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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: Självrapportering, Patientnämnden, Patientsäkerhet, Vårdskada 

Bakgrund: Patientnämnden är en förtroendenämnd dit patienter och anhöriga kan vända sig för 

att lämna synpunkter och klagomål på vården de mottagit. Patientnämnden arbetar bland annat 

med att sammanställa de inkomna ärendena och återkopplar tillbaka till hälso- och sjukvården för 

att främja patientsäkerheten. Hur patienter och anhöriga använder sig av Patientnämnden för att 

rapportera vårdskador är ett relativt outforskat område i dagens läge.    

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ärenden som inkommit till Patientnämnden i ett 

landsting i Mellansverige för att identifiera, analysera och beskriva andelen somatiska vårdskador 

som anmäls av patienterna eller anhöriga. 

Metod: Studien är en empirisk studie där data från redan befintliga ärenden granskats och studien 

har en kvantitativ, beskrivande design. 

Huvudresultat: 86 av 395 studerade ärenden handlade om somatiska vårdskador, av dessa var 59 

allvarliga vårdskador. Det var fler kvinnor som anmälde ärenden än män, både gällande allvarliga 

och lätta somatiska vårdskador. Den vanligaste orsaken till vårdskada var kirurgrelaterade 

komplikationer.  

Slutsats: Endast en liten del av de inkomna ärendena handlade om somatiska vårdskador, och då 

oftast om allvarliga vårdskador. Det behövs mer information och vägledning från vårdpersonal 

till patient för att fånga upp och synliggöra både lätta och allvarliga vårdskador. Det behövs även 

mer forskning om varför kvinnor anmäler vårdskada i större utsträckning än män.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Keywords: Self reporting, Patients’ advisory committee, Patient safety, care injury 

Background: The patients’ advisory committee is an independent committee to which patients 

and relatives can file complaints and comments about their recieved care. The Patients’ advisory 

committee works with patient safety through reconnecting the patients’ cases to their caregiver. 

Research regarding the patient useage of the Patients’ advisory committee for reporting care 

injuries is currently quite uncharted .   

Study aim: The aim of the study was to investigate cases recieved at the Patients’ advisory 

committee in a county in Sweden to identify and describe the somatic care injurys reported by 

patients and relatives. 

Method: This study examines existing cases from the Patients’ advisory committee and uses a 

quantitative, descriptive design.  

Main results: 86 out of 395 cases regarded somatic care injurys, of which 59 were severe care 

injurys. Women reported both severe and non severe care injurys more often than men. The most 

often occuring reasons for care injuries were surgery related injuries. 

Conclusion: Only a small fraction of the total amount of cases regarded somatic care injuries. 

Severe care injuries appeared more oftenly than non severe care injuries. More guidance and 

information from the caregiver is required to enlighten the occurence of care injuries. More 

studies are needed regarding why women report care injuries more often than men.  
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1. BAKGRUND 

Patientsäkerhet definieras i Patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada (SFS 201 

0: 659 kap 1§6). World Health Organization (2014) skriver att patientsäkerhet är ett globalt 

problem och att det är viktigt att länder har ett utarbetat sätt att arbeta efter. I Sverige styrs arbetet 

med patientsäkerhet genom lagstiftning från regering och riksdag. Genom dessa lagar kan bland 

annat Socialstyrelsen forma föreskrifter och riktlinjer som hälso- och sjukvården i sin tur ansvarar 

för att följa (Socialstyrelsen, i.d). Grunden till arbete med patientsäkerhet är att som vårdpersonal 

ha god kännedom om problem och brister i organisationen. Det behövs en fungerande 

avvikelsehantering, systematiska analyser av inträffade skador samt en god säkerhetskultur för att 

uppnå detta (Ehrenberg & Wallin, 2009). Jangland, Larsson, Carlsson & Gunningberg (2011) 

beskriver vikten av att all vårdpersonal är inkluderade i målsättning, åtgärder och utvärdering för 

att förbättra kvaliteten på vården och därmed patientsäkerheten.   

 

Inom begreppet patientsäkerhet så skiljs det på inträffade händelser som medfört vårdskada, och 

risker gällande tillstånd eller förhållanden som kunnat innebära fara för patienten (Ehrenberg & 

Wallin, 2009). Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller 

dödsfall som kunnat undvikas om hälso- och sjukvården vidtagit adekvata åtgärder i sin kontakt 

med patienten (Patientsäkerhetslagen SFS 2010: 659 kap 1 §5). I Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) definieras även begreppet allvarlig vårdskada som en vårdskada som är bestående och 

inte ringa eller en vårdskada som lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit 

till följd av skadan. 

Skador som uppkommer inom hälso- och sjukvården drabbar inte bara patienten i fråga utan 

orsakar även höga kostnader genom exempelvis förlängda sjukhusvistelser (Socialstyrelsen, 

2015a). Vårdskada som begrepp innehåller många dimensioner, för att göra begreppet mer 

greppbart valdes det i denna studie att fokuseras på kroppslig, somatisk, vårdskada. Förekomsten 

av vårdskador varierar mellan landstingen, vanligt förekommande somatiska vårdskador är 

exempelvis vårdrelaterad infektion och trycksår (Socialstyrelsen, 2015c). Allvarliga vårdskador 

som ger bestående men har minskat de senaste 8 åren (Socialstyrelsen, 2015c). 

