2013). 

  
Patientnämndens uppgift är inte att avgöra om vårdpersonalen har gjort fel eller inte, utan att 

föra vidare anmälan och utredningen till berörd verksamhet eller inspektion för vård och 

omsorg (IVO) (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige, 2013). IVO är en statlig 

myndighet och har ansvar för hantering av anmälningar och föreslår åtgärder om det finns 

brist på säkerheten för patienten (IVO, i.d.). Under 2014 fick patientnämnden in 1170 fall 

inom ett landsting i Mellansverige, varav 210 av dessa gällde kommunikation (Handbok för 

Patientnämndernas kanslier i Sverige, 2013). Enligt kvalitetsinstitutet Joint Commission är 
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den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador kommunikationsbrist (IVO, 2014). Enligt 

World Health Organization beror 70 % av alla händelseavvikande fall på bristande 

kommunikation (World Health Organization [WHO], 2009). IVO:s egna riskanalyser visar 

att kommunikationsbrist återkommer i anmälningar och klagomål som inkommer (IVO, 

2014). 

Kommunikation, stöd och information 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det beskrivet att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att kommunicera med närstående, patienter, personal och andra på ett 

empatiskt, respektfullt och lyhört sätt. Sjuksköterskan skall även kunna ge stöd och 

vägledning till patienter och närstående för att bidra till optimal delaktighet i vård och 

behandling. Sjuksköterskan skall även informera och undervisa patienter och/eller anhöriga 

med hänsyn till tidpunkt, form och innehåll, samt förvissa sig om att patienter och/eller 

anhöriga har förstått given information. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma patienter 

som speciellt är i behov av information eller som själva inte uttrycker informationsbehov 

(Socialstyrelsen, 2005:1). I International Council of Nurses (ICN) (2014) står det beskrivet 

att sjuksköterskan ansvarar för att patienter och anhöriga får korrekt och lämplig information 

på ett kulturellt anpassat sätt (ICN, 2014).  

 

Kommunikation är ett begrepp som kan definieras som ett utbyte av meningsfulla tecken 

mellan två eller fler partner (i Eide & Eide, 2009). Begreppet professionell kommunikation 

skiljer sig från den vardagliga kommunikationen, då kommunikationen utförs som 

yrkesutövare, exempelvis vårdpersonal. I yrkesrollen som vårdpersonal kommunicerar vi 

med personen som på något sätt behöver eller söker vård och stöd. Med yrkesroll menas den 

roll som förväntas av oss, yrkesrollen som vårdpersonal. All vårdpersonal har olika patient- 

och omvårdnadsgrupper men samma huvudsakliga syfte. Syftet att främja hälsa, förebygga 

sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande (i Eide & Eide, 2009).  

 

Informationsöverföring och kommunikation är ett av de riskområden som förekommer inom 

vården. Brister i kommunikation och informationsöverföring kan vara mellan vårdpersonal 

och patient, men även informationsöverföring mellan aktörer kring en patient 

(Socialstyrelsen, i.d.:2). Brist i kommunikation kan leda till att patienter inte tar läkemedel på 

rätt sätt eller undviker att kontakta vården vid försämring (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2013).  Enligt Socialstyrelsen sker det ca 100,000 vårdskador per år inom hälso- och 
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sjukvården i Sverige där brist i kommunikationen är en vanlig orsak till vårdskada (SSF, 

2013).   

Forskning visar att kommunikationsbrist förekommer inom olika områden i sjukvården som 

exempelvis inom intensivvårdsavdelningar (IVA), cancer-, kirurgi-, kardiologi- och 

palliativvård (Carlson, Spain, Muhtadie, McDade-Montez & Macia, 2015; Caswell, Pollock, 

Harwood & Porock, 2015; Jangland, Larsson, Carlsson & Gunningberg, 2011; Mazor et al., 

2012; & Roger et al., 2000). 

Informationsbrist 
I Carlson och medarbetare (2015) tycker familjemedlemmar på IVA att kommunikationen 

brister då de inte får tillräckligt med information anpassad till situationen. Författarna till 

studien menar på att anledning till att personalen inte uppfyller förväntningarna gällande 

kommunikation och stöd kan bero på bristen av förståelse för exempelvis traumatisk stress. 

Patienterna kan vid tillfället inte ta in informationen och kommunikationen hade därför 

kunnat anpassas bättre. Informationsbrist förekommer även i studierna av Caswell et al., 

(2015); Jangland, Gunningberg, & Carlsson (2008); Jangland et al., (2011); Kamradta et al., 

(2015); & Mazor et al., (2012). Jangland och medarbetare (2008) beskriver att patienterna 

drabbas av onödig stress och oro på grund av informationsbristen om sjukdomen och 

undersökningar. De upplever även oro när informationen varierar mellan olika läkare. Mazor 

och medarbetare (2012) skriver att informationen är otillräckligt och felaktig. En patient 

beskriver en händelse där sjukdomen till en början inte är behandlingsbar, men som visar sig 

senare gå behandla. Detta framkommer även av Caswell och medarbetare (2015) där 

anhöriga till patienter inom palliativvård inte upplever den sista tiden i vården som något bra, 

eftersom de anser att informationen om vården inte är tillräcklig. Enligt Jangland och 

medarbetare (2011) anser patienterna att bristande information bidrar till ett stressmoment då 

de känner sig övergivna och ensamma. Vilket kan resultera i depression efter hemgång. 

Kamradta och medarbetare (2015) beskriver att patienter och vårdpersonal upplever att 

bristfällig kommunikationen och information resulterar till en ineffektiv vård för patienterna.  
 
