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Sammanfattning 

För att öka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården är 

patientnämnderna ett betydelsefullt hjälpmedel. Kontakter mellan patientnämnden och 

vårdverksamheterna sker exempelvis genom återkoppling av patienters åsikter om sina 

kontakter med vården. Brist på återkoppling är ett problem som innebär att kunskap från 

misstag som begåtts inte kan tas till vara. Effekten kan vara fortsatta skador och 

problem. Får vårdverksamheterna återkoppling och använder informationen i ett 

lärande, kan det leda till förbättringsarbete och därmed minska vårdskador.  

 

Syftet med studien var att beskriva vårdverksamheternas erfarenheter av återkoppling av 

patientklagomål från patientnämnden samt att med detta som utgångspunkt beskriva hur 

patientnämnden kan bidra till förbättrat kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Studien 

har en kvalitativ och deskriptiv ansats. 

 

Resultatet visar att patientnämnden bidrar till vårdverksamheternas 

kvalitetsförbättringar och patientsäkerhet. Genom kontakterna som vårdverksamheterna 

har med patientnämnden diskuteras händelser som uppstått i möten med 

patienter/anhöriga. Det finns en vilja att lära sig av misstagen för att göra bättre ”nästa 

gång”. Det finns även ett intresse av att veta hur patienterna har upplevt återkopplingen. 

En mer verksamhetsnära återkoppling ökar möjligheterna att arbeta med förbättringar. 

Personliga dialogmöten ger möjlighet till informationsutbyte där patientnämnden även 

får information om vårdverksamheternas förutsättningar vilket blir erfarenheter att ta 

med i kommande kontakter med patienter. Återkopplingen sprids även genom 

organisationsleden till klinikledning, sjukhusledning etc. Nya förbättrade rutiner och 

arbetssätt har tagits fram som en följd av tidigare misstag. Mycket forskning stödjer 

studiens resultat både när det gäller vikten av att involvera patienter i vården, exempel 

på kvalitetssäkringsarbeten och hög patientsäkerhet. Dessa erfarenheter kan även 

användas i andra patientnämnder och vårdverksamheter. 

 

Nyckelord: Återkoppling, Systemteori, Patientsäkerhet, Vårdkvalitet, 

Kvalitetsförbättring, Kommunikation, Hälso- och sjukvårdsadministration, 

Organisationskultur  
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INLEDNING 

För att öka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården är 

patientnämnderna ett betydelsefullt hjälpmedel. Patientnämnderna ska, precis som alla 

vårdverksamheter, medverka till att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister 

(SFS 1998:1656). För att säkerställa sitt uppdrag erbjöds min arbetsplats, FoUU-

centrum Fyrbodal, att genomföra en kartläggning över hur vårdgivare i Västra Götaland 

uppfattar sina kontakter med Patientnämnden. Kontakter mellan patientnämnderna och 

vårdverksamheterna sker bland annat genom återkoppling av patienters synpunkter och 

klagomål på sina kontakter med vården. Jag är sedan tidigare intresserad av 

patientsäkerhetsfrågor och har arbetat med införandet av ett webbaserat 

avvikelsehanteringssystem inom primärvården. 

 

Utvärderingsrapporten (Larsson & Kylén, 2012) innehåller en sammanställning av de 

inkomna enkätsvaren från ansvariga inom primärvård, tandvård, länssjukvård samt 

inom den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Rapporten kan användas 

som ett ytterligare underlag för fortsatt förbättringsarbete inom alla vårdnivåer.  

 

Föreliggande studie beskriver erfarenheter av återkoppling av ärenden från 

patientnämnden hos de verksamheter som hanterat flest ärenden, de så kallade 

rutinerade användarna, för att ge ett underlag till hur patientnämnden kan bidra till ett 

förbättrat kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

BAKGRUND 

Patientnämndens tillkomst och uppdrag 

Sedan 1980 har patientnämnderna, tidigare förtroendenämnderna, funnits i Sverige. 

