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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I mötet med vården upplever många patienter att kommunikationen och bemötandet 

brister. Den nya Patientlagen är avsedd för att förbättra situationen. Patientklagomål som har 

skickats in till patientnämnden kan hjälpa till att förstå faktorer och hinder som finns och vilka 

delar av Patientlagen som behöver implementeras bättre för att förbättra kvalitet av vården för 

alla.  

Syfte: Att granska klagomål om kommunikation inkomna till en patientnämnd vad gäller 

bakgrundsfaktorer bland patienterna, analysera anmälningarna utifrån Patientlagens 

bestämmelser samt undersöka vilka åtgärder de har lett till. 

Metod: En empirisk studie med beskrivande design med en kvantitativ ansats användes. 

Materialet samlades in från en patientnämnds databas i Sverige. Alla ärenden som handlade om 

kommunikation på ett sjukhus i Mellansverige och som kom in under 2015 inkluderades. 

Resultat: I de flesta fall anmälde patienten själv (72,7 %) händelsen och de var ofta kvinnor 

(61,7 %). Medelåldern på de som anmälde var 44 år. Det verksamhetsområde som gav flest 

anmälningar var ortopedi (13,7 %). Anmälningarna visade problem med att uppfylla 

Patientlagens kapitel om inledande bestämmelser, information, samtycke och delaktighet. 

Patientnämnden hade kontakt med vården i över hälften av fallen samtidigt som en femtedel av 

anmälningarna inte ledde till någon åtgärd.  

Slutsats: I vården finns det brister på hur Patientlagens krav uppfylls för till exempel 

information, samtycke och delaktighet. Mer uppmärksamhet borde ges till att utveckla 

fungerande kommunikation mellan vården, patienten och anhöriga.  

 

Nyckelord: patientnämnden, klagomål, kommunikation, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: There is a lot of room for improvement in how patients experience their 

communication with the health care providers. The new Patient Law is intended to improve the 

situation. Patient complaints that are submitted to the Patient Advisory Committee can help to 

understand the factors and barriers that exist and which parts of the Patient Law that need more 

implementation to make health care better for all. 

Objective: This study examined complaints about communication that had been sent in to one 

Patient Advisory Committee in Sweden. From the complaints the study examined who makes the 

complaint (patient/relative, gender and age), in which care unit most of the complaints occur in 

and to which paragraphs of the Patient Law the complaint could be classified into. Finally the 

study examined what measures had been taken because of the complaints.  

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

complaints were gathered from one Patient Advisory Committees database. All complaints 

concerning communication in one hospital in Sweden that were sent in during 2015 were 

included.   

Results: In the majority of all cases the patient reported the complaints themselves (72,7 %) and 

they were mostly women (61,7 %) The average age of those whom the complaints were about 

was 44 years. The care unit that got most complaints was orthopedics (13,7 %). The reports 

showed problems implementing Swedish Patient law’s chapter on initial regulations, information, 

consent and participation. The Patient Advisory Committee had contact with the health care 

providers in over 50 % of the cases but in 20 % of the cases the complaints did not lead to any 

measures.  

Conclusion: There are a lot of deficiencies in adhering to the Patient Laws requi,,rements for 

instance for information, approval and participation and more attention should be given to 

developing a well-functioning communication between the health care personnel, the patient and 

the relatives.  
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BAKGRUND 

Den nya Patientlagen 

Den nya Patientlagen (SFS, 2014:821) som började gälla den 1 januari 2015 har som mål att 

“stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, själv-

bestämmande och delaktighet”. Lagen har tagits fram för patienterna för att de ska få en så bra 

och säker vård som möjligt och den gäller för all vårdpersonal. Patienternas rätt till information 

blir mer omfattande och tydlig (SFS, 2014:821). Patienten ska få information om bland annat sitt 

hälsotillstånd, vårdmöjligheter, vilka behandlingsalternativ som finns och medbestämmanderätt. 

Lagen säger också att informationen ska anpassas så att mottagaren förstår vad som sägs. 

Patienter ska få vara delaktiga, vara med och bestämma och vården ska i möjligaste mån 

utformas och genomföras tillsammans med patienten.  

 

Innan en ny lag stiftas eller en redan befintlig lag ändras görs olika utredningar där man kommer 

fram till olika förslag om vad lagen ska innehålla. Dessa utredningar och förslag kallas för 

förarbeten. I förarbeten finns även motiveringar och kommentarer som lagen kommer grunda sig 

på (Sveriges riksdag, i.d.). I förarbeten som gjorts till Patientlagen skrivs det om brister i 

vårdpersonalens kunskaper om lagstiftningar så man ville därmed skapa en ny lag som var tydlig 

och lätt att förstå för vårdpersonalen, patienter och anhöriga. Med Patientlagen ville man få bort 

tänkandet om att vårdpersonalen har all makt och lyfta fram patientens medverkan och 

självbestämmande i sin vård (SOU, 2013:2). Vikten av att patienten ska få information tas upp 

även i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Information är en del som behövs för att 

patienter själv ska kunna ta ställning till den vård som erbjuds. Enligt förarbetet är rätten till 

information en avgörande faktor för självbestämmandet. I förarbetet skrivs det även om 

publicerade studier där det framkommer att patienter inte får vara delaktiga i sin vård, inte får 

information och inte blir lyssnad till. Det förutsätts att patienterna ska anpassa sig till sjukvården 

istället för tvärtom. Vården blir då inte patient- eller personcentrerad. Enligt förarbeten har 

aktuell forskning påvisat att personcentrerad vård kan leda till en förbättrad vårdupplevelse och 

kostnadseffektivitet. Så genom att ändra på arbetssättet inom vården kan både patienter och 

sjukvården gynnas av detta, därmed kan eventuellt även antal anmälningar till patientnämnden 

minska (SOU, 2013:2).  
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Patientnämnden 

När en patient känner att hen inte har blivit bemött på ett korrekt sätt av vårdpersonalen, både i 

sluten- och öppenvården, kan hen vända sig till patientnämnden. Även anhöriga kan vända sig till 

patientnämnden om de tycker att patienten har behandlas illa. Enligt Lagen om 

patientnämndsverksamhet m.m. (SFS, 1998:1656) ska patientnämnden hjälpa till med att skaffa 

information till den drabbade, få kontakt med vårdpersonal eller myndigheter samt rapportera 

avvikelser till vårdenheter och vårdgivare. Enligt 4 § ska även patientnämnden varje år lämna in 

en redogörelse om missförhållande inom hälso- och sjukvården till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Varje kommun och landsting ska ha minst en patientnämnd 

som hjälper patienter att få fram sina synpunkter eller klagomål om den vård de fått. 

patientnämnden kan även svara på patienternas frågor (SFS, 1998:1656). 

 

Patienter och anhöriga kan göra en anmälan till patientnämnden genom att ringa, maila eller fylla 

i en enkät och skicka in den. Anmälningarna sammanfattas av personalen och hamnar i en 

databas och uppdateras allteftersom de utreds. I vissa fall kan patientnämnden kontakta 

vårdverksamheten direkt och framföra patientens synpunkter. Ifall patienten önskar ett skriftligt 

yttrande begärs ett sådant från vårdverksamheten efter att skriftliga synpunkter skickats till 

patientnämnden. Om någon annan än patienten kontaktar patientnämnden behövs en fullmakt 

från patienten. Föräldrarna kan göra anmälningar för sina barn som är under 18 år utan fullmakt. 

För att lämna in skriftliga synpunkter finns en blankett “Synpunkter till patientnämnden” att 

hämta från patientnämndernas webbsidor. I blanketten ingår patientens kontaktinformation och 

personnummer, fullmakt om någon annan än patient själv anmäler händelsen, tid för händelse, 

vårdinrättning, vad som har hänt, vilka frågor patienten vill ha svar på, förslag till förändringar 

och samtycke att patientnämnden får behandla uppgifterna patienten/anhörig har lämnat in.  