Empati, respekt och delaktighet 
Brist på empati och respekt i vården förekommer i fler studier som en del av 

kommunikationsbrist (Jangland et al., 2008; Roger et al., 2000; Thor, Harris, Mahoney, Con, 

& McGuinness, 2003). Thorne och medarbetare (2003) intervjuade 38 personer med fyra 

olika kroniska sjukdomar för att se hur de upplevde kommunikationen mellan patient och 
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sjukvårdspersonal. Deltagarna anser att vardaglig artighet som till exempel att hälsa på 

patienten vid namn och välkomna till besöket utgör en bra grund för kommunikationen. 

Dessa enkla artigheter har en viktig roll i den grundläggande motivationen för sjukvården 

från patienternas sida. Resultatet visar att patienterna vill känna sig hörda, att personalen har 

tid att lyssna, är närvarande, bryr sig och kan ge svar på frågor. I de situationer personalen 

inte vet svaret skulle patienterna uppskatta om de berättar att de inte vet, även om det är 

allvarligt. Att sjukvårdspersonal har tid för patienten och får dem att känna sig som en 

människa är även viktigt. En patient berättar att all professionell hälso- och sjukvårdspersonal 

ska behandla sina patienter med respekt, artighet och tålamod. Om patienterna får känslan av 

att personalen är ointresserade eller har en nedlåtande ton har de svårt att känna ett 

välbefinnande i sin vård. Roger och medarbetare (2000) berättar om patienter som lider av en 

kronisk hjärtsvikt, inte vågar ställa frågor angående deras vård och behandling. Detta 

eftersom de inte vill ifrågasätta läkarens kompetens. Jangeland och medarbetare (2008) 

beskriver att två av de vanligaste orsakerna till ett negativt professionellt möte är otillräckligt 

med respekt och empati. Patienter upplever att de får onödig ångest på grund av dåligt 

bemötande av vårdpersonal. Ett annat exempel på dålig respekt är att patienten upplever att 

läkaren är nonchalant och skrattar bort allvaret.  

 

McCabe (2003) undersöker patienters upplevelse av sjuksköterskors kommunikation. Det 

som sjuksköterskor gör bra är att dem är delaktiga, visar empati och ger en god omvårdnad. 

Patienterna tycker att kommunikationen ska vara individanpassad. Patienterna anser däremot 

att kommunikationen brister då de upplever att sjuksköterskor fokuserar mer på att utföra 

arbetsuppgiften än att prata och informera patienterna. En viss förståelse för detta har 

patienterna, eftersom dem vet att sjuksköterskorna har ont om tid och är stressade.  

 

Kommunikation mellan anhöriga och personal är en viktig del i vården. Wigert och 

medarbetare (2014) beskriver hur anhöriga upplever det på en neonatalavdelning. Resultatet 

visar att anhöriga upplever kommunikationen med neonatalpersonalen som avgörande för 

deras hantering av situationen och bidrar till att emotionell stress minskar. De uppskattar att 

mötas av medkänsla, lyhördhet, empati, stöd och tillgänglig personal. Det blir 

kommunikationsbrist när anhöriga inte får delta i ronden, stressade läkare och ingen 

information ges på en hel dag. Detta bidrar till att anhöriga får en känsla av övergivenhet och 

oönskat ansvar. Anhöriga får uppfattningen att läkarna bara ger information utan riktig 

förståelse. Kommunikationen med läkaren fokuserar främst på det medicinska tillståndet 
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medan sjuksköterskorna kommunicerar med ett känslomässigt stöd och behöver ibland 

förklara vad läkaren säger. Möjligheterna för god kommunikation kan enligt Wigert och 

medarbetare (2014) underlättas mellan föräldrar och personal genom utbildning och 

bemanning.   

Omvårdnadsteori 
I Eide & Eide (2009) beskriver omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee kommunikation som 

ett kraftfullt instrument och process i omvårdnadssituationer. Kommunikation är ett medel att 

etablera en bra relation mellan människor och ett verktyg att kunna genomföra en bra 

omvårdnad. Kommunikation kan även enligt Travelbee användas som ett hjälpmedel att 

bekanta sig med patienterna och kunna förstå och bemöta deras behov. Travelbee fortsätter 

att beskriva kommunikation som ett omvårdnadsverktyg för att hjälpa patienten att bemästra 

sjukdomen, lidandet och ensamheten. Travelbee beskriver människor som unika, vilket leder 

till att alla människor upplever hälsa, sjukdom och lidande på olika sätt. Enligt Travelbee 

kommer människan någon gång i livet kontakt med smärta, lidande och sjukdom och 

beskriver sjukdom och lidande som ett nära samband. Människans attityd till lidandet 

bestämmer i stor utsträckning hur man kan bemästra sin sjukdom. Därför kan en 

medmänsklig relation, exempelvis vårdpersonal och patient, hjälpa människan att bemästra 

både sjukdom och lidande bättre. En relation som byggs upp genom trygghet och förtroende. 

Omvårdnadens syfte enligt Travelbee är att hjälpa individ, grupp, samhälle att bemästra 

upplevelse av sjukdom och lidande, och om det går, finna en mening med det som sker. 

Förhållandet människa-människa är ett hjälpmedel till att uppnå omvårdnadens syfte. Med 

andra ord anser Travelbee att kommunikation, mellan vårdpersonalen och patienter, är ett 

centralt begrepp inom omvårdnadsprocessen (i Eide & Eide, 2009).   

Problemformulering 
Sjuksköterskor informerar och kommunicerar dagligen med olika människor och 

vårdinstanser i sin profession. Då kommunikation och information är en central del i 

sjuksköterskans yrkesutövande vid omhändertagande av patienter och anhöriga, är det av vikt 

att belysa de brister som kan finnas (Socialstyrelsen, 2005:1). Travelbee betonar att 

kommunikation är ett viktigt verktyg inom vården för att underlätta en bra omvårdnad (i Eide 

& Eide, 2009). Carlson och medarbetare (2015) menar att det finns brister inom 

kommunikation, information och stöd till patienter och anhöriga, exempelvis brist på 

förståelse för patientens utsatta situation. Detta stärks även av Jangland och medarbetare 
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(2008) där patienter tycker att informations- och kommunikationsbrist ger onödig stress och 

oro. Fokus i den här studien inriktar sig på vad det finns för brister i kommunikation och 

information inom hälso- och sjukvården ur ett patient- och närståendeperspektiv utifrån 

patientnämndens underkategorier bemötande, empati, ej lyssnad till, övergrepp, 

dialog/delaktighet med patient/närstående, information till patient/närstående och 

kulturella/språkliga hinder/tolkfrågor (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige, 

2013).  