Bakgrunden till en lagstiftning (SFS 1980:12) var att det under flera års tid framförts 

önskemål om att kontakten mellan patienter och vårdgivare inom hälso- och sjukvården 

skulle underlättas. Önskemålen hade bl.a. kommit genom motioner i riksdagen. 

Patientnämnden skulle avlasta Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med 

ärenden som handlade om bristande kontakt och information mellan patienterna och 

vårdgivarna. Efter att ha fungerat som en försöksverksamhet i fem år beslutades om 

lagreglering och utvidgning av uppdraget (SoU 1979/80:16, rskr. 130).  

 

Enligt nuvarande lagstiftning (SFS 1998:1656) ska det i varje landsting/region och 

kommun finnas patientnämndsverksamhet som ska hjälpa och stödja patienter. Samtliga 

patientnämnder har ett likartat arbetssätt men det är huvudmannens (landsting/region 

eller kommun) uppgift att organisera nämnderna (prop. 2009/10:71). Detta gäller för 

patienter som vårdats av landsting/region, verksamheter med avtal med 

landsting/region, kommuner, verksamheter med avtal med kommuner, vård under 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt inom tandvård enligt tandvårdslagen (SFS 

1985:192). Utifrån patienternas synpunkter eller klagomål ska patientnämnden hjälpa 

patienterna och genom återkoppling till vårdverksamheterna kan dessa ta tillvara på 

kunskapen i sina förbättringsarbeten. En muntlig källa informerar studiens författare om 

hur hon i egenskap av anhörig kontaktade patientnämnden då hennes mamma inte fick 

tillgång till en effektivare cancerbehandling. ”Resultatet blev att medicinen i och med 



 2 

att vi varit i kontakt med patientnämnden erbjöds mamma (som dock fick lungemboli 

och p.g.a. det ej kunde få den), och efter det erbjuds samtliga vid primärbehandlingen 

tillsammans med cytostatika vid äggstockscancer”
1
. På detta sätt bidrar patientnämnden 

till hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling och höga patientsäkerhet. Hjälpen som 

patientnämnden ger, sker genom att patienterna får den information som behövs för att 

de ska ha möjlighet att ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. 

Patientnämnden ska underlätta patienternas kontakter med vårdpersonalen och hjälpa 

dem att vända sig till rätt myndighet som t.ex. kan vara HSAN, länsstyrelsen eller 

Socialstyrelsen. Avvikelser och iakttagelser som är av betydelse för patienterna ska 

rapporteras till vårdverksamheten. I januari 2011 trädde en ny lag i kraft (SFS 

2010:670) som innebar några förändringar i lagen om patientnämndsverksamhet. I den 

nya lagen la man till att patientnämnderna inte bara ska bidra till kvalitetsutvecklingen, 

utan även till hög patientsäkerhet inom sjukvården. Förändringarna innebar dessutom att 

patientnämnderna ska informera både allmänheten, personal inom hälso- och sjukvården 

och andra berörda om sin verksamhet. Som en följd av detta måste de arbeta mer 

strategiskt med information, kommunikation och återkoppling. 

 

Några av patientnämndernas arbetsuppgifter har en direkt koppling till patienterna i ett 

aktuellt ärende. Patienterna berörs indirekt då patientnämnderna återför erfarenheter till 

vårdverksamheterna. Dessa erfarenheter kan i framtiden påverka vården och alltså 

främja vårdverksamheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Om patientnämnden 

anser att ett ärende ska anmälas till t.ex. Socialstyrelsen eller HSAN kan nämnden 

hjälpa patienten att vända sig till rätt instans. Patienternas synpunkter ska genom 

patientnämnden återföras till vårdverksamheterna som ett stöd i deras 

kvalitetsutvecklingsarbete. På detta sätt kan vårdgivarna genomföra de åtgärder som 

behöver göras och eventuellt även ta upp händelsen i sitt avvikelsehanteringssystem. 