Bakgrundsfaktorer på dem som klagar på vården 

De som anmäler till patientnämnden är både patienter, anhöriga och även andra närstående. Av 

105 klagomål om kommunikation som Jangland, Gunninberg och Carlsson (2008) studerar under 

år 2012-2014 är 54 gjorda av patienten, 47 av anhöriga och 4 av andra. Det var alltså nästan lika 

många patienter och anhöriga som anmälde till patientnämnden. En studie gjort av Teunissen, 

Rotink & Lagro-Janssen (2015) av män och kvinnor i olika ålder och utbildningsnivåer visar att 

kvinnor, speciellt högutbildade och mellan 45-64 år bedömer vården betydligt lägre än män 
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(p=0,007), även om högutbildade män också tenderar ge lägre omdöme. En annan studie om 

ortopediska patienter visar att kvinnor är mer missnöjda med sin vård jämförd med män (Abtahi, 

Presson, Zhang, Saltzman & Tyser, 2015). När det gäller ålder finns det studier som tyder på att 

ju äldre patienten är desto nöjdare är hen med sin vård (Xesfingi & Vozikis, 2016; Ku, Danve, 

Pang, Choi & Rosenbaum, 2015) och att yngre patienter tenderar att vara mer missnöjda (Abtahi 

et al., 2015).  

Missnöje över kommunikationen i vården 

En studie gjord i Australien på flera sjukhus och sjukvårdsinrättningar mellan år 2005-2010 

studeras vilka slags klagomål patienter har om sin vård. De identifierar tre huvudområden som de 

sen delar in i olika kategorier. Det första området som klagomålen handlar om är “kliniska 

problem” som inkluderar kategorierna säkerhet och kvalitet, det andra området är “ledning” som 

inkluderar institutionella problem, tajmning och tillgänglighet. Det tredje området är “relationer” 

som inkluderar kategorierna kommunikation, mänsklighet, att visa omsorg och patientens 

rättigheter (Harrison, Walton, Healy, Smith-Merry & Hobbs, 2016). I en metaanalys av flera 

studier identifierar Reader, Gillespie och Roberts (2014) att de två vanligaste orsakerna till 

klagomål är behandling och kommunikation. En studie gjort i Schweiz visar att relationer mellan 

vårdpersonal och patienter var en större orsak till klagomål än tekniska aspekter av vård och 

omvårdnad (Schaad et al., 2015). Studier gjorda bland patienter på akutvårdsavdelningar i 

Australien (Taylor, Wolfe & Cameron, 2002) och Singapore (Wong, Ooi & Goh, 2007) visar 

också att kommunikation ofta är en avgörande faktor för bra kvalitet av vård.  

 

Tidigare studier om klagomål till patientnämnden i Sverige har också identifierat att patienter ofta 

känner sig missnöjda med sitt bemötande och kommunikationen med vården. Studierna 

identifierar kategorier som patienterna oftast klagar på. Dessa kategorier är: att patienten blivit 

respektlöst bemött, inte fått tillräckligt med information, har upplevt bristande omvårdnad och 

stöd från personalen samt att de inte har fått möjligheten att delta i olika beslut om sin vård 

(Jangland, Gunninberg & Carlsson, 2008; Skär & Söderberg, 2012; Söderberg, Olsson & Skär, 

2012).  

 

En intervjustudie av sjuksköterskor på ett sjukhus i Sverige studerar varför de själv tänker att 

bemötandet med patienten brister. De kom fram till två större grupper som var “åsidosätta 

patientens individuella omvårdnadsbehov” och ”svårigheter att hantera förhinder”.  Första 
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gruppen inkluderar svårigheter att förstå vilken slags information patienten behöver och att 

information som är självklart för sjuksköterskan kan vara svårt att förstå för patienten. 

Problematiskt var också om sjuksköterskan inte var helt närvarande i sitt bemötande med 

patienten eller anhöriga på grund av t.ex. stress. Hinder för ett bra bemötande beskrivs vara 

tidsbrist och bristande medvetande om patientens sårbarhet som kan leda till integritetskränkande 

beteende som många sjuksköterskor hade bevittnat (Nilsson, Skär & Söderberg, 2015).  

 

En studie gjord bland nyexaminerade sjuksköterskor visar att det finns skillnader på hur mycket 

stress de upplever beroende på var de arbetar (83 % jobbade inom olika avdelningar på ett 

sjukhus och 18 % på ett äldreboende eller i primärvård) och hur mycket grupphandledning de får. 

En bra handledning räckte dock inte för att ta bort skillnader bland olika arbetsplatser (Blomberg 

et al., 2016). Detta indikerar att det kan finnas skillnader mellan olika sjukhusavdelningar vad 

gäller stress vilket i sin tur kan påverka antalet anmälningar till patientnämnden.  

Faktorer som kan göra kommunikationen bättre inom vården 

Enligt Eide och Eide (2009) kan kommunikation definieras som “utbyte av meningsfulla tecken 

mellan två eller flera parter”. Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet 

“communicare” och betyder att man ska göra något gemensamt och göra alla i samtalet delaktiga. 

Kommunikation är inte bara det verbala som sägs utan även icke-verbala tecken och signaler. 

Den icke-verbala kommunikationen kan till exempel vara ansiktsuttryck, kroppshållning, rörelser 

och gester. De två delarna, verbal och icke-verbal, kompletterar varandra, men de kan ibland 

uttrycka motsatt innebörd. Bra kommunikation mellan patienten och vårdpersonalen ger bra 

förutsättningar för en god vård. Med en bättre förståelse för patientens behov kan det leda till en 

bättre omvårdnad (Eide & Eide, 2009). Ett aktivt lyssnande är en grund för god kommunikation. 

Det är viktigt att lyssna på vad patienter har att säga, så att vården kan planeras utifrån deras 

behov. När personalen aktivt lyssnar på patienten riktas uppmärksamheten mot denne. Personalen 

kan då ställa frågor, ge stöd och uppmuntra. Då visar personalen att de lyssnar, är intresserad och 

bryr sig om patienten. Detta kan leda till en bättre förståelse för patientens behov vilket kan ge en 

bättre och kortare vårdtid (Eide & Eide, 2009) och möjligen mindre antal anmälningar till 

patientnämnden.  

 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten kan variera beroende på hur de själv förstår sin 

roll som sjuksköterska. En studie gjord av Jangland, Larsson och Gunningberg (2010) identifierar 
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fyra olika modeller som sjuksköterskor använder i sin kommunikation och i sitt bemötande med 

patienter. Den första modellen är mer fokuserad på att uppfylla arbetsuppgifter och rutiner. I den 

andra modellen är sjuksköterskans roll att ge information, service och samordna vården. Den 

tredje modellen lägger fokus på patienten som en sårbar individ i behov av hjälp och den fjärde 

försöker få patienten att själv delta i sin omvårdnad och ta ansvar för sin vård. De tre sista 

modellerna lägger fokus på att vara mer personcentrerade. Personcentrerad vård kan i sin tur leda 

till större patienttillfredsställelse, mer positiva förväntningar till återhämtning (Sharp, McAllister 

& Broadbent, 2015) och därmed eventuellt minska antal klagomål till patientnämnden.  

Orsaker till varför inte alla anmäler och åtgärder som de som anmäler vill uppnå 

Klagomål som kommer till patientnämnden är bara en bråkdel av alla fall som kunde rapporteras 

men där patienten/anhöriga väljer att inte ta saken vidare. Wessel, Lynøe, Juth och Helgesson 

(2011) studerar 1500 boende i Stockholms län och kommer fram till att bara en bråkdel av dem 

som hade orsak att klaga gör det på riktigt. Patienter väljer att inte göra en anmälan då de själva 

inte vet vart de ska vända sig eller för att de inte tror att det kommer påverka på något sätt. 

Genom att patienter skickar in sina anmälningar kommer ändå Reader, Gillespie och Roberts 

(2014) fram till att anmälningarna ger en bra insikt i vad patienter själva tycker är problemet i 

sjukvården, och att utmaningen ligger i att använda denna kunskap för att förbättra vården.  