Syfte  
Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka utifrån ett patient- och 

närståendeperspektiv vilka typer av anmälningar som inkommer till patientnämnden gällande 

kommunikation inom hälso-och sjukvården. Samt att beskriva om det finns yrkeskategorier 

och vårddivisioner som får fler anmälningar än andra angående de brister som 

kommunikationen kan utgöra. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka anmälningar inkommer till patientnämnden gällande underkategorierna i 

kommunikation enligt patienter och anhöriga? 

2. Hur ser fördelningen ut på vårddivisioner och yrkeskategorier gällande anmälningar 

från patienter och anhöriga? 

3. Finns det vårddivisioner som får fler anmälningar än andra gällande 

underkategorierna? 

4. Finns det yrkeskategorier som får fler anmälningar än andra gällande vårddivisioner 

och underkategorier? 
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METOD 

Design 
En empirisk kvantitativ studie med en deskriptiv design har använts för att besvara syftet med 

studien (Polit & Beck, 2013).  

Urval 
Ett konsekutivt urval har använts vid valet av ärenden (Polit & Beck, 2013). Ärenden som 

ingår i studien har avslutats mellan 140101 och 141231 hos patientnämnden i ett landsting i 

Mellansverige. År 2014 valdes för att ärenden ligger nära i tid och därmed bidrar till ett 

aktuellt och uppdaterat material (Karlsson, 2012). Under 2014 har 128 ärenden gällande 

kommunikation inkommit och av dessa användes 104 ärenden som har avslutats. 

Inklusionskriterier är de ärenden gällande kommunikation som behandlats och avslutats på ett 

Universitetssjukhus i Mellansverige under 2014. Exklusionskriterier för studien är ärenden 

som inte berörde kategorin kommunikation, samt ärenden från andra hälso- och 

sjukvårdsenheter i Mellansverige, så som primärvården och folktandvården. De ärenden som 

inte svarade på studiens frågeställningar och syfte blev bortfall. I ett ärende framkom det inte 

vilken vårddivision som berördes och i ett annat ärende stämde inte underkategorin överens 

med granskningsmallen (bilaga 1), vilket gav två bortfall i studien.  

Datainsamlingsmetod 
Materialet inkom från patienter och anhöriga som haft synpunkter/klagomål på hälso- och 

sjukvården (Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige, 2014).  Data samlades in med 

hjälp av personal från patientnämnden via deras databas med sökordet kommunikation. 

Ärenden baserades på berättelser och upplevelser från patienter och anhöriga och har 

bearbetats med hjälp av en granskningsmall (bilaga 1). Frågorna till granskningsmallen har 

utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att validera granskningsmallen har 

den använts på likartade ärenden från ett annat sjukhus i landstinget. Deskriptiv statistik har 

använts för att få en överblick på vilka yrkeskategorier, vårddivisioner samt underkategorier 

som inkluderades i dessa ärenden (Polit & Beck, 2013). Författarna har inte riktat in sig på 

hur dessa ärenden följdes upp eller vad som beslutats om, utan valde enbart att beskriva dessa 

ärenden.  
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Tillvägagångssätt 
Efter att ha valt patientnämndens diarium som examensarbete kontaktades förvaltningschefen 

på patientnämnden för ett första möte. Efter att undersökningsområdet kommunikation 

bestämts söktes det i tidigare forskning samt litteratur om brister i kommunikation och dess 

betydelse för omvårdnad. Ett nytt möte med patientnämnden ordnades när studien startade för 

att få tillgång till det material som behövdes. I samband med detta skrevs en blankett om 

tystnadsplikt under. Materialet granskades av båda författarna tillsammans för att varje 

ärende skulle bearbetas på samma sätt. Vart eftersom ny yrkeskategori framkom i ärenden 

skrevs de in i granskningsmallen. Med hjälp av mallen granskades alla ärenden var för sig. 

Under granskningen framkom det flera olika yrkeskategorier, läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, personal, verksamhet, ambulanspersonal, sekreterare/receptionist och 

psykolog. Under granskningen framkom det att två yrkeskategorier var inblandade i samma 

ärende, då fick varje yrkeskategori en anmälning var.  

 

Varje yrkeskategori, vårddivision och underkategori tilldelades ett nummer och 

sammanställdes i en excel-fil. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ett 

datorprogram för statistisk analys, användes för att få fram deskriptiv statistik på vilka 

ärenden som inkom under 2014. SPSS visade även vilka yrkeskategorier och vårddivisioner 

som var inblandade i dessa ärenden. Texter från ärenden har tagits med för att exemplifiera 

underkategorierna som framkom.  

Forskningsetiska överväganden 
Dessa ärenden var offentliga handlingar som alla kan begära tillgång till eftersom de inte går 

att identifiera till någon specifik person. De har ändå behandlas med försiktighet och enbart 

författarna har haft tillgång till att läsa dem. Texterna från ärenden som användes i resultatet 

har skrivits på ett sätt som inte går att knyta till avdelningen. Efter studiens genomförande 

kommer materialet återlämnas till patientnämnden och förstöras. Ett dokument om 

tystnadsplikt har undertecknats av båda författarna, enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400).  