Patientnämnden ska dessutom på olika sätt hålla Socialstyrelsen, styrelser och 

fullmäktige informerad om sin verksamhet (prop. 2009/10:71). Detta görs till exempel 

genom årlig rapportering av de erfarenheter som patientnämnden gjort när det gäller 

handlagda ärenden under föregående år och rapportering av områden som ur 

patientsäkerhetssynpunkt kan verka oroande. Se även figur 1 som visar schema över 

återföring från Patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska alla vårdverksamheter systematiskt och fortlöpande arbeta med att 

kvaliteten ska utvecklas och säkras. Om en patient får en skada eller sjukdom som 

orsakats av hälso- och sjukvården är vårdgivaren enligt lag (SFS 2010:659) skyldig att 

informera patienten om patientnämndens verksamhet. Om patienten själv vill det eller 

om det inte är möjligt att informera patienten, t.ex. vid dödsfall, ska en närstående 

informeras i stället. Denna information ska dessutom enligt samma lag noteras i 

patientens journal. 

 

                                                 
1
 Muntlig anonym källa, bekräftad och godkänd via e-post 2013-05-16 
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Figur 1 Schema över Patientnämndens återföring. Källa: Patientnämndernas kansli, Västra 

Götalandsregionen, presentationsmaterial 2013 

 

Varför klagar patienterna på vården? 

Andelen ärenden till patientnämnderna i Sverige har ökat sedan år 2002 för att under år 

2011 uppgå till drygt 28 000 ärenden (Socialstyrelsen, 2013, s. 49). I Västra Götaland 

har antalet ärenden ökat stadigt under åren 2007 (n=4 030) till 2012 (n=5 421). En 

anledning till ökningen kan vara förändring i lagen om patientnämndsverksamheten 

(SFS 2010:670) som gjordes år 2011, vilken bland annat innebär att patientnämnderna 

måste informera allmänheten om sin verksamhet. Detta betyder att fler personer kan ha 

fått information om hur man kommer i kontakt med patientnämnden och därmed blir det 

fler ärenden att hantera.  

 

I Socialstyrelsens rapport (2013, s. 49-52) framgår att det är vanligt att patienternas 

klagomål på vården handlar om brister i bemötande och information. Inom 

verksamheter riktade till patienter med funktionsnedsättning var bristande bemötande 

den vanligaste orsaken till anmälan enligt Lex Sarah år 2012. Det är få patienter som har 

en fast vårdkontakt och stafettläkare är en vanlig orsak till klagomål eftersom det 

innebär brister i kontinuitet. Det är också vanligt att det brister i samordning mellan 

vårdnivåer. Patienter skrivs ut från slutenvården utan tillräcklig information om 

återbesök och kontaktvägar. Multisjuka patienter upplever att ingen vårdverksamhet tar 

ett helhetsansvar.  

 

Enligt Jangland (2011, s. 62) handlar 15 % av patientnämndens ärenden om 

bemötandefrågor vilka bland annat inneburit att patienter fått onödigt lidande och oro 

både under vårdtiden och efter. Detta behövde inte nödvändigtvis innebära att de var 

missnöjda med den medicinska vården men genom det bristande bemötandet tappade 

patienterna förtroendet för vården.  
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I Socialstyrelsens författningssamling om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns beskrivet att vårdgivare ska utarbeta rutiner för att 

säkerställa kvaliteten hos verksamheten (SOSFS 2011:9, 4 kap). Vårdgivarnas processer 

ska beskriva hur samverkan med andra vårdgivare och verksamheter inom socialtjänsten 

m.fl. möjliggörs (SOSFS 2011:9, 4 kap). Det finns enligt Socialstyrelsens rapport 

(2013, s. 50) brister i vårdverksamheternas administrativa system vilket bidrar till att 

återkoppling från vårdverksamheterna till patienterna brister. Denna brist upptäcker 

patientnämnderna och det är viktigt att vårdverksamheterna får återkopplingen så att de 

kan arbeta aktivt för att förbättra system och rutiner. Följande utdrag som är hämtat ur 

en patientnämnds protokoll beskriver bristfälliga administrativa rutiner, bristande 

samverkan mellan vårdnivåer och att fungerande rutiner behöver arbetas fram. I 

utdraget har namn på lasarett, sjukhus och orter ersatts med XX då namnen inte är det 

viktiga i detta sammanhang. Det är händelsen i sig som är viktig att beskriva.  