 

1.1 Organisationer som arbetar med patientsäkerhet  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet med uppdrag av regeringen som arbetar 

med tillsyn över arbetet inom hälso- och sjukvården. Deras tillsynsarbete går ut på att ge råd och 

vägledning till ett patientsäkert arbete, att se till att brister och missförhållanden uppmärksammas 
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samt att informera/ rådge allmänheten. Det är hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera 

en patient om när denna varit med om en vårdskada och att patienten har möjlighet att lämna in 

en anmälan. IVO handlägger även de ärenden som kommer in från Landstingets vårdinstanser 

genom Lex Maria-anmälningar samt Lex Sarah-anmälningar från de kommunala verksamheterna 

(Inspektionen för vård och omsorg [IVO], i.d.). Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF), är ett försäkringsbolag som försäkrar landstingens och regionernas vårdgivare. Detta 

innebär i förlängningen att de patienter som drabbas av vårdskada är försäkrade. LÖF utreder och 

ersätter de patienter som skadas i vården och bidrar på det sättet till patientsäkerheten 

(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag [LÖF], i.d.). Patienter som anser sig blivit skadade 

av läkemedel kan vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). Här prövas 

patientens anmälan och bedöms sedan som läkemedelsskada eller ej, därefter kan en ersättning 

utbetalas (Svenska Läkemedelsförsäkringen AB [SLF], i.d). I Sverige arbetar Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) med att årligen bedöma landstingens systematiska 

patientsäkerhetsarbete (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Patientnämnden är en fristående förtroendenämnd dit patienter kan vända sig för att få hjälp och 

svar på frågor samt framföra synpunkter och klagomål på den vård som de mottagit (Ehrenberg & 

Wallin, 2009). Enligt lag så ska det finnas en Patientnämnd inom varje landsting i Sverige (Lag 

om patientnämndsverksamhet m.m SFS 1998:1656 §1). Patientnämnden sammanställer 

information från patienter och närstående och återför den till hälso-sjukvården, på så vis hjälper 

Patientnämnden till i arbetet att förbättra patientsäkerhet i vården (Ehrenberg & Wallin, 2009).  

 

1.2 Tidigare forskning  

Forskning kring Patientnämnden är i sin linda, men Wessel, Lynöe, Juth & Helgesson (2012) 

rapporterar att patientärenden som kommer in till Patientnämnden ofta rör medicinsk 

felbehandling, dåligt bemötande från sjukvården eller bristande tillgänglighet till vård.  Det var 

också signifikant fler av studiens deltagare som uppgav sig ha anledning att anmäla en händelse 

till Patientnämnden än de som faktiskt anmält det. Anledningar som uppgavs för att inte anmäla 

var till exempel en känsla av orkeslöshet inför det, okunskap om vart man kan vända sig med en 

anmälan eller en känsla av att en anmälan inte skulle göra någon skillnad. Anledningar som 

patienter uppgav för att ta kontakt med Patientnämnden var till exempel för att få en ursäkt eller 

förklaring till felbehandling eller för att få finansiell kompensation (Wessel et al, 2012). En annan 

studie av Wessel, Lynöe & Helgesson (2009) visade på att de som faktiskt tagit kontakt med 

Patientnämnden känt sig besvikna, felaktigt behandlade och kränkta av hälso- och sjukvården. 
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Wessel et al (2009) undersökte även förekomsten av anmälningar fördelat på kön. Här redovisas 

att kvinnor i större utsträckning än män sände in klagomål till Patientnämnden under åren 2006- 

2007. Detta resultat var återkommande inom all sjukvård i undersökta landstinget (Wessel et al, 

2009). Detta fenomen var även återkommande i en studie av Pukk, Lundberg, Penaloza- 

Pesantes, Brommels & Gaffney (2003) som tittade på inkomna fall till LÖF från den totala 

mängden vårdsökande i Sverige under fyra års tid. Under de år som studien utfördes var 54,7% 

av patienterna kvinnor men stod för 60,1% av de inkomna fallen.  Här såg man att kvinnor i 

större utsträckning än män sökte vård, samt fick oftare än männen ekonomisk kompensation av 

Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.  

 

I en studie av Jangland, Gunningberg & Carlsson (2009) studeras ärenden inkomna till den lokala 

Patientnämnden mellan 2002 och 2004, gällande patienter och anhörigas missnöje med 

kommunikationen och bemötandet i hälso- och sjukvården. Studiens resultat visade att 

konsekvensen av dåligt bemötande och bristande information från vårdgivaren resulterade i ett 

försämrat förtroende och en ökad oro hos patienter och anhöriga. Socialstyrelsen skriver att 

brister i olika former av informationsöverföring är ett stort riskområde i vården och en av de 

vanligaste orsakerna till vårdskada (2015b).  

 

En amerikansk studie av Nolan (2000), säger att misstag som försämrar patientsäkerhet ofta beror 

på en kombination av vårdteamet, den utförda behandlingen och patienten i fråga. Många steg i 

vårdkedjan ökar komplexiteten och därmed risk för felbehandling. Vidare skriver Nolan (2000) 

att vårdskada kan förhindras genom att patienten görs delaktig i vården då detta ger vårdgivaren 

bra förutsättningar att bygga upp en bra relation med patienten. Patientdelaktighet kombinerat 

med tydlig information och uppmuntran till att ställa frågor kring sin behandling kan ge patienten 

möjlighet vara effektiv i att identifiera risker och fel i sin egen vård. 