 

Ur ett patient- och anhörigperspektiv ville denna studie uppmärksamma brister inom 

kommunikationen i vården mellan patienter/anhörig och vårdpersonal. Enligt värdegrund för 

omvårdnad (SSF, 2010) strävar sjukvården mot en bra omvårdnadsrelation, där patienter och 

anhöriga ska känna sig delaktiga och uppleva respekt.  
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Dataanalys/ Bearbetning och analys  
Frågeställningarna bearbetades med hjälp av deskriptiv statistik för att ge en överskådlig och 

beskrivande bild över yrkeskategorier, vårddivisioner och underkategorier (Polit & Beck, 

2013). Frågeställning ett besvarades även med hjälp av texter från olika ärenden, där patienter 

och anhöriga beskrev vad de ansåg brister i kommunikation. Granskningsmallen gav 

information om vilken av underkategorierna i kommunikation dessa ärenden placerades 

under, samt vilken yrkeskategori och vårddivision som var inblandad. För att få fram statistik 

från granskningsmallen och svar på frågeställningarna används SPSS för att sammanställa 

informationen i diagram och crosstabs. Detta för att få en tydlig överskådlig bild (Danielson, 

2012). Ett typvärde har tagits fram för yrkeskategorier, vårddivisioner och underkategorier 

(Billhult & Gunnarsson, 2012:1).  
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RESULTAT 

Brister i kommunikation gällande de berörda underkategorierna enligt patienter och 
anhöriga  
Under 2014 inkom det 104 anmälningar, varav två bortfall. Anmälningarna avsåg brister i 

kommunikation gällande brist i bemötande och empati, ej blivit lyssnad till, 

dialog/delaktighet och informationsbrist. I underkategorierna övergrepp och 

kulturella/språkliga hinder/tolkfrågor inkom inga anmälningar under 2014. 

 

Den deskriptiva statistiken visade att under 2014 inkom det flest anmälningar av patienter 

och anhöriga avseende brist i bemötande (figur 1). Enligt anmälningar från patienter brister 

det minst i empati. Inkommande anmälningar från anhöriga visade att empati och ej lyssnad 

till var de underkategorier som fått minst anmälningar. Typvärdet för detta diagram var 

bemötande, då det stod för 56 (54,91 %) anmälningar från patienter och anhöriga. Brist i 

bemötande och brist i information utgör tillsammans 80,4  % av alla anmälningar. 

 
Figur 1. Antal inkomna anmälningar till patientnämnden under 2014 fördelat på de olika 

underkategorierna från patienter och anhöriga.  

 

Bemötande 

Brist på bemötande beskrev patienter och anhöriga i ärendena som att personalen upplevdes 

nonchalanta och arroganta. Patienter och anhöriga kände sig illa bemötta efter ett möte med 

vården och en del kände att de inte vågade kontakta sjukvården igen för att de inte blev tagna 

på allvar.  
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”Familjen sökte X då patienten inte kissat på 24 timmar. Sjuksköterskan på X agerade 

spydigt och trodde inte på föräldrarna eftersom patienten inte tedde sig tillräckligt sjuk. 

Familjen fick sitta i väntrummet och patienten fick glass och en uppmaning att dricka av 

saften som stod framme. När vårdnadshavaren förtvivlat bad att någon skulle titta på barnets 

stenhårda, svullna mage svarade sköterskan att patienten nog skulle kissa av sig själv om hen 

bara fick ordentligt att dricka. Sjuksköterskan kom dock tillbaka ganska snart med ett 

ultraljud och sa “att hen kunde väl göra en snabbmätning då”. Det visade sig att patienten 

hade stora mängder urin i blåsan och efter läkarbedömning gjordes en urintappning via 

kateter. Sjuksköterskan var fortfarande ovillig att medge att den första bedömningen varit 

felaktig och menade att patienten förmodligen hållit sig och nog visst kunde kissa när hen 

ville. Bemötandet från den aktuella sjuksköterskan fick familjen att känna sig ovälkomna och 

i vägen, i en för dem mycket utsatt situation.” 

 

”Patienten sökte X på grund av kraftiga smärtor i vänster bröst/hals/nacke i kombination 

med förhöjt blodtryck. Läkaren var helt inriktad på att smärtorna berodde på 

muskel/träningsvärk, och tedde sig dessutom tämligen ointresserad och gäspade under 

undersökningen. Läkaren “hånskrattade” åt patientens oro, vilket patienten fann mycket 

kränkande. Patienten fick besked om att nya prover skulle tas under förmiddagen och att hen 

skulle vara fastande inför detta. En sköterska som ville erbjuda frukost dubbelkollade detta 

och det visade sig vara felaktigt. Patienten behövde inte varar fastande. Patienten känner sig 

ledsen och upprörd av bemötandet och känner att hen inte kommer våga kontakta X i 

framtiden med risk för att bli kränkt ännu en gång.”  

 

”Läkarna som ringde hem till patienten för att meddela svaret från undersökningen lämnade 

besked om diagnos till anhörig som sedan själv fick informera patienten. Vi läkarbesöket 

ytterligare två veckor senare känner patienten och anhörig att det inte gavs tillräcklig tid till 

information. Detta resulterade i att medicineringen inte blev rätt.” 

 

Empati 

Av de ärenden som inkom till patientnämnden angående brist på empati tyckte patienter och 

anhöriga att omhändertagandet, förståelsen och empati var det som brast. 
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”Det är mycket svårt att få läkartid och när de träffas är läkaren stressad och har inte tid att 

lyssna på patientens bekymmer. Patienten har många frågor kring sjukdomen som hen vill 

ställa i lugn och ro, men det har inte funnits tid till detta.” 

 

”Patienten sökte på eget initiativ X tillsammans med en anhörig. Följden av besöket blev 

bland annat att patienten behöver göra ett körprov för att testa lämpligheten som bilförare. 

Patienten känner stor oro och stress inför provet. Den anhöriga menar att man kunde ha 

inväntat en eventuell diagnos som kanske ändå skulle innebära indraget körkort.” 