 
 ”Anhöriga skriver att då deras mor drabbades av en stroke vårdades hon 

först på medicinavdelning, XX lasarett men förflyttades senare till 
vårdavdelning på XX sjukhus. Anhöriga ifrågasätter varför ingen uppföljning 
gjorts vare sig av logoped eller på vårdcentralen. Vårdcentralens 
verksamhetschef svarar att de inte fått någon remiss gällande 
ansvarsövertagande. Medicinklinikens chef skriver att en uppföljande 
röntgen av hjärnan gjordes, i övrigt hänvisar hon till verksamhetschefen på 
ger/rehab i XX. Verksamhetschefen där skriver i sitt första svar att en 
automatisk slutanteckning alltid skickas till ansvarig distriktsläkare. Efter att 
ha tagit del av svaret från vårdcentralen skriver han att anledningen till att 
någon remiss inte kom iväg var osäkerheten vem som bar ansvaret då 
patienten inte var färdigutredd från medicinkliniken. Rutinerna har idag 
ändrats. Remiss skickades från ger/rehab till logopedmottagningen. 
Cheflogoped svarar och beklagar att patienten tyvärr inte blev uppsatt på 
väntelista. Kontakt har tagits med anhörig och kvinnan kommer att kallas för 
en uppföljande bedömning. Rutinerna kommer att ses över.” 

  (Landstinget i Dalarna, sammanträdesprotokoll dec 2012, s. 5) 

 

Vårdens misstag kostar pengar 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar ordet vårdskada enligt följande: 

”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården”. Med allvarlig vårdskada menas en skada ”som är bestående och inte ringa, 

eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit”. 

Patientsäkerhet innebär enligt samma lag skydd mot vårdskada.  

 

Utöver det lidande patienterna får utstå på grund av vårdskadan, tillkommer ekonomiska 

konsekvenser. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) avsåg med IHE-rapport 

2004:3 öka kunskaperna om de långsiktiga konsekvenserna av patientskador orsakade 

av vården. Det gjordes en åttaårsuppföljning på utvalda patientskadegrupper som 

skadades av vården 1995. Den genomsnittliga kostnaden under dessa år var 397 000 kr 

per skadefall räknat i 2003 års priser. Patienternas vårdkonsumtion på grund av 

skadorna, följdes för att belysa de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstod på 

grund av skadan. I kostnadsberäkningen ingick både slutenvård och öppenvård men 

även läkemedelskostnader för smärta och infektioner till följd av skadan samt 

produktionsbortfall för de patienter som var i arbete. Under år två-åtta efter 
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skadetillfället fanns hälften av all slutenvårdskonsumtion och i öppenvårdsbesök 

motsvarade denna siffra 90 %. För att få ett perspektiv på kostnaden gjorde IHE en 

jämförelse med summan av sjukvårds- omsorgs- och produktionsbortfallskostnader för 

trafikskador. Motsvarande kostnad var där 124 000 kr. 

 

Runt 10 % av sjukhuspatienterna i EU felbehandlas och 5 % får en vårdrelaterad 

infektion. Den finansiella krisen i olika EU-medlemsstater har medfört att man på vissa 

håll genomfört åtgärder för att minska kostnader för hälso- och sjukvården och 

samtidigt öka produktivitet och effektivitet. Detta kan innebära att 

patientsäkerhetsarbetet avtar i vissa länder medan andra länder trots krisen ändå lyckas 

investera i patientsäkerhet. Denna information står att läsa i Europeiska kommissionens 

rapport till rådet, COM(2012) 658 final
2
. Kommissionen har granskat internationell 

litteratur som visar att 13-16 % av sjukhuskostnaderna beror på vårdrelaterade 

sjukdomar och skador. Detta innebär undvikbara merkostnader. I Hälso-EU:s 

nyhetsbrev 107
3
 går det att utläsa att EUs medlemsländer är på rätt väg när det gäller 

kunskap om patientsäkerhet och aktiviteter för att göra vården säkrare. Fokuserar man 

på lärdomar och utbyte av bra lösningar och kunskap så ökar förutsättningarna för att 

patienterna i framtiden inte kommer att drabbas av onödiga vårdskador och det blir en 

säkrare vård för alla. 