 

Relationen mellan komplexa vårdkedjor och ökad olycksrisk undersöks även i en annan 

amerikansk studie av Cook, Render & Woods (2000). Studien visar på att vården idag är bra på 

att skapa bryggor mellan divisionerna i vårdkedjan, men att dessa inte är starka nog för att 

eliminera problemen. För att förstärka patientsäkerheten så behövs förståelse för hur brister i 

informationsöverföring uppkommer (Cook et al, 2000).  
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1.3 Teoretisk referensram 

En aspekt av bristande patientsäkerhet är lidande för patienten. I samband med sjukdom så 

drabbas många av lidande. Det påverkar både kropp och själ samtidigt som alla individer reagerar 

olika på det. Vissa förnekar lidandet och låter det begränsa en genom exempelvis förvirring, 

ångest och självömkan, andra accepterar lidandet. För att kunna ta sig vidare är det av stor vikt att 

finna en mening och se lidandet som en del av livet, annars kan personen falla in i ilska, bitterhet 

och i värsta fall bli apatisk då lidandet intensifieras (Travelbee, 1971). Detta talar även 

omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson om. Hon säger att lidandet inte har en mening i sig utan att 

det är den personliga upplevelsen och förståelsen som avgör hur lidandet uppfattas. Kan lidandet 

accepteras och ses som en del av livet så kan det istället innebära en möjlighet till utveckling för 

individen men ses lidandet som outhärdligt så blir det istället ett stort handikapp för individen. 

Vidare säger Eriksson att man kan se det som en kamp mellan det onda och det goda (Eriksson, 

1994). 

  

Då lidandet hör till en diagnos, biverkningar eller behandling kallas lidandet för 

sjukdomslidande. Denna typ av lidande är då en väntad reaktion på en behandling eller åkomma. 

Ett annat sorts lidande är det som kallas vårdlidande, detta lidande ska sjuksköterskan arbeta för 

att undvika och det drabbar patienten till följd av vård eller brist på vård. Vårdlidande är också 

någonting som kan födas i en relation mellan vårdtagare och vårdgivare, exempelvis när 

patienten känner sig kränkt eller förbisedd av vårdaren. Vårdlidande förekommer i alla 

vårdformer och även anhöriga kan drabbas (Dahlberg, 2002). 

 

1.4 Problemformulering 

Sammanfattningsvis så visar tidigare studier att medicinsk felbehandling och bristande 

tillgänglighet samt dålig kommunikation är orsaker till att patienter tar kontakt med 

Patientnämnden. Dålig samverkan mellan vårdpersonal och patient leder till en bristande 

patientsäkerhet och en lidande patient. Patientnämnden är en förtroendenämnd som är relativt 

outforskad vad gäller deras arbete med vårdskador. Brist på forskning runt patienternas 

perspektiv på patientsäkerhet gör att förbättringsområden i vården riskerar att gå 

ouppmärksammade. Med detta i åtanke så är det intressant att undersöka hur många av 

händelserna som anmäls av patienter till Patientnämnden som har lett till en vårdskada. 
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1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka ärenden som inkommit till Patientnämnden för att identifiera, analysera 

och beskriva andelen somatiska vårdskador som anmäls av patienterna eller anhöriga. 

  

1.6 Frågeställningar 

Hur många av de inkomna ärendena har lett till en somatisk vårdskada? 

Hur många av de inkomna ärendena som lett till en somatisk vårdskada kan klassas som allvarlig 

vårdskada?  

Vem anmäler somatiska vårdskador?  

Hur ser dessa somatiska vårdskador ut? 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

Denna studie är en empirisk studie där redan befintlig data har granskats. Studien har en 

kvantitativ, beskrivande design vilket är en forskningsmetod som valdes för att syftet med studien 

är att observera och beskriva aspekter och situationer som förekommer naturligt utan forskarens 

intervention (Polit & Beck, 2008). 

  

2.2 Urval 

Urvalet är en population ur en patientnämnds databas i Mellansverige. Detta landsting valdes 

bland annat på grund av tidsbrist och är därför enligt Polit & Beck (2008) ett bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier innefattar de anmälningar som inkommit från ett universitetssjukhus i 

landstinget och som av Patientnämnden kategoriserats under “Vård och behandling” och som 

utretts under 2015. Antalet ärenden som inkommit från universitetssjukhuset i landstinget till 

Patientnämnden under 2015 var 816. Under kategorin “Vård och behandling” hade det inkommit 

397 ärenden varav fyra var dubbletter, detta lämnade 395 ärenden att undersöka. 

 

Exklusionskriterier innefattar ärenden som inkommit till Patientnämnden från övriga vårdgivare i 

landstinget, ärenden som inte inkommit under 2015, ärenden som inkommit under 2015 men inte 

hunnit utredas vid tidpunkten för datainsamlingen samt ärenden som inte kategoriserats under 

utvald rubrik. På grund av för lite information i sammanfattningen så gick 12 av de inkluderade 

ärendena inte att kategorisera, dessa exkluderades därför också.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Materialet består av kvalitativa data i form av ärenden från patienter och anhöriga som inkommit 

till Patientnämnden under 2015. Datan har inkommit till Patientnämnden genom mail, 

telefonsamtal, brev, personliga besök eller elektroniskt genom “Mina vårdkontakter”. Det 

materialet som sedan erhållits till den aktuella studien är avidentifierade sammanfattningar av 

ärendena. Sammanfattningarna görs av Patientnämnden och dessa skapas för att kunna 

vidarebefordras till exempelvis den aktuella vårdinstansen, journalister eller revisorer. 

Patientnämnden är skyldig att tillfråga patienten om samtycke gällande att en sammanfattning av 

deras ärende kan vidarebefordras.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Initialt etablerades en kontakt med Patientnämnden. Sedan skedde datainsamlingen genom 

inhämtning av materialet från Patientnämnden. All patientdata som granskats i detta arbete är 

avidentifierad och vid uthämtning av materialet från Patientnämnden skrevs en överenskommelse 

om sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

  

2.5 Bearbetning och analys 

För att analysera den kvalitativa datan så användes en innehållsanalys utefter Graneheim & 

Lundman (2003). Meningsbärande enheter plockades ut från de sammanfattade ärendena, och 

dessa bildade sedan kategorier med olika orsaker till vårdskador, se tabell 1. Dessa kategorier 

blev: Kirurgirelaterade komplikationer, Behandlingsrelaterade komplikationer, Bristande hygien, 

Felbedömning, Utebliven behandling, Läkemedelsbiverkning, Utebliven undersökning, 

Fallhändelse på avdelning.  Från de meningsbärande enheterna erhölls även exempel på 

vårdskador som uppkommit.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Patienten har 

gjort en 

undersökning 

som upplevdes 

smärtsam och att 

läkaren var 

hårdhänt. 