 

Ej lyssnad till 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem samt att de inte visade den 

respekt de ville ha. 

 

”Patienten upplevde inte att de två läkare hon träffade vid mottagningen tog hennes besvär 

på allvar. De lyssnade inte när hen beskrev hur hen mådde och visade ingen förståelse för 

hens situation.”  

 

 ”Patienten är gravid med två komplicerade förlossningar bakom sig. Patienten uppfattade 

att barnmorskan hade lovat att hen skulle få ett planerat kejsarsnitt på grund av detta. 

Läkaren tog ingen hänsyn till patientens önskemål utan gjorde bedömningen att det bästa 

vore en vanlig vaginal förlossning. Det hela slutade dock med ett urakut snitt och 

komplikationer i form av spinal-huvudvärk som gjorde patienten sängliggande en hel vecka. 

Den anhörige anser att deras förlossningsupplevelse och första tid med bebisen blev förstörd 

på grund av att man inte lyssnade på patienten från början.” 

 

Dialog/Delaktighet med patient/närstående 

När det brast i dialogen/delaktigheten för patienter och anhöriga med vårdpersonalen 

upplevde de att de inte blev delaktiga i vården och att personalen inte lyssnade och tog till sig 

patienternas situation.  

 

”Patienten anser att det finns brister i bemötandet och informationen till patienterna. Patient 

anser att man inte får information om vilka åtgärder som planeras/ingen behandlingsplan 

och det känna som om hela behandlingen "hänger i luften".” 
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”Patienten berättade att trots de problem hen hade så tvingades patienten att gå runt i 

hemmet trots att patienten, vid flera tillfällen sa att hen inte orkade. Patienten fick även gå 

nerför en trappa. I samband med att patienten läggs på bården får patienten ett hjärtstopp.” 

 

Information 
Patienter och anhöriga tyckte att de kunde ges mer information om komplikationer och 

behandlingar. Anhöriga beskrev även i ärenden att de inte fick information om när patienten 

flyttats från avdelning eller till annat sjukhus.   

 

”Patienten har fått fatigue (trötthet och utmattning) efter en cancerbehandling. Patienten 

anser sig inte blivit informerad om att detta fenomen ofta uppträder efter en cancersjukdom 

med lång behandling.” 

 

”Patienten gjorde en halsoperation och har tappat rösten efter det. Detta är en komplikation 

som kan förekomma, enligt läkaren, men patienten blev inte informerad innan operation.”  

 

”Anhörig informerades inte då patienten flyttades från avdelning till annan vårdavdelning. 

Den anhöriga hade vid flera tillfällen påpekat att hen ville bli informerad och att hens 

kontaktuppgifter fanns dokumenterade.” 

Fördelning mellan vårddivisioner och yrkeskategorier 
Patientnämnden utgick under 2014 från sex olika vårddivisioner, neuro, kvinno- och barn, 

psykiatri, diagnostik-, akut-, anestesi- och teknik, kirurg- och onkolog samt medicin- och 

thoraxdivisionen (figur 2). Diagrammet visade att typvärdet blev kirurgi- och 

onkologdivisionen då de fått 22 (21,57%) anmälningar. Divisionen med minst anmälningar, 

från både patienter och anhöriga, var medicin- och thorax med 8 (7,84 %) anmälningar enligt 

den deskriptiva statistiken. De fem divisioner med flest anmälningar, neuro, kvinno-och barn, 

psykiatri, diagnostik-akut, anestesi och teknik och kirurgi och onkologi, står för mer än 90 % 

av anmälningarna från patienter och anhöriga.   
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Figur 2. Antal inkomna anmälningar till patientnämnden från patienter och anhöriga under 

2014 fördelat på de olika vårddivisionerna. 

 

Resultatet visade hur patienter och anhöriga anmälde olika yrkeskategorier under 2014 (figur 

3). Diagrammet visade att typvärdet var läkarna då de fått 37 (35.24 %) anmälningar och 

utgör därmed den största frekvensen för anmäld yrkeskategori. Yrkeskategorier med minst 

anmälningar enligt den deskriptiva statistiken visade att det var undersköterskor, med en 

(0.95 %) anmälning på brist i kommunikation.  

 

 
Figur 3. Fördelning av anmälningar på yrkeskategorier under 2014 enligt patienter och 

anhöriga.  
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Vårddivisioner som får fler anmälningar än andra gällande underkategorier  

Resultatet har beskrivits och presenterades med flest och minst anmälningar enligt deskriptiv 

statistik med vad som brast i kommunikation inom de olika vårddivisionerna (tabell 1). 

Neurodivisionen har fått totalt 20 anmälningar, varav 11 (55 %) på brist i bemötande och tre 

anmälningar fördelade på brist i empati (5 %) ej lyssnad till (5 %), dialog och delaktighet (5 

%). Kvinno- och barn har fått totalt 16 anmälningar, varav sju (43,8 %) på brist i bemötande 

och en (6,3 %) på dialog och delaktighet. Psykiatri har totalt 15 anmälningar, varav 11 

(73,3%) på brist i bemötande och en (6,7 %) på informationsbrist. Diagnostik, akut, anestesi- 

och teknik har fått totalt 21 anmälningar, varav 14 (66,7%) på brist i bemötande samt en (4,8 

%) på ej lyssnad till. Kirurgi- och onkolog har fått totalt 22 anmälningar, varav tio (45,5 %) 

på brist i bemötande och en (4,5 %) på brist i empati. Medicin- och thorax har fått totalt åtta 

anmälningar, varav sex fördelade på brist i bemötande (37,5%) och informationsbrist (37,5%) 

samt två anmälningar fördelade på brist i empati(12,5%) och ej lyssnad till (12,5%).   
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Tabell 1. Antal anmälningar från patienter och anhöriga angående patientnämndens 

underkategorier för kommunikation på de olika vårddivisionerna.  