 

Flera tidigare studier från olika länder har visat att det är enkla åtgärder patienterna blir nöjda 

med efter sina klagomål. De vill ha en förklaring till varför misstaget skedde och en ursäkt från 

personalen (Taylor, Wolfe & Cameron, 2002; Wong, Ooi & Goh, 2007; Skär & Söderberg, 2012; 

Söderberg, Olsson & Skär, 2012; Siyambalapitiya et al., 2007; Mazor et al., 2013).  

Teoretisk referensram 

Teoretisk referensram för arbetet är Joyce Travelbees omvårdnadsteori då den handlar om 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten, och att patienten måste ses som en unik 

individ som har olika behov av omvårdnad (Travelbee, 1971). Så fort sjuksköterskan 

kommunicerar med en patient samlar de på sig information som de sedan kan använda för att 

hjälpa patienten. Travelbee anser att sjuksköterskan och patientens kommunikation är 

grundläggande för att patienten ska få en god vård. Hennes teori utgår från att det måste finnas ett 

samspel mellan patienten och sjuksköterskan, där personalen måste förstå det som sker i mötet 
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med patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten byggs upp av att de 

kommunicerar med varandra. Enligt Travelbee är människan en unik individ som upplever 

lidande på ett individuellt sätt, och det är viktigt för sjuksköterskan att förstå sig på patientens 

lidande och bemöta alla som unika individer. Om mötet mellan sjuksköterskan och patienten inte 

går bra och de inte har någon bra kommunikation, kan viktig information missas. Detta kan leda 

till att patienten inte får den omvårdnad som just den unika individen behöver (Travelbee, 1971). 

Även om Travelbee pratar om sjuksköterskor kan hennes omvårdnadsteori även anpassas till 

kommunikationen mellan patienter och annan vårdpersonal. 

Problemformulering 

Tidigare studier har belyst vilka som anmäler men dessa studier har inte identifierat kön och ålder 

på dem som anmäler. Det saknas även studier om vilka verksamhetsområden klagomål handlar 

om. När det gäller kommunikation kommer tidigare studier fram till att den brister på sjukhuset 

genom att patienterna känner att de blir respektlöst bemötta, att de inte får stöd och tillräckligt 

med omvårdnad, att de inte får delta i sin vård samt att de inte får tillräckligt med information. 

Den nya Patientlagen är gjort för att förbättra denna situation men det finns inte studier på om 

lagändringen redan har hunnit förbättra vården eller vilka delar av den nya lagen som skulle 

kunna vara speciellt svåra för vården att uppfylla.  

Syfte 

Att granska klagomål om kommunikation inkomna till en patientnämnd vad gäller 

bakgrundsfaktorer bland patienterna, analysera anmälningarna utifrån Patientlagens 

bestämmelser samt undersöka vilka åtgärder de har lett till. 

Frågeställningar 

- Vem är det som anmäler och vilka bakgrundsfaktorer är vanligast bland patienterna? 

- Vilka av Patientlagens tillämpliga paragrafer handlar klagomålen om? 

- Vilka åtgärder har anmälningarna lett till? 
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METOD 

Design 

En empirisk studie med beskrivande design med en kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2010) 

genomfördes. Anmälningar från en patientnämnds databas som handlar om kommunikation 

inkomna under 2015 inkluderades. 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes vid val av patientnämnd (Polit & Beck, 2010). 

Inklusionskriterierna var alla anmälningar som kommit in till patientnämnden under år 2015 

gällande slutenvård på ett sjukhus i Mellansverige och som handlade om kommunikation. 

Anmälningarna kunde innefatta all vårdpersonal, inte enbart sjuksköterskor. Under år 2015 hade 

sjukhuset 816 anmälningar. Patientnämnden hade redan klassificerat alla klagomål under olika 

kategorier och kategorin kommunikation valdes att studera. Exklusionskriterierna var 

anmälningar som kommit in från primärvård, tandvård, kommunal vård och övriga verksamheter. 

I kategorin fanns då 157 anmälningar som initialt togs med i studien. Efter att ha läst igenom alla 

anmälningar exkluderades tre. Detta för att en av dem handlade om vård och behandling i stället 

för kommunikation, en gav generella förbättringsförslag utan att beskriva ett patientfall och den 

sista handlade om ett gammalt patientfall som tillhörde en annan patientnämnd. Till sist 

inkluderades 154 anmälningar till analysen. Datan innehöll både kvantitativa element som kön 

och ålder samt kvalitativa element som beskrivning av händelsen och åtgärder som tagits. För att 

kunna besvara frågeställningarna har de kvalitativa elementen kodats om till kvantitativ data 

(Polit & Beck, 2010). 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Ärenden som inkommit under 2015 och är avslutade erhölls från patientnämndens databas. I 

anmälningarna ingick vem som anmält (patient/anhörig), ålder på personen som anmält, vilken 

kategori som patientnämnden hade klassificerat händelsen i, vilken division och 

verksamhetsområde det handlade om, en beskrivning av innehållet i anmälan, vilka åtgärder 

patientnämnden hade tagit samt ibland ett yttrande från avdelningschefen.  

 

För att kunna få tillgång till alla anmälningar som hade inkommit till patientnämnden, 

kontaktades patientnämnden via mail då ett möte bokades in. Under mötet diskuterades de olika 
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kategorierna som anmälningarna handlade om och parterna kom fram till att arbetet skulle handla 

om ärenden som klassificerades under kategorin kommunikation. För att kunna få anmälningarna 

skrevs ett sekretessavtal på, därefter erhölls de avidentifierade anmälningarna. Sedan granskades 

och analyserades varje anmälning. Alla anmälningar granskades av båda författarna för att 

förebygga subjektiva bedömningar av materialet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla anmälningar som inkommer till patientnämnden är offentliga handlingar, det vill säga att de 

måste lämnas ut om någon skulle begära att få se på dem. Ingen risk kunde ses med att göra 

denna studie då alla anmälningar var avidentifierade och personal på patientnämnden hade 

sammanfattat berättelserna så att ingen enskild individ skulle kunna identifieras.  Därför var det 

även möjligt att göra detta arbete utan tillstånd från personen som gjort anmälningen till 

patientnämnden. Studien tog inte upp vilket exakt sjukhus eller avdelningar som studeras utan 

höll sig på verksamhetsområdesnivå. För att säkerställa att anmälningarna inte skulle spridas 

vidare till obehöriga, skrevs det även på ett sekretessavtal. Anmälningarna hanterades med 

försiktighet så att obehöriga inte fick tillgång till dessa. Alla utskrifter med anmälningar kommer 

efter studien är klar att lämnas tillbaka till patientnämnden där de förstörs.  

Bearbetning och analys 

Den analysmetod som användes är en kvantitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2010). För att få 

en överblick av alla anmälningarna lästes allt material igenom (n=157). Anmälningarna från 

patientnämnden var sammanfattade av personalen samt indelade i sju kategorier: bemötande, 

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

patient/närstående och kulturella/språkliga hinder samt tolkfrågor. Alla klagomål innehöll även 

information om åtgärder som vidtagits. 

 

Därefter granskades materialet mer grundligt och den kvalitativa datan kodades om till 

kvantitativ data. För att göra detta och även analysera anmälningarna har en granskningsmall (se 

bilaga 1) utformats som utgår från den nya Patientlagen (SFS, 2014:821). Granskningsmallens 

första fråga handlar om vem det är som skickar in anmälningen. Därefter kommer frågor om kön 

och ålder på patienten. Den fjärde frågan handlar om vilket verksamhetsområden anmälningen 

kom ifrån. Dessa fyra frågor användes till att besvara första frågeställningen. Fråga fem och sex 

på granskningsmallen hjälper till att klassificera anmälningarna till ett visst kapitel och en viss 



9 
 

paragraf i Patientlagen. Kapitlen som togs med är: inledande bestämmelser (kapitel 1), kraven för 

tillgänglighet (kapitel 2), information (kapitel 3), samtycke (kapitel 4), delaktighet (kapitel 5) och 

till sist fast vårdkontakt och individuell planering (kapitel 6).   