Smärtan består 

efter 2 veckor. 

Kvarstående 

smärta efter 

hårdhänt 

personal vid 

undersökning 

Icke- 

patientsäkert 

handhavande 

från vårdgivaren 

Lätt vårdskada 

som orsakats av 

ej adekvat 

behandling 

Behandlingsrela

terad 

komplikation 



7 
 

 

 

För att få fram den kvantitativa datan delades anmälningarna in i tre kategorier med hjälp av de 

operationaliserade begreppen “Vårdskada” och “allvarlig vårdskada”. De tre kategorierna blev: 

“Somatisk vårdskada”, “Allvarlig somatisk vårdskada” och “Inte somatisk vårdskada”.   

Vid granskning av ärendena numrerades sammanfattningarna utifrån operationaliseringen av lätt 

somatisk vårdskada (1), allvarlig somatisk vårdskada (2) och övrig/ingen vårdskada (3). 

För att ta reda på vem det är som anmäler till Patientnämnden så kategoriserades ärendena utifrån 

kön och utifrån huruvida det var patient, anhörig eller övrig som anmält.  I övrigt-gruppen fanns 

vårdpersonal, kurator och en som bara benämndes som “övrig”. 

 

 Datan analyserades med hjälp av programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

för att beskriva och redovisa andelen av de inkomna ärendena som handlar om vårdskador.    

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Polit & Beck (2008) skriver att anonymitet, i den bemärkelsen att forskaren inte kan förena 

deltagare med data, är det säkraste sättet att skydda konfidentialiteten. I studien presenterades 

inga personliga uppgifter och ingen av sjukhusets avdelningar uppgavs.  

  

Genom att fokusera på somatiska vårdskador så blev det enklare att lokalisera var 

patientsäkerheten har brustit, då det som fenomen är lättare att identifiera än psykisk vårdskada. 

Genom att uppmärksamma dessa brister blev nyttan med projektet för framtida patienter 

tydligare. Då datan som används i studien är anonym och inte går att spåra till enskilda patienter 

så anses riskerna med studien vara liten, och nyttan med projektet vara större än risken.  
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3. RESULTAT 

Ärendena (n=395) bestod av sammanfattningar och varierade i omfattning. Vissa av ärendena tog 

med både patienten/anhörigas utsago och verksamhetens utlåtande, andra var enbart 

patientens/anhörigas berättelse. När materialet erhölls ur Patientnämndens databas var det indelat 

i Psykiatrisk specialistvård och Somatisk specialistvård samt kategoriserat i underrubrikerna 

Undersökning/ utredning, Diagnos, Behandling, Remiss/vårdbegäran, Intyg, Läkemedel, Second 

opinion, Resultat och Medicinteknisk utrustning/ hjälpmedel.  

 

För att undersöka somatiska vårdskador kategoriserades vårdskadorna i tre kategorier; lätt 

somatisk vårdskada, allvarlig somatisk vårdskada och ingen/ övrig vårdskada.  Lätt somatisk 

vårdskada var kroppsliga skador av lindrig eller övergående art som kunnat undvikas om vården 

vidtagit adekvata åtgärder. Ärendena som kategoriserades som allvarlig somatisk vårdskada var 

kroppsliga skador som var bestående, lett till att patienten avlidit eller lett till ökat vårdbehov. I 

kategorin för övriga eller inga vårdskador hamnade exempelvis ärenden som innefattade 

klagomål på bemötande, långa väntetider eller misstag i vården som inte medfört någon fysisk 

skada.  

 

3.1 Antal somatiska vårdskador 

Totalt var det 22% (n=86) av de 395 studerade ärendena som rörde somatiska vårdskador och 

78% (n=309) som handlade om övriga vårdskador/ inga vårdskador. Av de 86 somatiska 

vårdskadorna kunde 31% (n=27) kategoriseras som lätta somatiska vårdskador, dessa innefattade 

exempelvis yrsel till följd av röntgen, smärtsam undersökning där läkaren upplevts hårdhänt, 

ringa skada vid medicintekniska moment samt komplikationer till följd av operation som inte lett 

till ökat vårdbehov. Allvarliga vårdskador, det vill säga vårdskador som har lett till ökat 

vårdbehov, bestående somatiska men för patienten eller lett till att patienten avlidit uppgick till 

69% (n=59). Vårdskadorna som klassades som allvarliga var till exempel kroppsliga skador som 

kunnat undvikas om patienten fått vård i tid, komplikationer eller skador i samband med 

operation som lett till ökat vårdbehov, infektioner samt feldiagnoser som lett till att skador gått 

obehandlade länge.   

 

3.2 Fördelning bland de som anmäler  

Bland de 86 somatiska vårdskadorna var det 63 patienter som anmält detta själva och 23 

anhöriga, se tabell 1 för detaljer.  Ingen ur övrigt-gruppen hade rapporterat händelser som rörde 
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en somatisk vårdskada. Könsfördelningen bland anmälningarna visade att kvinnor utgjorde den 

största gruppen vad gäller både allvarliga och lätta vårdskador, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Fördelning av antal vårdskadeanmälningar och patienter /anhöriga  

 Totalt Patient Anhörig 

Lätt somatisk 

vårdskada 

n=27 n=22 (81%) n=5 (19%) 

Allvarlig somatisk 

vårdskada 

n=59 n=41 (69%) n=18 (31%) 

 

Tabell 3. Fördelning av antal vårdskadeanmälningar och kön. 