Yrkeskategorier som får fler anmälningar än andra gällande underkategorier och 
vårddivisioner 

De yrkeskategorier som brast i kommunikation i denna studie var läkare, sjuksköterskor, 

undersköterska, personal, verksamhet, ambulanspersonal, receptionist/sekreterare och 

psykolog (tabell 2). Resultatet har presenterats med deskriptiv statistik på vad 

yrkeskategorierna har fått flest och minst anmälningar angående underkategorier enligt 

patienter och anhöriga. Läkarnas fick 23 (62,2 %) anmälningar på brist i bemötande samt en 

(2,7 %) anmälning på brist i empati. Sjuksköterskor har fått 4 (80 %) anmälningar på brist i 

bemötande och en (20 %) på ej lyssnad till. Undersköterskor har totalt en (100 %) anmälning 

av alla underkategorier där de brister i bemötandet. Personalen har fått 16 (59,3 %) 

anmälningar på brist i bemötande och två (7,4 %) på ej lyssnad till. Verksamheten har fått 14 

(58,3 %) anmälningar på brist i information, samt två anmälningar fördelat på brist i empati 

(8,3 %) och dialog och delaktighet (8,3 %). Ambulanspersonalen har fått tre (75 %) 

anmälningar på brist i bemötande och en (25 %) på dialog och delaktighet. 

Sekreterarna/receptionisterna har fått fyra (80 %) anmälningar på brist i bemötande och en 

(20 %) på dialog och delaktighet. Psykologerna har fått totalt två anmälningar fördelat på 

dialog och delaktighet (50 %) samt informationsbrist (50 %). 
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Tabell 2. Antal inkomna anmälningar till patientnämnden enligt patienter och anhöriga under 

2014 jämfört mellan yrkeskategorierna och underkategorierna. 

 

I tabell 3 jämfördes vilken vårddivision de olika yrkeskategorierna hade fått anmälningar 

inom. Resultatet har presenterats med deskriptiv statistik med flest och minst anmälningar. 

Läkarna fick totalt 37 anmälningar och av dessa var 11 (29,7 %) på kirurgi- och 

onkologdivisionen, samt en (2,7 %) anmälning på diagnostik, akut, anestesi- och 

teknikdivisionen. Sjuksköterskorna fick totalt fem anmälningar och av dessa var tre (60 %) 

anmälningar på kvinno- och barndivisionen samt två anmälningar fördelat på neurodivisionen 

(20 %) och diagnostik, akut, anestesi- och teknikdivisionen (20 %). Undersköterskorna fick 

totalt en (100 %) anmälning på diagnostik, akut, anestesi- och teknikdivisionen. Personalen 

fick totalt 27 anmälningar varav 11 (40,7%) på diagnostik, akut, anestesi- och 

teknikdivisionen, samt en (3,7 %) anmälning på medicin-och thoraxdivisionen. 
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Verksamheten fick totalt 24 anmälningar, varav sex (25 %) på kirurgi-och onkologdivisionen, 

samt två (8,3 %) på medicin- och thoraxdivisionen. Ambulanspersonalen fick totalt fyra 

anmälningar och samtliga (100 %) på diagnostik, akut, anestesi- och teknikdivisionen. 

Sekreterare/receptionister fick totalt fem anmälningar, varav tre (60 %) på neurodivisionen 

och två anmälningar fördelat på divisionen för psykiatri (20 %) och kirurgi- och onkolog (20 

%). Psykologerna fick totalt två anmälningar, fördelat på kvinno- och barndivisionen (50 %) 

och psykiatridivisionen (50 %). 

 
Tabell 3. Fördelningen av yrkeskategorier som har fått anmälningar på respektive 

vårddivision av patienter och anhöriga. 
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DISKUSSION  	
Resultatet från denna studie visade att 104 ärenden, varav två bortfall, avseende brister i 

kommunikation inkom år 2014 till patientnämnden från patienter och anhöriga. Det som brast 

i kommunikation utifrån underkategorierna från patientnämnden var brist i bemötande, brist i 

empati, ej lyssnad till, delaktighet och dialog och informationsbrist. Patienter och anhöriga 

ansåg att det som brast i kommunikationen var vårdpersonal som uppträdde nonchalant, 

arrogant, respektlöst och med bristande empati. Patienter och anhöriga ansåg även att de inte 

fick tillräcklig och rätt information. Information om behandlingar eller komplikationer 

framkom ha brustit i ärenden. Patienter och anhöriga beskrev även att de kände sig 

missförstådda och misstrodda.  

Resultatdiskussion 

Anmälningar som inkommer till patientnämnden gällande underkategorier i 

kommunikation enligt patienter och anhöriga 

Av de 102 avslutade ärenden, som använts i denna studie, och inkom under 2014 var 56 

anmälningar på brist i bemötande, varav 42 från patienter och 14 från anhöriga. Brist i 

bemötande stod för mer än 50 % av alla anmälningar som inkom. Brist i information fick 26 

anmälningar och stod för 25,5 % av alla anmälningar från patienter och anhöriga. Dessa två 

underkategorier utgjorde tillsammans 80 % av anmälningarna från patienter och anhöriga och 

var de två största underkategorierna under 2014 på Universitetssjukhuset i mellersta Sverige. 

Enligt en rapport från Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2013) uppstår 100,000 vårdskador 

per år på grund av kommunikationsbrist inom den svenska hälso- och sjukvården. Tidigare 

forskning (Carlson et al., 2015; Caswell et al., 2015; Jangland et al., 2008; Jangland et al., 

2011; Kamradta et al., 2015; Mazor et al., 2012; McCabe, 2003; Roger et al., 2000; Thor et 

al., 2003; Wigert et al., 2014) och resultatet från denna studie visade på att det förekommer 

brister i kommunikation. Det går inte att dra några paralleller med ärendet eller denna studie 

till vårdskador, men det kan finnas tendenser som tyder på att informations- och 

kommunikationsbrist leder till vårdskador. I underkategorin brist i information beskrev en 

anhörig i ett ärende att hen fick information om diagnos som hen själv skulle informera 

patienten om. Senare visade det sig att informationsbrist hade lett till felmedicinering för 

patienten. 