 

Efter grundläggande klassificering till de sex huvudkategorierna, har klagomålen klassificeras 

vidare till en viss paragraf i lagen. Till exempel kunde ett klagomål handla om kapitel 3 om 

information och paragraf 1.7. information om eftervård. Alla kapitel och paragrafer om 

Patientlagen togs inte med till analysen då de inte bedömdes ha någon eller bara väldigt liten 

betydelse för den övergripande analysen av klagomål som handlade om kommunikation. Från 

första kapitlet utlämnades innehållsbeskrivning och olika definitioner av lagens omfattning, från 

kapitel sex paragraf tre och fyra som handlade om fast läkarkontakt och individuell plan för de 

som även behöver insatser från Socialtjänsten. Utöver dessa utlämnades kapitel 7 till kapitel 11 

som handlar om val av behandlingsalternativ och hjälpmedel; ny medicinsk bedömning för 

allvarligt sjuka; val av utförare; personuppgifter och intyg samt synpunkter, klagomål och 

patientsäkerhet. Båda författarna gick igenom alla klagomål för att säkerställa att de var eniga om 

vald kategori. Oklara fall diskuterades tillsammans. Varje anmälning kunde ingå i flera kapitel 

och paragrafer. Sista frågan på granskningsmallen användes till att besvara tredje frågeställningen 

som handlar om vilka åtgärder som vidtagits. Patientnämnden har inte delat in anmälningarna i 

dessa åtgärdskategorier utan kategoriseringen gjordes under arbetets gång.  

 

Efter analysen matades all data in i ett Excel-program. Datan granskades flera gånger för att 

korrigera möjliga fel i inmatningen. Efter det analyserades data med hjälp av SPSS-

analysprogram. För att kunna redovisa frågeställningarna har deskriptiv statistik använts. Detta 

visar fördelningen mellan vem som gjort anmälan (t.ex. patient/anhörig, man/kvinna), vilket 

verksamhetsområde som det sker mest anmälningar från, vad anmälningarna innehåller enligt 

patientnämndens kategorier och Patientlagen samt vilka åtgärder som anmälningarna har lett till. 

Datan visade fördelningen i frekvens (hur många personer/anmälningar etc.) och procentuellt 

(Ejlertsson, 2003).  Även medelvärdet, median, typvärdet, minimum och maximum kunde 

uttydas från en del av data. 
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RESULTAT 

De som anmäler och bakgrundsfaktorer bland patienterna 

Patienten och anhöriga som anmäler händelserna  

I 112 av de 154 anmälningarna (72,7 %) var det patienten som själv anmälde händelsen till 

patientnämnden. I de resterande 42 fallen (27,3 %) gjorde en anhörig anmälan. I anmälningarna 

gällande barn under 18 år gjordes anmälan av en anhörig. Av anmälningar gjorda av anhöriga 

handlade 14 anmälningar om barn under 18 år och resterande 28 anmälningar om vuxna 

patienter. 

Kön och ålder på patienter som anmälningarna handlar om 

Av de 154 anmälningarna gällde 95 kvinnor (61,7 %) och 59 män (38,3 %). Åldrarna var väldigt 

utspridda med den yngste som var < 1 år och den äldste 96 år, men medelvärdet och medianen 

låg på 44 år och typvärdet var både 25 och 44 år. Av de 154 anmälningarna som inkommit var 

det 32 (20,8 %) som inte uppgav någon ålder.  

Verksamhetsområden där anmälningarna sker 

Diagram 1 redovisar fördelning av anmälningar mellan olika verksamhetsområden på sjukhuset. 

Verksamhetsområdet ortopedi hade flest antal anmälningar, 21 (12,7 %). Kvinnosjukvård, 

affektiva sjukdomar och kirurgi hade alla mer än 10 anmälningar. Det fanns sex områden som 

alla hade en anmälning var (se diagram 1 för detaljer). 
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Diagram 1. Fördelning av anmälningar mellan olika verksamhetsområden. 

Anmälningarnas fördelning i Patientlagens kapitel och paragrafer 

Av alla 154 anmälningar kunde 151 klassificeras under Patientlagens olika kapitel och paragraf. 

Tre anmälningar kunde inte klassificeras då patientnämndens händelsebeskrivning inte hade 

tillräckligt med information för att kunna göra det. Samma anmälning kunde klassificeras under 

flera olika kapitel och paragraf. 
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Kapitlen 

Över hälften av anmälningar handlade om inledande bestämmelser och information. Det kapitel 

som hade minst anmälningar var tillgänglighet. Se fördelning i tabell 1. 

 

Tabell 1. Fördelning av anmälningar under Patientlagens sex kapitel 

Kapitel Frekvens Procenta)   

1. Inledande bestämmelser 79 51,3 % 

2. Tillgänglighet 20 13,0 % 

3. Information 99 64,3 % 

4. Samtycke 54 35,0 % 

5. Delaktighet 56 36,4 % 

6. Fast vårdkontakt och individuell planering 27 17,5 % 

a) Procenten överensstämmer inte med 100 % då anmälningarna kunde placeras under flera kapitel 

 

Paragrafer 

Tabell 2 visar anmälningarnas fördelning och placering under olika paragrafer och 

underparagrafer. I tabellen beskrivs även vad paragrafen innehåller. 

 

Tabell 2. Fördelningen av anmälningar till olika paragrafer.  

Paragraf med beskrivning Antal Procenta)  

1 § 6 - människornas rätt till vård med lika villkor och att vården ska visa 

respekt för allas värdighet 

56 36,4 % 

1 § 7 - sjukvård ska vara av god kvalitet och genomföras omsorgsfullt och 

sakkunnigt och ska överensstämma med beprövad och vetenskaplig 

erfarenhet 

41 26,6 % 

1 § 8 - barnens bästa ska särskilt tas till hänsyn när de får vård 12 7,8 % 

2 § 1 - sjukvården måste vara lättillgänglig 15 9,7 % 

2 § 2 - patientens rätt att så snart som möjligt få en medicinsk bedömning 

av sitt hälsotillstånd 

3 1,9 % 

2 § 3 - patientens rätt till vårdgaranti  1 0,6 % 

2 § 3.4 - patientens rätt till planerad vård inom en viss tid 1 0,6 % 



13 
 

3 § 1 - patientens rätt till information 69 44,8 % 

3 § 1.1 - patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd  15 9,7 % 

3 § 1.2 - patientens rätt att få information om metoder som finns för 

undersökningar, vård och behandlingar 

31 20,1 % 

3 § 1.3 - patientens rätt till information om hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning 

1 0,6 % 

3 § 1.4 - patientens rätt att få veta vilken tidpunkt som hen kan få vård 17 11,0 % 

3 § 1.5 - patientens rätt till information om hur vård- och 

behandlingsförloppet förväntas se ut 

8 5,2 % 

3 § 1.6 - patientens rätt till information om biverkningar och 

komplikationer 

7 4,5 % 

3 § 1.7 - patientens rätt till information om eftervård 12 7,8 % 

3 § 1.8 - patientens rätt till information om hur skador och sjukdomar kan 

förebyggas 

3 1,9 % 

3 § 2 - patientens rätt till ytterligare information 10 6,5 % 

3 § 2.1 - patientens möjligheter att välja behandlingsalternativ och 

utförare av sjukvården 

9 5,8 % 

3 § 2.2 - patienten ska få en fast vårdkontakt och en ny medicinsk 

bedömning 

1 0,6 % 

3 § 3 - när det gäller barn ska vårdnadshavaren även få information 6 3,9 % 

3 § 4 - närstående ska få information om inte patienten kan ta emot den 4 2,6 % 

3 § 5 - information får inte ges om sekretess eller tystnadsplikt gäller 1 0,6 % 

3 § 6 - informationen ska anpassas till mottagaren, om mottagaren ej vill 

ha information ska det respekteras 

19 12,3 % 

3 § 7 - den som ger information ska försäkra sig om att patienten förstår 

allt 

15 9,7 % 

4 § 1 - respektera patientens integritet och självbestämmande 53 34,4 % 

4 § 2 - patienten måste ge samtycke för att sjukvård ska ges 1 0,6 % 

5 § 1 - vård ska så långt som möjligt genomföras i samråd med patienten 40 26,0 % 