 Totalt Man Kvinna 

Lätt somatisk 

vårdskada 

n=27 n=6 (22%) n=21 (78%) 

Allvarlig somatisk 

vårdskada 

n=59 n=21 (36%) n=38 (64%) 

 

 

3.3 Olika orsaker till och typer av vårdskador 

Från resultatet av innehållsanalysen erhölls kategorier som innehöll orsaker till vårdskador. 

Genom kondenseringen av meningsbärande enheter från ärendena så erhölls även exempel på 

vilka vårdskador som uppkommit. Den vanligaste orsaken till vårdskada var “Kirurgirelaterade 

komplikationer”, näst efter den var “Behandlingsrelaterade komplikationer” samt “Bristande 

hygien”. Bland de mer ovanliga orsakerna till vårdskada fanns “Utebliven övervakning” och 

“Fallhändelse på avdelning”. Se tabell 4 för detaljer.  
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Tabell 4. Orsaker till vårdskada och på dessa 

Orsak till vårdskada Exempel på vårdskada Antal 

Kirurgirelaterade 

komplikationer 

Trycksår, vävnadsskada, nervsmärta, 

organskada, reoperation 

32 

Behandlingsrelaterade 

komplikationer 

Blödning, retning, sår i samband med 

polyklinisk eller inneliggande behandling, akut 

och långvarig smärta 

14 

Bristande hygien Vårdrelaterad infektion  12 

Felbedömning Förvärrat sjukdomstillstånd, operation på 

felaktiga grunder  

10 

 

Utebliven behandling 

Förvärrat sjukdomstillstånd, bestående skada, 

dödsfall 

7 

 

Läkemedelsbiverkning 

Allergisk reaktion av övergående art, halvsidig 

förlamning, anafylaktisk chock, dödsfall 

6 

Utebliven övervakning Suicidförsök, suicid, kraftig självskada, 

långvarig medvetslöshet 

4 

Fallhändelse på avdelning Fraktur 1 

 

 

4. DISKUSSION 

Totalt var det 86 ärenden av 395 i kategorin Vård och behandling som klassades som somatisk 

vårdskada. Av dessa 86 var 59 allvarliga somatiska vårdskador. Patienter rapporterade i större 

omfattning händelser än vad anhöriga gjorde. Sett till den totala mängden ärenden var det fler 

som handlade om kvinnor än som handlade om män, även fler ärenden handlade om kvinnor än 

om män gällande förekomst av somatisk vårdskada. Den vanligaste orsaken till vårdskada var 

sådana som uppkommit i samband med kirurgi.  

 

4.1 Antal vårdskador 

Något som framkom i denna studie var att somatiska vårdskador endast var en liten del av den 

totala mängden anmälningar, endast 86 av totalt 395 ärenden i kategorin “Vård och behandling” 

handlade om somatiska vårdskador. Av det totala antalet anmälda somatiska vårdskador var det 



11 
 

en minoritet som handlade om lätta vårdskador. En möjlig anledning till att lätta vårdskador var 

underrepresenterade diskuteras i studien av Wessel et al, (2009). I denna studie framkom det att 

det var betydligt fler som hade anledning att anmäla till Patientnämnden än de som faktiskt tog 

steget och anmälde. Detta berodde i studien av Wessel et al, (2009) på exempelvis orkeslöshet 

och okunskap. Det kan då drabba utfallet av de lätta vårdskadorna då dessa är av övergående 

karaktär och på så vis kanske inte väcker samma vilja att ta det vidare som allvarliga vårdskador. 

Vidare såg man att i de fall då patienterna anmälde handlade dessa ofta om att patienten ville ha 

en förklaring, ursäkt eller ekonomisk kompensation (Wessel et al, 2009). Ansvaret för att 

synliggöra inträffade vårdskador ligger inte enbart på patienten, utan till stor del vilar det ansvaret 

på vårdgivaren, som är skyldiga att anmäla inträffade vårdskador till IVO enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659 kap 3§5). En patient bara kan uppmuntras att anmäla, men 

utan att ha någon skyldighet. Det är tänkbart att patienters tillit till att sjukvården tar sitt ansvar 

och anmäler inträffade skador gör att de själva därmed upplever det som onödigt eller överflödigt 

att själva anmäla. Detta skulle i så fall kunna bidra till att andelen vårdskador som anmälts av 

patienter och anhöriga till Patientnämnden var så pass liten.    

 

4.2 Kvinnor anmäler oftare än män  

Fler ärenden som inkluderades i denna studie rörde kvinnor än män, och kvinnor hade även fler 

ärenden som rörde lätta somatiska vårdskador och allvarliga somatiska vårdskador än männen. 

Detta resultat stämmer med resultatet i en studie av Wessel et al (2009), som beskriver att 

kvinnor utgjorde majoriteten av de som anmälde fall till patientnämnden samt att kvinnor i större 

utsträckning än män upplevde dåligt omhändertagande i alla instanser i sjukvården (Wessel et al, 

2009).  