 

I tidigare studier har brist i bemötande, empati och delaktighet och brist i information även 

framkommit (Caswell et al., 2015; Jangland et al., 2008; Jangland et al., 2011; Kamradta et 
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al., 2015; Mazor et al., 2012; McCabe, 2003; Roger et al., 2000; Thor et al., 2003; Wigert, et 

al., 2014). Mazor och medarbetare (2012) beskriver att patienter tycker att informationen är 

otillräcklig och felaktig. En patient beskriver en händelse där sjukdomen till en början inte är 

behandlingsbar, men som visar sig senare gå behandla. Information och behandling kan 

under vårdtiden förändras. Därför är det viktigt att tänka på hur information förmedlas för att 

inte skapa mer lidande för patienten. Patienter och anhöriga från denna studie beskrev även 

situationer där patienter uttrycker sig att behandlingen “hänger i luften” och de inte fick reda 

på vad som blir nästa steg i behandlingen.  

 

Mazor och medarbetare (2012) tar även upp om att patienterna inte upplever att läkarna 

lyssnar på dem och avfärdar de symptom som patienterna beskriver. Thorne och medarbetare 

(2003) tar upp att patienterna vill känna sig hörda, att personalen lyssnar och är närvarande. 

Detta kan kopplas ihop med denna studie då resultaten visade att patienterna upplevde att 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem och inte visade den respekt till patienterna som de ville 

ha. Patienter upplevde även att de inte togs på allvar eller blev lyssnade på. En patient 

upplevde att smärtbehandling inte fungerade medan läkaren ansåg att den fungerade bra. 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver lidande som en individuell upplevelse (i 

Eide & Eide, 2009). Det är därför viktigt att se varje patients lidande, exempelvis smärtan, 

som en personlig upplevelse och bör behandlas därefter. Thorne och medarbetare (2003) 

berättar om en patient som önskar att all hälso- och sjukvårdspersonal ska behandla sina 

patienter med respekt, vänlighet och tålamod.  

 

Fördelning mellan vårddivisioner och yrkeskategorier 

Den vårddivision som fick flest anmälningar enligt patienter och anhöriga var kirurgi- och 

onkologdivisionen med 22 (21,57 %) anmälningar. Diagnostik, akut, anestesi och- 

teknikdivisionen fick 21 (20,59 %) anmälningar av patienter och anhöriga. Tillsammans 

utgjorde de fem divisioner med flest anmälningar, som var neuro, kvinno- och barn, psykiatri 

diagnostik, akut, anestesi och- teknik och kirurgi- och onkologi, för mer än 90 % av 

anmälningarna från patienter och anhöriga. I tidigare studier framkommer det att brist på 

kommunikation inte enbart förekommer inom en avdelning utan det förekommer på fler 

olika, exempelvis inom intensivvårdsavdelningar (IVA), cancer-, kirurgi-, kardiologi- och 

palliativvård (Carlson, Spain, Muhtadie, McDade-Montez & Macia, 2015; Caswell, Pollock, 
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Harwood & Porock, 2015; Jangland, Larsson, Carlsson & Gunningberg, 2011; Mazor et al., 

2012; & Roger et al., 2000).  

Resultatet visade att läkarna hade högst anmälningsfrekvens från patienter och anhöriga med 

37 (35,24 %) anmälningar. I Jangeland (2008) beskriver patienter att de upplever oro när 

informationen varierar mellan läkarna. Wigert och medarbetare (2014) skriver att det blir 

kommunikationsbrist när anhöriga inte får delta i ronden och läkarna är stressade. Anhöriga 

fortsätter att beskriva att informationen som ges från läkare fokuserar på det medicinska 

tillståndet och sjuksköterskorna får ibland i efterhand förklara vad läkarna har sagt. Resultatet 

från denna studie tillsammans med tidigare forskning kanske kan visa på att frekvensen av 

anmälningar på läkarna kan bero på att de har medicinskt ansvar för ett flertal patienter och är 

stressade, vilket kan resultera till brister i kommunikation. Yrkeskategorin sjuksköterskor 

fick 5 (4,76 %) anmälningar av patienter och anhöriga. Sjuksköterskor framkom även i 

McCabe (2003) där patienter tycker att det brister när sjuksköterskor fokuserar mer på att 

utföra arbetsuppgiften, än att prata och informera patienten. Yrkeskategorin personal och 

verksamhet stod för sammanlagt 48, 57 % av samtliga anmälningar från patienter och 

anhöriga. Detta gör att 48,57 % av anmälningarna inte har en specifik yrkeskategori, vilket 

gör att det kan vara svårt att uttala sig om en jämn fördelning av yrkeskategorierna.   

 

Vårddivisioner som får fler anmälningar än andra gällande underkategorierna 

Brist i bemötande är den underkategori som fick högst anmälningsfrekvens (54,9 %) hos 

samtliga vårddivisoner. Brist i information har näst högt anmälningsfrekvens (25,5 %) hos 

samtliga vårddivisioner. Enligt den deskriptiva statistiken var dessa de två största 

underkategorier som utmärkte sig mest under 2014 på vårddivisioner. Jangeland och 

medarbetare (2008) beskriver att patienter upplever att de får onödig ångest på grund av 

dåligt bemötande av vårdpersonalen. I ett ärende från denna studie beskrev en patient att hen 

kände sig ledsen och upprörd av bemötandet från läkaren, och vågar inte kontakta vården i 

framtiden. Jangeland och medarbetare (2011) skriver att brist i information leder till att 

patienterna känner sig övergivna och ensamma, vilket kan resultera till depression efter 

hemgång. I kompetensbeskrivning för sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005:1) står det att 

information och undervisning skall ges till patienter och anhöriga med hänsyn till tidpunkt, 

form och innehåll samt förvissa sig om att patienter och anhöriga har förstått given 

information. Med resultat från denna studie jämfört med tidigare studier (Carlson et al., 2015; 
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Caswell et al., 2015; Jangland et al., 2008; Jangland et al., 2011; Kamradta et al., 2015; 

Mazor et al., 2012; McCabe, 2003; Roger et al., 2000; Thor et al., 2003; Wigert et al., 2014) 

är det viktigt att förvissa sig om att patienter och anhöriga har förstått informationen, samt att 

de fått tillräckligt med information för att känna sig trygga.  