5 § 3 - närståendes rätt att vara med i utformningen och genomförandet av 

vården  

18 11,7 % 
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6 § 1 - patientens rätt att känna trygghet, kontinuitet och säkerhet i sin 

vård och att samordning av insatser ska vara väl fungerande 

27 17,5 % 

6 § 2 - patientens rätt till fast vårdkontakt 1 0,6 % 

a) Procenten överensstämmer inte med 100 % då anmälningarna kunde placeras under flera kapitel 

 

 

Under kapitel 1 paragraf 6 placerades 56 anmälningar. Denna paragraf handlar om patientens rätt 

till vård och att den ska respekteras. Kapitel 1 paragraf 7 fick 41 anmälningar. Paragrafen handlar 

om kvalitet av vård. Av de 99 anmälningarna från kapitel 3, klassificerades 69 i paragraf 1 där 

patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd tas upp. I kapitel 4 paragraf 1 klassificerades 

också många anmälningar, 53. Denna paragraf handlar om att man ska respektera patientens 

självbestämmande och integritet. Även kapitel 5 paragraf 1 som beskriver att vården ska 

genomföras i samråd med patienten fick 40 anmälningar. I åtta paragrafer klassificerades ingen 

anmälningar och dessa är: kapitel 2 § 3.1, § 3.2, § 3.3 och § 4; kapitel 3 § 2.3 och 2.4; kapitel 4 § 

3 och § 4.  

Åtgärder som anmälningarna har lett till 

Åtgärderna delades in i 19 antal åtgärder. Samma anmälning hade ofta lett till flera olika åtgärder. 

Den vanligaste åtgärden som vidtogs var att patientnämnden kontaktade berörd vårdenhet som 

hände i 90 av alla fall (58,4 %). I 31 fall (20,1 %) ledde anmälningen till ingen åtgärd. Detta 

berodde vanligen på att det inte fanns tillräckligt med information i anmälan till patientnämnden 

eller att anmälan behövde skickas in skriftligt i fall patienten eller de anhöriga ville ha yttrandet 

från vården (se tabell 3 för detaljer). 
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Tabell 3. Åtgärder som anmälningarna har lett till 

Åtgärd Frekvens Procenta) 

1. Patientnämnden har varit i kontakt med berörd vårdenhet 90 58,4 % 

2. Patienten har fått sina synpunkter kända för vården själv/ via 

patientnämnden 

16 10,4 % 

3. Yttrande från avdelning-/verksamhetschef till patienten där 

de beklagar bemötandet 

37 24,0 % 

4. Yttrande från verksamhetschef till patienten där de ger 

information om det som har hänt 

34 22,1 % 

5. Yttrande från berörd personal där de beklagar bemötandet 10 6,5 % 

6. Yttrande från berörd personal där de ger information om det 

som har hänt 

13 8,4 % 

7. Berörd verksamhet/personal ska kontakta eller har kontaktat 

patienten/anhörig 

26 16,9 % 

8. Patienten/anhörig har möte med berörd vårdpersonal 3 1,9 % 

9. Patienten erbjuds en kontaktperson inom vården 1 0,6 % 

10. Patienten erbjuds en ny kontaktperson/ny vårdgivare i 

framtiden 

5 3,2 % 

11. Anhörig pratar med patientens kontaktperson 2 1,3 % 

12. Verksamhetschef/ansvarig pratar med berörd personal 12 7,8 % 

13. Patientnämnden ger råd/information till patienten 32 20,8 % 

14. Verksamhet ska arbeta så att liknande fall ska förebyggas 15 9,7 % 

15. Ingen åtgärd/ingen åtgärd för att patienten inte har skickat 

in skriftliga uppgifter 

31 20,1 % 

16. Oklart vad som hänt 5 3,2 

17. Ärendet överfört till patientnämndens nya diariesystem 2 1,3 % 

18. Patienten erbjuds ny undersökning/vård/behandling 1 0,6 % 

19. Vården kommenterar inte innan IVO:s beslut 1 0,6 % 

a) Procenten överensstämmer inte med 100 % då anmälningarna kunde placeras under flera alternativ 

 



16 
 

DISKUSSION 
Patienten anmälde själv i 72,7 % av fallen. Av de anmälningar som inkommit handlade 61,7 % 

om kvinnor. Åldern på patienterna varierade då den yngste var < 1 år och den äldste 96 år och 

medelåldern var 44 år. På verksamhetsnivå gjordes de flesta anmälningarna inom ortopedi, 21. 

Mer än 10 anmälningar gjordes på avdelningar med kvinnosjukvård, affektiva sjukdomar och 

kirurgi. När anmälningarna jämfördes med Patientlagens olika kapitel handlade de flesta 

anmälningarna, 99 (64,3 %) om information. Över hälften kunde också klassificeras under 

inledande bestämmelser och ungefär en tredjedel handlade om kapitel om samtycke och 

delaktighet. När det gäller åtgärder hade patientnämnden haft kontakt med vården i över hälften 

av fallen samtidigt som en femtedel av fallen inte hade lett till någon åtgärd. Vanliga åtgärder var 

yttrandet till patienten från avdelnings- eller verksamhetschef där de beklagar bemötandet 

och/eller ger information, att berörd verksamhet/personal kontaktar patienten och att anmälaren 

får råd från patientnämnden. 

Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie visar att det i de flesta fall är patienterna själva som anmäler händelsen 

till patientnämnden när kommunikationen har varit ett problem. Ungefär 72 % av anmälningarna 

gjordes av patienter jämfört med 28 % där anmälaren var en anhörig. I en tidigare studie av 

Jangland, Gunninberg och Carlsson (2008) är däremot fördelningen mellan närstående och 

patienter nästan lika. Därmed går det inte säga att antingen patienten eller anhöriga gör fler 

anmälningar än den andra.  

 

Resultaten visar att det var mer kvinnor än män som anmälde, 61,7 % jämfört med 38,3 %. Men 

det är svårt att säga om det tyder på att kvinnor kanske behandlas sämre, upplever situationen 

annorlunda eller om de har en högre benägenhet att anmäla. Teunissen, Rotink & Lagro-Janssen 

(2015) kommer fram till att kvinnor är mer missnöjda med sin vård jämfört med män. Enligt 

deras studie kan kvinnor och män ha olika behov från vården och kvinnor kan behöva mer 

avskildhet och smärtlindring under sin vård. I en turkisk studie med 453 patientklagomål gällande 

ett sjukhus under år 2008-2012 är det istället 68,9 % män och 31,1 % kvinnor som klagar på 

vården (Zengin et al., 2013). Orsaken till detta kan vara kulturella skillnader då olika beteenden 

förväntas av män och kvinnor och det kan påverka vilket kön det är som klagar. När det gäller 

åldern på patienterna från Patientnämndens anmälningar varierar de mycket, så det går inte att 
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säga att fler anmälningarna lämnas in av patienter i en viss ålder. Tidigare studier har inte 

undersökt om några verksamheter får mer anmälningar än andra. På undersökt sjukhus fick 

verksamhetsområdet ortopedi 21 anmälningar vilket är nästan 14 % av alla anmälningarna. 

Varför flest anmälningar sker här skulle man kunna tänka sig vara för att mycket akuta 

operationer sker och att det kan vara stora ingrepp det handlar om. Även kvinnosjukvård, 

affektiva sjukdomar och kirurgi fick alla över 10 anmälningar. Då denna studie kommer fram till 

att kvinnor anmäler mer så skulle det kunna vara anledningen till att kvinnosjukvården fick 

många anmälningar. Tidigare studie av Blomberg et al. (2016) visar att nyexaminerade 

sjuksköterskor upplever mer stress på vissa avdelningar än andra och det vore intressant att i 

framtiden studera om personalens stress har någon koppling till om fler klagomål görs på vissa 

verksamhetsområden. 