 

Teoretisk referensram 

Systemteori 

”Verkligheten är en helhet, men vi behandlar den som om den vore uppbyggd av 

oberoende delar” skriver Senge (2006, sid. 17). Med detta menas att en helhetssyn 

behövs för att man ska kunna bygga en lärande organisation. Varje medarbetare och 

dennes handlingar är en del i systemet och det gäller att förstå sambanden. Teori och 

praktik bildar den helhet som kallas systemtänkande och som Senge betecknar ”den 

femte disciplinen”. För att göra systemtänkandet komplett behöver man även de övriga 

disciplinerna som innefattar ”gemensamma visioner, tankemodeller, teamlärande och 

personligt mästerskap”. Hälso- och sjukvårdens säkerhetsarbete måste ha ett 

systemperspektiv och arbeta förebyggande. Detta visar Patientsäkerhetsutredningen 

(SOU 2008:117) som var en översyn av gällande lagstiftning kring hälso- och 

sjukvårdens tillsyns- och ansvarssystem ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Utredningen 

visade att systemen inte satte patienternas erfarenheter i centrum och det stödde inte hög 

patientsäkerhet. Forskare har gjort jämförelser mellan hälso- och sjukvården och andra 

verksamheters säkerhetsarbete. Under en lång tid har högriskbranscher haft insikten att 

människor begår misstag och att man inte kan få en hög säkerhet om man inte bedriver 

ett säkerhetsarbete som tar hänsyn till samspelet mellan organisation, människa och 

teknik.  

 

Både hälso- och sjukvården och flygbranschen kan ses som högriskområden. För att 

undersöka attityder till stress, misstag och lagarbete gjorde Sexton, Thomas & 

                                                 
2
 http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_sv.pdf [2013-05-10] 

3
 http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/107/focus_newsletter_sv.htm [2013-05-10] 

 

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_sv.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/107/focus_newsletter_sv.htm
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Helmreich (2000) en studie vid sjukhus i USA, Israel, Tyskland, Schweiz och Italien. 

Bakgrunden till studien var att det varje år i USA dör mellan 44 000 och 98 000 

patienter på grund av sjukvårdens undvikbara misstag, vilket gör att det är en av de åtta 

vanligaste dödsorsakerna. I studien jämfördes attityderna hos läkare, sjuksköterskor och 

övrig operations- och intensivvårdspersonal med besättningar (piloter, förste styrman 

m.fl.) vid några av de stora flygbolagen runt om i världen. Den medicinska personalen 

insåg att det är viktigt att diskutera risken att begå misstag men att det är svårt att 

diskutera frågorna samt att detta inte hanteras på ett bra sätt vid deras sjukhus. 

Forskning från högriskbranscher visar att det måste finnas en systemförståelse för att en 

säker vård ska vara möjlig att leverera.  

 

Enligt Europeiska unionens officiella tidning 3.7.2009, C 151/1
4
 förefaller 

systemrelaterade faktorer vara de främsta orsakerna både till sjukhusens och till 

primärvårdens negativa händelser. Detta är allvarliga folkhälsoproblem och stora 

ekonomiska belastningar på hälso- och sjukvårdsresurserna. Europeiska unionens råd 

rekommenderar samtliga medlemsstater att ”upprätta, behålla eller förbättra 

övergripande system för rapportering och återkoppling så att de negativa händelsernas 

omfattning och orsaker kan fångas upp för utformning av ändamålsenliga lösningar och 

åtgärder”.   