 

Yrkeskategorier som får fler anmälningar än andra gällande underkategorier 

Brist i bemötande fick högst anmälningsfrekvens hos läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

personal, ambulanspersonal och sekreterare/receptionist. Hos yrkeskategorin verksamhet var 

det informationsbrist som fick högst frekvens av anmälningar och psykolog var fördelat 

mellan dialog och delaktighet och informationsbrist. Då brist i bemötande förekom hos sex 

(54,3 %) av de yrkeskategorier som ingick i studien, utmärkte den sig bland 

underkategorierna. I ett exempel på brist i bemötande från ett ärende upplevde en familj att 

de kände sig ovälkomna och i vägen, på grund av ett dåligt bemötande från sjuksköterskan. 

Från tidigare studier finns ingen tendens till att brist i bemötande är den utmärkande 

underkategorin hos de olika yrkeskategorierna.       

 

Sammanfattningsvis kan författarna se att brist i bemötande förekommer i högst 

anmälningsfrekvens av patienter och anhöriga, på samtliga vårddivisoner, samt hos sex av 

åtta yrkeskategorier. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005:1) står det beskrivet att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

kommunicera med närstående, patienter, personal och andra på ett empatiskt, respektfullt och 

lyhört sätt. Travlebee beskriver kommunikation som ett hjälpmedel att bekanta sig med 

patienten och kunna förstå och bemöta deras behov (i Eide & Eide, 2009). McCabe (2003) 

beskriver att patienterna tycker att kommunikationen ska vara individanpassad. Eftersom 

varje individ vill bli bemött på en individuell nivå, kan detta vara en svår uppgift för 

sjukvårdspersonalen att individanpassa bemötandet. Detta kan vara en av anledningen till att 

anmälningsfrekvensen på brist i bemötande i denna studie var högst.   

Metoddiskussion 
En empirisk kvantitativ studie med en deskriptiv design har använts för att besvara syftet och 

frågeställningarna med denna studie. För att visa vilka brister i kommunikation som har 

anmälts har även texter från anmälningarna som inkommit från patienter och anhöriga 

redovisats. Ärendena har granskat tillsammans, vilket gav en styrka för studien då resultatet 
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inte kunnat tolkas på olika sätt. Med detta menas att inga egna värderingar eller tolkningar 

gjordes i ärenden, utan granskningsmallen har följts bokstavligt. En svaghet var att ingen 

sambandsanalys gjordes, vilket gjorde att det inte gick att uttala om någon yrkeskategori eller 

vårddivision utmärkte sig (Gunnarsson & Billhult, 2012:2). En kvantitativ studie med en 

deskriptiv design valdes för att ärendena redan från början var indelade i lämpliga 

underkategorier. Då syftet med studien enbart var att få en överblick och beskriva ärenden, 

ansågs till detta arbete att en kvalitativ innehållsanalys inte var nödvändigt.   

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet hos en mätning, exempelvis om resultatet blir detsamma 

om mätningen görs om (Gunnarsson & Billhult, 2012:2). Det som ger en hög reliabilitet i 

denna studie är att varje yrkeskategori placerades under en egen kategori. Detta för att 

granskningen inte skulle innebära tolkning av vilken yrkeskategori som ärendet gällde.  Detta 

gör att om mätningen görs om på samma sätt så bör resultatet bli detsamma. Med validitet 

menas det att mätinstrumentet, granskningsmallen, mäter det som ska mätas i studien 

(Gunnarsson & Billhult, 2012:2). Granskningsmallen till studien var utformad efter syftet och 

frågeställningarna och den interna validiteten anses som hög. Däremot framkom det att 

yrkeskategorierna personal och verksamhet fick 48,57 % av alla anmälningar (Wallengren & 

Henricson, 2012). Detta bidrog till att ungefär hälften av alla yrkeskategorier inte är 

identifierade. Detta kan ge ett missvisande svar på fördelningen av yrkeskategorier. Den 

externa validiteten anses som låg då resultatet inte går att generalisera till övriga sjukhus i 

landet. Detta på grund av att information enbart är taget från ett sjukhus under en viss 

tidsperiod. Det går inte heller att generalisera detta resultat på all vårdpersonal, men det går 

att se en tendens till att brist i bemötande var den ledande anmälningen under 2014 på 

Universitetssjukhuset i Mellansverige. 

 

Författarna har inte heller fokuserat på hur uppföljningen och avslutet på ärenden blev. De 

ärenden som är underlaget till studien var alla avslutade hos patientnämnden. Vidare studier 

med uppföljning på vårddivisionerna och deras hantering av åtgärder skulle kunna vara av 

intresse. Författarna valde att inte ta med detta på grund av tidsbrist.  

 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska övervägande, eftersom det resultat som framställts inte 

går att anknyta till någon specifik individ eller till verksamhetsområden (SFS 2009:400).  
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Slutats  
Tidigare forskning visar på att det finns brister inom kommunikation och även denna studie 

styrker detta. Brister i kommunikation kan medföra allvarliga vårdskador och onödigt lidande 

för patienter och anhöriga. Kommunikation är en central del inom vården och det är därför 

viktigt att forskning fortsätter göras inom området.   
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