 

Patientlagen har utformats för patienter och för att de ska få en så bra och säker vård som möjligt 

(SFS, 2014:821). Men trots att lagen finns framkommer det i denna studie att lagen inte riktigt 

följs av sjuksköterskor och annan vårdpersonal i de anmälningar som patientnämnden fått in. 

Patientlagens kapitel om inledande bestämmelser formar grunden för god kvalitet av hälso- och 

sjukvård men ändå finns det brister enligt anmälningar på kvalitet av sjukvård och även att 

bemöta alla på lika villkor och med respekt för individens värdighet. Kränkande bemötande som 

många hade upplevt visar brister på personalens förmåga att bemöta patienter med respekt. 

Bristande respekt sågs även i denna studie då 53 (34,4 %) av anmälningar hamnade under kapitel 

4 om samtycke 1 § som formulerar att man måste visa respekt till patientens självbestämmande 

och integritet. Olika slags integritetskränkande handlingar och bemötanden visar brister på detta. 

Detta resultat överensstämmer med tidigare studiers (Jangland, Gunninberg & Carlsson, 2008; 

Skär & Söderberg, 2012; Söderberg, Olsson & Skär, 2012) resultat där ett av de återkommande 

problemen har varit respektlöst bemötande. 

 

Patientlagens kapitel 3 om patientens rätt till information visade också stora brister. Patienter 

eller anhöriga får inte den information de behöver och informationen är inte alltid anpassad till 

mottagarens individuella förutsättningar. Tidigare studier (Jangland, Gunninberg & Carlsson, 

2008; Skär & Söderberg, 2012; Söderberg, Olsson & Skär, 2012) bekräftar detta resultat. Brister 

på information till patienten kan ha ett samband med att det också finns brister med att utforma 

och genomföra vården tillsammans med patienten. Detta krav formuleras i Patientlagens kapitel 5 
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om delaktighet. I 36,4 % av anmälningarna fanns brister på detta. Om man inte ser patienten som 

delaktig i sin vård finns det kanske inte heller motivation att informera denne om olika 

behandlingsalternativ, undersökningar och planerad vård. Patienten blir då bara ett objekt för 

olika åtgärder i stället för en aktiv deltagare av personcentrerad vård. Jangland, Larsson och 

Gunningberg (2010) identifierar en typ av sjuksköterska som inte arbetar utifrån ett 

personcentrerat perspektiv, utan lägger fokus på arbetsuppgifter och att följa rutiner. Denna typ 

av attityder till arbetet kan leda till att många av Patientlagens krav inte uppfylls. Nilsson, Skär & 

Söderberg (2015) identifierar också faktorer som leder till otillräcklig information eller dåligt 

bemötande av patienter. Tidsbrist och stress var klara faktorer som Nilsson, Skär & Söderberg 

(2015) såg, samt om man inte tänker på hur sårbar patienten kan vara när man bemöter denne. 

Enligt deras studie verkar sjuksköterskorna vara ganska medvetna om varför kommunikation 

eller bemötande inte fungerar men det verkar inte alltid leda till att bemötandet blir bättre. Det är 

olyckligt för sjuksköterskorna och annan vårdpersonal om de ser patienternas eller anhörigas 

omvårdnads- och informationsbehov men inte hinner besvara det på grund av tidsbrist (Nilsson, 

Skär & Söderberg, 2015).  

 

När information ska ges är kommunikationen viktig. Sjuksköterskan måste kunna läsa av 

patienten och förstå vad hen tänker och känner och därmed skapa en relation (Eide & Eide, 

2009). Travelbees omvårdnadsteori lyfter fram hur viktig denna relation mellan sjuksköterskan 

och patienten är. I denna relation är kommunikationen en grundläggande faktor för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god vård till patienten (Travelbee, 1971). I studien i detta arbete 

har kommunikationen brustit och patienterna inte har behandlats som de borde utifrån Travelbees 

teori. Man har glömt att se patienten som en unik individ med varierande behov av information 

och omvårdnad. När man glömmer bort att utforma vården i samråd med patienten fylls inte 

heller Travelbees krav för samspel mellan vården och patienten. Patientlagen inkluderar all 

vårdpersonal, inte bara sjuksköterskor och undersköterskor utan också läkarna. Travelbees 

omvårdnadsteori kan därmed ses användbar för dem alla. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

har ett stort ansvar för patientens hälsa och faktorer som kan påverka den negativt. 

 

Nästan en femtedel av anmälningarna kunde kategoriseras under kapitel 6 paragraf 1. Enligt 

paragrafen ska patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses och samordning av 

insatser ska vara ändamålsenliga. Det är någonting som är viktigt för vården att tänka på därför 
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att stress och andra negativa psykiska faktorer hos patienten leder inte bara till etiska problem 

utan försämrar också återhämtning rent fysiskt (Skärsäter, 2014; Mavros et al., 2011). Psykiska 

och fysiska behov hos patienten kan inte ses som separata och det är viktigt att komma ihåg att 

det även står i lagen att dessa behov måste tas omhand. 

 

De vanligaste åtgärderna som anmälningarna har lett till är att patientnämnden kontaktade berörd 

verksamhet, och att verksamhetschefen därefter skickade ett yttrande om att de beklagar 

bemötandet. Tidigare studier både i Sverige och utomlands kommer alla fram till att patienten 

inte vill ha en ursäkt från verksamhetschefen utan från berörd personal (Taylor, Wolfe & 

Cameron, 2002; Wong, Ooi & Goh, 2007; Siyambalapitiya et al., 2007; Skär & Söderberg, 2012; 

Söderberg, Olsson & Skär, 2012; Mazor et al., 2013). Detta kan man förstå för ifall någon gjort 

fel så vill man att denna person ska be om ursäkt och inte någon annan. Ifall någon annan ber om 

ursäkt vet man inte om personen som gjorde fel har förstått att hen gjorde fel och då kan de inte 

lära sig av sina misstag. Endast i 8,4 % av fallen i studien i detta arbete fick patienten en 

förklaring från berörd personal om varför misstaget skedde och i 6,5 % av fallen fick de en ursäkt 

från berörd personal. Wessel, Lynøe, Juth och Helgesson (2011) har visat att många patienter inte 

skickar in sina klagomål för att de inte tror att det skulle ha någon påverkan. I studien i detta 

arbete är det dock endast cirka 20 % av anmälningar som inte leder till någon åtgärd och ofta 

beror det på att patienten eller anhöriga själva har valt att inte komplettera uppgifter och ta saken 

vidare. Detta skulle kunna bero på att patienten inte ville ha något yttrande utan bara göra sina 

åsikter kända för vården. Eventuellt kan anmälningarna som skickas in ha mer påverkan än vad 

som kommer fram i denna studie eftersom personal som får veta om patientens eller anhörigas 

negativa upplevelser ändå kan bli påverkad och då ändra sitt beteende så att risken med framtida 

problem minskar. Att veta hur personal upplever och påverkas av klagomål skulle dock kräva en 

separat studie. 