 

Organisationskultur 

Under många års tid har verksamheter inom hälso- och sjukvården arbetat med 

kvalitetsförbättringar. Elihu M. Schimmel skrev redan 1964 om en studie från ett 

sjukhus i Connecticut där 20 % av 1 014 patienter hade drabbats av vårdskador 

(Ödegård 2006, s. 8). Schimmels studie (1964) visade att under en åttamånaders period 

drabbades 198 patienter av 240 episoder av vårdskador. Skadorna varierade i 

allvarlighetsgrad och några var så allvarliga att patienterna avled. Patienterna med 

vårdskador vårdades i genomsnitt i 28,7 dagar, jämfört med 11,4 dagar för övriga 

patienter. Risken för att drabbas av en vårdskada verkade vara direkt relaterad till 

längden på sjukhusvistelsen. Schimmel menar att ett klokt val av medicinska åtgärder 

endast kan göras om man både är medveten om de risker som de innebär och de 

förväntade vinsterna. Cohen, Eustis och Gribbins (2003) skriver om hur ett sjukhus 

ändrat sin organisationskultur, hur viktigt ledarskapet är i sammanhanget och att 

teamlärande måste vara en del av organisationskulturen. Teamlärande är en disciplin 

som Senge (2006, s. 23) beskriver inleds med dialog mellan teammedlemmarna. De 

måste vara villiga att samarbeta och lära sig nya saker tillsammans. Eftersom dagens 

organisationer vanligen är uppbyggda på utbildning i grupp framför individuell 

utbildning utvecklas inte organisationerna om inte teamlärandet fungerar. Genom 

teamlärandet får arbetsgruppen även kunskap i att hitta gemensamma mål för 

verksamheten, vilka blir viktigare än varje teammedlems egna mål. Om det inte finns 

tydliga verksamhetsmål sker inga kvalitetsförbättringar och organisationerna utvecklas 

inte. 

 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_sv.pdf [2013-05-10] 

 

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_sv.pdf
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Verksamhetens möjlighet, och tillåtelse, att diskutera oönskade händelser beror till stor 

del på chefernas inställning både till öppenhet och till patientsäkerhet. Hickson, 

Federspiel, Pichert, Miller, Gauld-Jaeger och Bost (2002) beskriver hur läkare som 

dragit på sig många klagomål och anmälningar, inte var medvetna om att de behövde 

förändra sitt beteende och bemötande av patienter. De fick hjälp genom strukturerade 

samtal för att analysera vad som gått fel, de flesta läkarna ändrade efter detta sitt 

beteende och lyckades sänka antalet klagomål. Arbetet som Hickson et. al beskriver har 

även uppmärksammats av Lindh, Wallin, Götmark och Sachs (2008) som beskriver en 

studieresa hos sjukvårdsorganisationer i USA som representanter för 

landstingsledningen i Stockholms län genomförde under hösten 2007. Chefer i de 

besökta organisationerna arbetade aktivt med patientsäkerhetsfrågor. 

Kvalitetsutvecklingsfrågor upptog 25 % av deras arbetstid och innehöll en systematisk 

uppföljning av målen. Det var chefernas personliga engagemang som var 

kännetecknande för det goda resultatet och för en lyckad säkerhetskultur inom 

sjukvårdsorganisationerna. För att kontinuerligt säkerställa säkerhetskulturen användes 

ett standardiserat enkätverktyg och man hade en öppen rapportering av resultatet.  

 

Enligt Europeiska kommissionens rapport till rådet COM(2012) 658 final
5
, har de flesta 

av EUs medlemsstater patientsäkerhet som en prioriterad fråga inom hälsopolitiken. 

Systemen för rapportering och återkoppling har förbättrats på så sätt att de är neutrala 

och ger en möjlighet för patienterna att själva rapportera händelser.  Bland de nationella 

övergripande indikatorerna för Socialstyrelsens riktlinjer om God Vård (2009, punkt 12, 

sid. 57) nämns att patienternas egna kunskaper och erfarenheter ska tas till vara. Att låta 

patienterna vara delaktiga i vården samt en god kommunikation mellan vårdgivarnivåer 

men även mellan vårdgivare och patienter, är förutsättningar för god vård och gott 

bemötande. Om vårdgivarna inte får kunskap om patientnämndens erfarenheter i sina 

kontakter med patienter och anhöriga, har de inte samma möjlighet att lära sig av sina 

misstag och utvecklingen av patientsäkerhets- och förbättringsarbete försvåras.  