 

Någonting som sågs i en studie av Pukk et al (2003) var att kvinnor i större utsträckning söker 

vård än vad män gör och även att resultatet av vården blir sämre i kvinnors fall. Kvinnor sökte 

och fick oftare än män ekonomisk kompensation för skador de utsatts för i vården (Pukk et al, 

2003). I en studie av Asch et al (2006) visade det sig att kvinnor fick bättre vård än män gällande 

kroniska besvär och preventiv vård. Eventuella anledningar till detta var att kvinnor är mer 

benägna att etablera en rutinmässig vårdkontakt tidigt i livet relaterat till exempelvis rutinmässig 

cellprovtagning och mödravård. När det kom till akutvård och slutenvård skattades kvinnors vård 

som sämre (Asch et al, 2006).  
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4.3 Vårdskadornas karaktär  

Vad gäller vårdskadornas karaktär så skiljer sig resultatet i denna studie något från 

Socialstyrelsens statistik över de vanligaste vårdskadorna. En rapport från Socialstyrelsen (2008) 

visade på att de vanligast förekommande vårdskadorna var infektion och organskada som den 

drabbade tillfrisknade ifrån på mindre än 1 månad. I en lägesrapport från 2015 nämns trycksår 

och vårdrelaterade infektioner som några av de vanligaste vårdskadorna (Socialstyrelsen, 2015a). 

Den aktuella studiens resultat visar att de vanligaste förekommande vårdskadorna som patienter 

anmäler är skador som orsakats av komplikationer som skett per- eller postoperativt. Det var även 

vanligare med allvarliga vårdskador än lätta vårdskador. Trycksår förekom endast i ett ärende i 

denna undersökning, och då orsakat av en långdragen operation. Utebliven behandling och 

felbedömningar var en av de mer vanligt förekommande orsakerna till vårdskada i denna studie. 

Bland dessa vårdskador kan det antas att någonting har brustit i informationsöverföringen inom 

vården, detta i form av ett glapp i informationsöverföring eller otillräcklig patientdelaktighet. 

Kirurgi är ett område inom hälso- och sjukvården som innefattar många steg i vårdkedjan, med 

steg som till exempel förberedelser för operation, själva ingreppet och postoperativ vård. Att det 

till följd av långa och komplexa vårdkedjor sker en vårdskada kan även ses i studierna av Nolan 

et al (2000) samt Cook et al (2000). Resultaten i dessa studier pekade bland annat på just dessa 

faktorer som vanliga i samband med vårdskador. 

  

Viktigt att komma ihåg är att den aktuella studien undersöker patienter och anhörigas personliga 

uppfattning om vårdskada, ärendena som studerats har endast kategoriserats utefter patienter och 

anhörigas egna utsagor. På basis av detta så kan det diskuteras huruvida patienters uppfattning 

om vårdskada och vilka vårdskador som bör anmälas skiljer sig från hälso- och sjukvårdens sida. 

Som nämnt ovan så anmäler inte patienter och anhöriga lätta och övergående vårdskador i samma 

utsträckning som allvarliga vårdskador, därför kan andelen vanliga lätta skador som trycksår och 

skador i samband med fallhändelser bli långt färre än i hälso- och sjukvårdens statistik.  

 

Ett tema som var återkommande bland ärendena var det faktum att dåligt bemötande från 

sjukvården betonas i klagomålen från patienten även i de fall då en somatisk skada inträffat. 

Detta har inte studerats närmare i denna studie, men tyder på att bemötande i många fall väger 

lika tungt eller tyngre än det faktum att en behandling utförts felaktigt. Att dåligt bemötande 

spelar stor roll för patientens upplevelse styrks av Jangland et al (2009) som visade på att dåligt 

bemötande och bristande information från vårdgivaren ger försämrat förtroende och ökad oro hos 

patienten.   
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4.4 Klinisk implikation 

Nyttan med den aktuella studien i praktiken är att den kan utgöra ett steg i att minska lidande för 

patienten genom ökad kunskap om vilka vårdskador som patienter och anhöriga anmäler och 

därmed kunna lägga vikt vid att förebygga dessa.  

Jämförs de vanligaste skadorna i denna studie med statistik från hälso-och sjukvården över de 

vanligaste vårdskadorna så ges en inblick i vilka skador som tycks underrepresenterade när 

patienter och anhöriga själva anmäler somatiska vårdskador (Socialstyrelsen, 2015a). Detta skulle 

till exempel kunna vara ett tecken på att patienter utsatta för dessa underrepresenterade, ofta lätta 

och övergående skador, inte ges samma vägledning när det kommer till att anmäla dessa till 

Patientnämnden.           

   

Genom att som sjuksköterska uppmuntra patienter utsatta för vårdskada att anmäla sin skada och 

därigenom få chans till förklaring, ursäkt eller ekonomisk kompensation, så kan man därigenom 

minska vårdlidande. Som beskrivet i bakgrunden så är vårdlidande något som drabbar patienten 

till följd av vård eller brist på vård, och något som även kan födas i relationen mellan patienten 

och dess vårdgivare. Genom den utökade kunskapen om vilka ärenden som rapporteras till 

Patientnämnden kan dessa händelser som riskerar leda till vårdlidande fångas upp tidigt i 

skeendet och sedan underlättas genom vägledning. Poängen med detta blir därmed inte att 

nödvändigtvis minska antalet anmälda vårdskador, utan snarare att minska vårdlidande genom att 

som vårdpersonal underlätta processen för den som utsatts för vårdskada och är i behov av någon 

form av kompensation. Bara genom att först få alla vårdskador som sker synliggjorda kan man 

förbättra patientsäkerheten där den som mest behövs.   

 

4. 5 Bör man göra allt man kan göra  

Huruvida vården ska göra allt som kan göras är enligt Arlebrink (2013) ett klassiskt 

moralfilosofiskt problem i dagens sjukvård. Någonting som sågs i den aktuella studien var att 

patienter och anhöriga kände sig besvikna och bortglömda på grund av att sjukvården inte gjort 

allt som kunnat göras. En kategori som uppkom genom innehållsanalysen var “Utebliven 

behandling”. I dessa ärenden har det visat sig att utebliven behandling av olika slag har lett till en 

vårdskada.  