Studiens betydelse för patienten, vården och samhället  

Denna studie har klinisk relevans för patienter först genom att lyfta fram könsskillnader bland 

patientklagomål. Kvinnors och mäns behov av olika slags vård (Teunissen, Rotink & Lagro-

Janssen, 2015) behöver lyftas fram tydligare och kan vara en faktor som vårdpersonalen inte är så 

medvetna om. Så mer studier om detta behövs. Bättre implementering av den nya Patientlagens 

krav kan göra patienter mer nöjda med sin vård. Speciell uppmärksamhet behöver läggas på att 

uppfylla lagens inledande bestämmelser; att ge vård till alla på lika villkor och visa respekt för 
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allas värdighet. De här bestämmelserna har också viktiga etiska värden som hela samhället har 

åtagit sig. Sjuka patienter är en speciellt sårbar grupp som inte alltid har krafter att stå för sina 

rättigheter och lätt hamnar i en problematisk underkastelse i jämförelse med vårdpersonalen 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Enligt studien i detta arbete behöver patienter också 

mycket mer information om sin vård. Utan information är det svårt att uppfylla kraven på 

patienternas delaktighet i vården. Information om möjlighet till delaktighet kan göra vården mer 

jämställd och minska negativa maktförhållanden inom vården. Enligt denna studie behöver 

vården bli bättre på att visa respekt för patienternas rätt till integritet och självbestämmande. Båda 

dessa är en del av det svenska samhällets grundläggande värdegrund och etiska principer som 

inte går att förbise (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Metoddiskussion 

Detta är en empirisk studie med beskrivande design med en kvantitativ ansats vilket betyder att 

metoden diskuteras utifrån ett kvantitativt förhållningssätt. Mätinstrumentens reliabilitet och 

validitet samt resultatens externa validitet belyses nedan. Intern validitet kommer inte att 

diskuteras för att studien inte gör påståenden om statistiska samband. Mätinstrumentens 

reliabilitet handlar om noggrannheten vid mätningen så att studien blir replikerbar och samma 

eller liknande resultat kan fås om mätningen upprepas eller görs av någon annan. 

Mätinstrumentens validitet däremot beror på om mätinstrumentet mäter det man har avsett att 

mäta (Polit & Beck, 2010).  

 

I denna studie var mätinstrumentet en granskningsmall (se bilaga 1) som inkluderade frågor om 

bakgrundsfaktorer på patienterna, vem som anmälde, olika verksamhetsområden på sjukhuset, 

Patientlagens relevanta kapitel och paragrafer samt åtgärder anmälningarna lett till. Mallen 

jämfördes med patientnämndens avidentifierade data för att få fram bakgrundsfaktorer och 

granska vad klagomålen handlade om och vilka åtgärden som vidtagits. Vissa delar av 

granskningsmallen anses vara väldigt lätt replikerbara som bakgrundsfaktorerna, alltså vem som 

anmäler, kön och ålder på patienter och vilket verksamhetsområde anmälningar handlar om. Vid 

replikering av studien skulle samma resultat av dessa frågor kunna återfås. Åtgärder som 

anmälningarna lett till identifierades först av författarna och det finns en viss möjlighet att man 

har missat någon åtgärd då det var många olika åtgärdskategorier som identifierades samt att var 

och en av anmälningarna kunde placeras under flera olika åtgärder. Denna risk minskades dock 



21 
 

genom att båda författarna gick igenom alla anmälningar flera gånger. Studien borde då vara 

ganska lätt replikerbar med samma resultat även när det gäller åtgärder.  

 

Den delen av granskningsmallen som kanske är den mest utmanande för replikerbarheten av 

arbetets resultat är placeringen av alla anmälningar under Patientlagens olika kapitel och 

paragraf. Det går dock lätt att identifiera samma kapitel och paragraf för själva 

granskningsmallen men det finns ett visst subjektivt element av tolkning som inte går att undvika 

när man analyserar och placerar anmälningarnas innehåll under paragrafer. Därför är det möjligt 

att resultatet inte skulle bli helt lika om studien gjordes om. Problemet med subjektiv tolkning har 

hanterats genom att det fanns flera som gick igenom allt material. De oklara fallen som inte helt 

tydligt kunde placeras i ett kapitel och en paragraf diskuterades och placerades tillsammans för 

att minska risken för subjektiva tolkningar. För att förbättra reliabiliteten hade det varit bra om 

fler än två personer läst igenom anmälningarna och diskuterat vart de skulle placeras. Det är ändå 

sannolikt att även om resultatet av studien kanske inte skulle bli exakt samma om någon annan 

skulle gå genom materialet skulle dessa studier ändå vara väldigt nära varandra när det gäller det 

slutliga resultatet. Men detta kan ge en indikation på hur det ser ut på andra sjukhus i landet 

också, men eftersom det endast är ett sjukhus studien undersökt behöver mer studier göras. 

 

Enligt Polit och Beck (2010) kan självrapporterad data innehålla flera olika slags partiskhet. 

Vanligast är tendensen att ge svar som motsvarar rådande sociala åsikter, att uttrycka extrema 

attityder och känslor samt att vissa människor tenderar att vara överens om påståenden när andra 

sätter sig emot dem. Detta händer oberoende av innehållet på påståendet. De här problemen 

handlar mest om enkätundersökningar men även när det handlar om öppna frågor finns tendensen 

att vilja presentera sig så positivt som möjligt (Polit & Beck, 2010). Om man tänker på denna 

studie är det därför möjligt att patienter och anhöriga kan tendera att lämna ute vissa aspekter av 

händelser som kanske inte skulle stämma överens med deras historia och att de eventuellt 

beskriver även bemötandet med starkare negativa känslor än vad vårdpersonalen skulle kunna 

känna igen från situationen. Man kan därför misstänka att klagomål till patientnämnden ger lite 

mörkare bilden av vården än vad verkligheten är. 
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Granskningsmallens validitet anses också vara bra när det gäller vem som anmält och 

bakgrundsfaktorer på patienterna. Problemet här skulle kunna vara om de som ursprungligen har 

gjort anmälningarna rapporterade missvisande data. Det skulle även kunna vara så att personalen 

på patientnämnden har tolkat eller skrivit in fel data i samband med avidentifiering och 

sammanfattning. Det är troligt att vissa fel i datan uppkommer på grund av detta men osannolikt 

att felen är så stora eller systematiska att resultaten inte vore pålitliga. Resultatens externa 

validitet handlar om resultatens generaliserbarhet alltså skulle man få samma resultat även om 

man studerade anmälningar om kommunikation från andra patientnämnder eller sjukhus i Sverige 

eller patientens klagomål i andra länder (Polit & Beck, 2010). Studien utfördes på ett sjukhus och 

kan därför ge en indikation om hur det kan se ut på andra ställen. Andra studier gjorda i Sverige 

(Jangland, Gunninberg & Carlsson, 2008; Skär & Söderberg, 2012; Söderberg, Olsson & Skär, 

2012) har identifierad liknande problem med kommunikationen som denna studie och de kan 

tyda på att resultaten kan generaliseras även till andra sjukhus i Sverige. Mer studier om detta 

krävs ändå för att validera resultatet, gärna så att anmälningarna erhölls från olika patientnämnder 

och också från primärvården. 

 

Styrkor i arbetet är att alla anmälningar analyserats av båda författarna flera gånger, vilket 

förebygger subjektiv tolkning av anmälningarna. Andra styrkor i arbetet är att studien visar 

patientens perspektiv på vården, vilket är en viktig synpunkt att ha med när man vill förbättra 

vården. Svagheter med arbetet är att studiens datainsamling endast erhölls från en patientnämnd 

där ett sjukhus valdes ut att studera. En annan svaghet med arbetet är att endast anmälningar från 

patientnämndens kategori “kommunikation” valdes ut. Att bara den kategorin valdes var för att 

arbetet skulle handla om bristande kommunikation. Men bristande kommunikation kan finnas i 

även andra kategorier, t.ex. i “vård och behandling”. Exempelvis så kan en patient tro att hen fått 

fel behandling för att hen inte blir bättre och gör då en anmälan som hamnar i kategorin “vård 

och behandling”. Men egentligen kan det vara kommunikationen som misslyckats om hur 

behandlingen skulle hjälpa. En till svaghet är att det inte fanns tillgång till rådatan utan 

anmälningarna hade redan sammanfattats av personalen på patientnämnden. Då alla 

anmälningarna var avidentifierade och sammanfattade av personalen på patientnämnden sågs 

ingen etisk risk med att göra arbetet.  
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Förutom områden som redan tagits upp under resultatdiskussion skulle det i framtiden vara 

intressant att studera andra problemområden hos patientnämnden och se hur de relaterar till 

Patientlagen. Det skulle även vara av värde att undersöka andra patientnämnder för att se om 

likheter eller skillnader i resultaten kan urskiljas. 