 

För att en undersökning ska kunna motiveras krävs att resultatet ska kunna leda till förändring för 

att göra det lättare för patienten (Arlebrink, 2013). Detta betyder att det är sjukvårdens ansvar att 
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bedöma nytta och risk med bland annat behandlingar och undersökningar, och att också ställa sig 

frågan om behandlingen utförs i patientens bästa intresse. Förlängda utredningar och onödiga 

behandlingar kan ge patienten ett större lidande än denna redan upplever och detta är någonting 

som i sin tur skulle ses på som en vårdskada. Enligt Arlebrink (2013) syftar behandling, 

undersökningar samt provtagningar till att stärka patientens autonomi. Allt som sker i onödan 

riskerar däremot att patientens autonomi inskränks och att integritet kränks. Det blir då ett etiskt 

övervägande huruvida lidande som skulle följa med ytterligare en undersökning eller behandling 

skulle väga tyngre än lidandet som kan uppkomma om man från sjukvårdens sida inte gör allt, 

eller vice versa. Det etiska dilemmat gör att varje situation kräver ett övervägande om hur mycket 

man ska göra för patienten. Människovärdesprincipen är en etisk princip som säger att alla 

människor är lika värda och har samma rättigheter oberoende av personliga egenskaper eller 

funktioner i samhället (Arlebrink, 2013). Det innebär till exempel att två patienter som lider av 

samma sjukdomstillstånd inte ska erbjudas olika behandling på grund av personliga egenskaper 

som ålder, livsstil eller ekonomiska förutsättningar. 

 

Det är enligt Patientlagen vårdgivarens uppgift att informera patienten om de metoder som finns 

för undersökning, vård och behandling samt att beslut kring detta ska ske i samråd med patienten 

(SFS 2014:821 kap3§1). Därför bör det vara upp till patienten om en undersökning ska utföras så 

länge vårdgivaren har presenterat detta som ett alternativ. Har vårdgivaren inte informerat 

patienten om alternativet och en skada sedan uppkommer till följd av detta, bör detta anses som 

en vårdskada då ansvaret för en utebliven möjlig behandling har legat på vårdgivaren. Har 

patienten däremot blivit informerad om de olika alternativen men sedan beslutat att denna inte är 

nödvändig, bör skadan inte ses som en vårdskada. 

 

5. Metoddiskussion 

Styrkor med den valda metoden var att det var kostnadseffektivt, tidseffektivt och att man genom 

att använda de avidentifierade sammanfattningarna av ärendena kunde få detaljerade data om 

ärendena utan att riskera att skada någons integritet, vilket hade försvårat utförandet av studien. 

Alla ärenden lästes och kategoriserades av två personer samtidigt vilket minskade risken för 

personliga tolkningar av materialet.  

 

En svaghet med att materialet bestod av sammanfattningar var att det inte alltid gick att utröna 

huruvida en vårdskada har skett. Detta kunde bland annat bero på att det patienten berättat varit 

svårtolkat eller att sammanfattningarna var av olika kvalitet. En annan svaghet är att endast 
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ärendena som av Patientnämnden kategoriserats under rubriken “Vård och behandling” 

granskades, vilket endast var en del av den totala mängden ärenden under 2015.  

 

Metoden fungerade väl för att svara på frågeställningarna i de flesta fall, alla utom 12 ärenden 

gick att sortera med hjälp av metoden. 

Från början övervägdes en kvantitativ metod för att kategorisera datan. Detta förändrades då en 

kvantitativ metod hade gett en begränsad möjlighet att beskriva datan. Istället användes en 

kvantitativ metod med kvalitativa inslag med innehållsanalys för att kunna beskriva vilka sorts 

vårdskador som förekommit och vad som orsakat dessa. 

 

Syftet med studien var att mäta olika aspekter av somatisk vårdskada; hur stor förekomsten var, 

vem som anmäler och hur vårdskadorna såg ut i den gruppen som undersöktes. Att dessa 

frågeställningar har kunnat svaras på med hjälp av metoden anses främja validiteten. 

Operationaliseringen utgick från Patientsäkerhetslagen, den är därför konsekvent, tydlig och 

lämnar inte så mycket utrymme för personlig tolkning. Detta bidrar till att stärka reliabiliteten 

(Polit & Beck, 2008). Operationaliseringen har dock inte använts tidigare, men kan antas ge 

samma resultat vid en andra mätning på grund av sitt smala utrymme för tolkning. För att 

beskriva hur vårdskadorna såg ut och orsaker till dessa så gjordes en kvalitativ analys med hjälp 

av innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2003). Detta är en beprövad metod för att 

analysera kvalitativa data, vilket bidrar till att öka tillförlitligheten. Däremot användes inte någon 

granskningsmall, vilket minskar metodens tillförlitlighet. Viss förförståelse förelåg vid analys av 

datan då forskning lästs gällande vårdskador och orsaker till vårdskada tidigare. Därmed så fanns 

en förväntan angående vilka vårdskador och orsaker som skulle upptäckas.    