Slutsats 

Kvinnor skickar in fler klagomål till patientnämnden än män och mer studier behövs göras för att 

undersöka orsaker bakom detta. Det finns fortfarande stora brister på hur man uppfyller 

Patientlagens krav för information, samtycke och delaktighet. Mer uppmärksamhet borde ges till 

att utveckla fungerande kommunikation mellan vården, patienten och anhöriga för att uppnå en 

personcentrerad vård. Vården behöver bli bättre på bemötandet av patienten och på att säkerställa 

att all vårdpersonal visar respekt och tar hänsyn till patientens individuella behov. I de flesta 

anmälningarna leder patientklagomålen till att åtgärder tas, men patientens behov av att få en 

ursäkt från berörd personal istället för av verksamhetschefen blir inte uppfylld. Även när det 

gäller information om vad som har hänt är det mest verksamhetschefen som står för förklaringar 

istället för inblandad personal. Här skulle vården behöva möta patientens behov bättre. 
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BILAGA 1 
 

Granskningsmall 

 

1. Vem anmäler:  1.  Patient  2. Anhörig   

 

2. Patientens kön: 1. Man   2. Kvinna   

 

3. Patientens ålder: 

 

4. Inom vilket verksamhetsområde vårdades patienten? 

1. Psykiatridivisionen 

1.1 Affektiva sjukdomar 

1.2 Akut- och konsultpsykiatri 

1.3 Beroende och neuropsykiatri 

1.4 Arbets- och miljömedicin 

1.5 Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin 

1.6 Barn- och ungdomspsykiatri 

1.7 Psykos- och rättspsykiatrisk vård 

2. Kvinno- och barndivisionen 

2.1 Pediatrik 

2.2 Kvinnosjukvård 

2.3 Neonatologi 

3. Kirurg- och onkologdivisionen 

3.1 Kirurgi 

3.2 Ortopedi 

3.3 Handkirurgi 

3.4 Urologi 

3.5 Onkologi 

4. Neurodivisionen 

4.1 Ögonsjukdomar 

4.2 Smärtcentrum 
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4.3 Neurokirurgi 

4.4 Öron-, näs- och halssjukdomar 

(4.5 Smärtcentrum) 

4.6 Plastik- och käkkirurgi 

4.7 Länslogopedi, fysioterapi och arbetsterapi 

4.8 Neurologi 

5. (Finns inte på anmälningar) 

6. Diagnostik-, akut-, anestesi- och teknikdivisionen 

6.1 Ambulanssjukvård 

6.2 Bild- och funktionsmedicinskt centrum 

6.3 Akutsjukvård 

7. Medicin- och thoraxdivisionen 

7.1 Kardiologi och klinisk fysiologi 

7.2 Specialmedicin 

7.3 Hematologi, hud och reumatologi 

7.4 Intern- och lungmedicin 

8. Övriga 

 

 

5. I vilket kapitel ur Patientlagen passar anmälningen in? 

 5.0 Kapitel 1: Inledande bestämmelser 

5.a Kapitel 2: Tillgänglighet 

 5.b Kapitel 3: Information 

 5.c Kapitel 4: Samtycke 

 5.d Kapitel 5: Delaktighet 

 5.e Kapitel 6: Fast vårdkontakt och individuell planering 

 

6. I vilket paragraf ur Patientlagen passar anmälningen in? 

 

6.0 Inte möjligt att bedöma från patientnämndens händelsebeskrivning 

 

Kapitel 1: Inledande bestämmelser 
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6.a: 1 § 6 Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde 

till vården. 

6.b:1 § 7 Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet 

och som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

6.c:1 § 8 När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

 

Kapitel 2: Tillgänglighet    

6.1: 2 § 1: Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig 

6.2: 2 § 2: Patienten ska snarast får en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd   

6.3: 2 § 3: Patienter ska erbjudas vårdgaranti om att inom viss tid få: 

  3.1. kontakt med primärvården 

  3.2. besöka läkare inom primärvården 

  3.3. besöka den specialiserade vården 

  3.4. planerad vård 

 6.4: 2 § 4: Om vårdgarantin enligt 3 § 3 eller 4 inte uppfylls, ska patienten få vård hos en annan 

vårdgivare utan extra kostnad 

 

 Kapitel 3: Information 

 6.5: 3 § 1: Patienten ska få information om 

 1.1. sitt hälsotillstånd 

  1.2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling 

  1.3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning 

  1.4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård 

  1.5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet 

  1.6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar 

  1.7. eftervård 

  1.8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada 

 6.6: 3 § 2: Patienten ska även få information om 

  2.1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och 

 utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård 
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  2.2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt 

  2.3. vårdgaranti 

  2.4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat   

 EES-land eller i Schweiz 

 6.7: 3 § 3: När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information enligt 1 och 

2 § 

6.8: 3 § 4: Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den istället lämnas till en 

närstående till honom eller henne 

 6.9: 3 § 5: Information får inte lämnas till patienten eller någon närstående om bestämmelser om 

sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta 

 6.10: 3 § 6: Information ska anpassas till mottagarens ålder mognas, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. Om mottagare inte vill ha information ska detta 

respekteras 

 6.11: 3 § 7: Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren 

har förstått innehållet i och betydelsen av de lämnade informationen. Informationen ska lämnas 

skriftligt om det behövs 

 

 Kapitel 4: Samtycke 

 6.12: 4 § 1: Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras 

 6.13: 4 § 2: Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av 

denna eller någon annan lag. Patienten lämnar ett skriftligt eller ett muntligt samtycke och kan 

när som helst ta tillbaka det. Om patienten avstår från behandling, ska de få information om 

konsekvenserna av detta 

 6.14: 4 § 3: När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller 

behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i 

förhållande till hans eller hennes ålder och mognad 

 6.15: 4 § 4: Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut 

och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av 

medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas 

 

 Kapitel 5: Delaktighet 

 6.16: 5 § 1: Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 
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med patienten 

 6.17: 5 § 2: En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför 

vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella 

förutsättningar 

 6.18: 5 § 3: Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 

genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 

tystnadsplikt inte hindrar detta 

 

Kapitel 6: Fast vårdkontakt och individuell planering 

6.19: 6 § 1 Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser 

för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

6.20: 6 § 2 En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är 

nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet. 

 

7. Vilka åtgärder har anmälningarna lett till? 

 7.0 Patientnämnden har varit i kontakt med berörd vårdenhet 

7.1 Patienten har fått sina synpunkter kända för vården själv/via patientnämnden 

7.2. Yttrande från avdelning-/verksamhetschef till patienten där de beklagar bemötandet 

7.3 Yttrande från avdelning-/verksamhetschef till patienten där de ger information om det 

som har hänt 

7.4 Yttrande från berörd personal där de beklagar bemötandet 

7.5 Yttrande från berörd personal där de ger information om det som har hänt 

7.6 Berörd verksamhet/personal ska kontakta eller har kontaktat patienten/anhörig 

7.7 Patienten/anhörig har möte med berörd vårdpersonal 

7.8 Patienten erbjuds en kontaktperson inom vården 

7.9 Patienten erbjuds en ny kontaktperson/ny vårdgivare i framtiden 

7.10 Anhörig pratar med patientens kontaktperson. 

7.11 Verksamhetschef/ansvarig pratar med berörd personal 

7.l2 Patientnämnden ger råd/information till patienten 

7.13 Verksamhet ska arbeta så att liknande fall ska förebyggas 

 7.14  Ingen åtgärd/ingen åtgärd för att patienten inte har skickat in skriftliga uppgifter 
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7.15 Oklart vad som hänt 

7.16 Ärendet överfört till patientnämndens nya diariesystem 

7.17 Patienten erbjöds nya undersökningar/behandlingar/vård 

7.18 Vården kommenterar inte innan IVO:s beslut 