 

Förutsatt att Patientnämnden i andra landsting använder samma kategorisering som den studerade 

Patientnämnden så bör metoden vara överförbar. Huruvida resultatet är överförbart kan dock 

diskuteras då det undersökta landstinget rankats som lågt vad gäller patientsäkerhet 

(Socialstyrelsen, 2015a). Det går därför inte att säga att resultatet kan överföras till 

Patientnämnder i andra landsting.  För en starkare extern validitet och överförbarhet så bör fler 

landsting undersökas (Polit & Beck, 2008). 
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5.1 Behov av vidare forskning 

För att få en tydlig bild av patienter och anhörigas upplevelser av vårdskador och en bredare 

kunskap om säkerhetsbrister inom hälso- och sjukvården så finns det ett behov av vidare 

forskning för att ta reda på mer om varför majoriteten av de patienter som anmäler vårdskador är 

kvinnor, samt vad det är som gör att man väljer att anmäla. Denna studie undersökte ett 

universitetssjukhus i Mellansverige som tillhör ett landsting vars patientsäkerhetsarbete rankas 

som lågt, för att ta reda på mer om var patientsäkerheten brister så kan det vara intressant att 

jämföra ärendena som kommit in till Patientnämnden i olika landsting.  

 

6. Slutsats 

De somatiska vårdskadorna utgjorde endast en liten del av den totala mängden anmälningar till 

Patientnämnden, och av dessa var de flesta anmälda av kvinnor. Det var ovanligt med lätta 

vårdskador så som trycksår och skador i samband med fallhändelser, medan kirurgirelaterade 

skador var vanligt förekommande. Detta skulle kunna tyda på att patienter inte anmäler lätta och 

övergående vårdskador lika ofta som allvarliga vårdskador. Det behövs mer information och 

vägledning från vårdpersonal till patienter angående var man kan vända sig för att söka förklaring 

eller kompensation för en vårdskada för att i förlängningen minska vårdlidande och förbättra 

patientsäkerheten. Det behövs även mer forskning kring varför kvinnor anmäler oftare än män.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7. REFERENSLISTA 

 

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik (3:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Asch, S., Kerr, E., Keesey, J., Adams, J., Setodji, C., Malik, S. & McGlynn, E. (2006). Who is at 

Greatest risk for recieving poor quality Health Care?. The New England Journal of Medicine, 

Mar 16; 354: 1147- 1156.  

 

Cook, RI., Render, M. & Woods, DD. (2000). Gaps in the continuity of care and progress on 

patient safety. British Medical Journal, Mar 18; 320(7237): 791–794. 

 

Dahlberg, K. (2002) Vårdlindande - det onödiga lidandet. Vård i Norden, (22):4-8. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber Utbildning. 

 

Graneheim, & Lundman. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, (24), 105-112. 

Doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001.  

  

Inspektionen för vård och omsorg. (i.d.). Om oss. Stockholm: IVO. Hämtad 2016-02-22 från: 

http://www.ivo.se/om-ivo/ 

 

Jangland, E., Gunningberg, L. & Carlsson, M (2009). Patients’ and relatives’ complaints about 

encounters and communication in health care: evidence for quality improvement. Patient 

Education and Counseling 75 (2), 199-204.              

  

Jangland, E., Larsson, J., Carlsson, M. & Gunningberg, L. (2011). Patients’ complaints about 

negative interactions with health professionals in a surgical setting: implications for the 

advancement of person-centered medicine. The International Journal of Person Centered 

Medicine Volume 1(4), 756-765   

 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. (i.d.).Om oss. Stockholm: LÖF. Hämtad 2016-02-22 

från: http://lof.se/om-oss/ 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.nedt.2003.10.001
http://www.ivo.se/om-ivo/
http://www.ivo.se/om-ivo/
http://www.ivo.se/om-ivo/
http://www.ivo.se/om-ivo/
http://lof.se/om-oss/
http://lof.se/om-oss/


18 
 

 

Nolan, T W. (2000). System changes to improve patient safety. British Medical Journal, Mar 18; 

320(7237), 771–773.  

 

Polit, D. & Beck, C. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice. Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Pukk, K., Lundberg, J., Penaloza- Pesantes, R., Brommels, M. & Gaffney, A. (2003). Do women 

simply complain more? National patient injury claims data show gender and age differences. 

Quality management in health care, 12 (7), 225-231.  

    

SFS 1998:1656. Lag om patientnämndsverksamhet m.m. Stockholm: Socialdepartementet. 

  

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

  

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.  

 

Socialstyrelsen.( i.d.). Patientsäkerhet. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2016-02-22 från: 

https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet 

  

Socialstyrelsen. (2015a). Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

  

Socialstyrelsen. (2015b). Informationsöverföring och kommunikation. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2015c). Patientsäkerheten skiljer stort mellan landstingen. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (2008). Vårdskador inom sluten somatisk vård. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. (i.d.). Om Läkemedelsförsäkringen. Stockholm: SLF. 

Hämtad 2016-02-22 från: http://lff.se/om-lakemedelsforsakringen/ 

 

https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
http://lff.se/om-lakemedelsforsakringen/


19 
 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: F.A. Davis. 

 

Wessel, M., Lynöe, N & Helgesson, G. (2009). Experiencing bad treatment: qualitative study of 

patient complaints concerning their treatment by public healthcare practitioners in the County of 

Stockholm. Clinical Ethics, 4(4), 195-201.  

 

Wessel, M., Lynöe, N., Juth, N. & Helgesson, G. (2012). The tip of an iceberg? A cross-sectional 

study of the generals public´s experiences of reporting healthcare complaints in Stockholm, 

Sweden.  BMJ Open 2012;2:e000489.doi:10.1136/bmjopen- 2011-000489. 

 

WHO. (2014). Guide for Developing National Patient Safety Policy and Strategic Plan. 

Brazzaville: World Health Organization, Regional Office for Africa. 

 

 Wiklund, L. (2009). Lidande - En del av människans liv. Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (ss.295-325). Lund: Studentlitteratur. 

  

Öhrn, A. (2009). Patientsäkerhet. A. Ehrenborg & L. Wallin (Red.). Omvårdnadens grunder: 

Ansvar och utveckling (ss. 371 - 403). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

  

 

 

 