 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska utveckla kvalitetsarbetet för att öka 

patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. I Västra Götalandsregionens (VGR) 

handlingsplan för patientsäkerhetskultur (2012) finns identifierade förbättringsområden 

där ”återföring och kommunikation kring avvikelser” är ett förbättringsområde och 

”högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete” är ett prioriterat förbättringsområde. 

Återkopplingen från patientnämnden till vårdverksamheternas chefer är viktig. Det är 

också viktigt att cheferna återkopplar till medarbetarna i verksamheterna.  Hur cheferna 

agerar kring patientklagomål genomsyrar hela verksamheten, en öppenhet kring dessa 

ärenden är viktigt. 

Lärande i organisationer 

Det finns olika definitioner på lärande i organisationer. Gemensamt är att de har en 

kunskaps- och en handlingskomponent (Jacobsen, D.I & Thorsvik, J, 2009, s. 375-377). 

Lärandet är en process som startar med att något upplevs relevant att förändra. En 

problemanalys genomförs där man tar reda på varför det hände. Tänkbara åtgärder för 

att problemet inte ska återupprepas definieras. Det hela avslutas med att åtgärderna 

                                                 
5
 http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_sv.pdf [2013-05-10] 

 

http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_report_sv.pdf
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genomförs och därmed sker en förändring av t.ex. förändrat beteende och införande av 

nya arbetsrutiner.  

 

Verksamhetens interna kommunikation är en avgörande faktor för att en förändring ska 

kunna ske, denna ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring vilket 

leder till ett kollektivt lärande. Det faktum att kunskapen får en konkret tillämpning i 

verksamheten är viktigt. Förstår inte medarbetarna varför förändringen sker har man 

svårare att få en förståelse och förändringsarbetet försvåras. När väl förändringen har 

införts är det viktigt att utvärdera – blev det som vi ville eller behöver vi göra ytterligare 

förändringar. Jacobsen & Thorsvik beskriver följande punkter som Chris Argyris 

förespråkar att man bör efterfråga då förmågan att lära utvecklas; 

 

1. man behöver så sann information som möjligt 

2. val mellan handlingsalternativ bygger på kunskap och  

3. konsekvenserna av handlingarna bör utvärderas kontinuerligt så att frågan om 

detta verkligen var det man önskade sig kan besvaras.  

 

Hinder för förbättringsarbete 

När arbetsgrupper eller organisationer reagerar på ett sätt som innebär att öppenhet och 

lärande förhindras eller att samarbete och effektivitet i organisationerna blockeras, talar 

man om defensiva rutiner. När var och en i en arbetsgrupp vet vad denne ska göra och 

man inte ser något större behov av att veta vad de andra i arbetsgruppen gör benämns 

det som organisatoriska rutiner. Dessa rutiner gör att konflikter inom organisationen 

minskar men de hindrar också utveckling av organisationen. I samband med t.ex. hög 

arbetsbelastning, höjda krav och stress riskerar de organisatoriska rutinerna att 

förstärkas. Individerna i arbetsgruppen kan då ha svårt att se att rutinerna inte längre 

räcker utan i stället har blivit felaktiga, därmed blir de defensiva och otillräckliga vid 

förändring (Kylén, 1999, s. 15-19; Kylén & Shani, 2002).  

  

Ödegård (2006, s. 28-29) beskriver Reasons ”Organizational accident model”, figur 2, 

som genom åren fått ett stort inflytande i patientsäkerhetsarbete. Här beskrivs hur 

utveckling av olyckor kan förklaras genom ”latenta tillstånd” och ”aktiva fel”. De 

latenta tillstånden innebär svagheter som kan vara kända men inte är prioriterade. Ibland 

är svagheterna dolda. Dessa latenta tillstånd kan finnas i flera år innan de leder till 

olyckor som följd av utlösande faktorer s.k. lokala triggers, som till exempel kan vara 

ovan personal och hög arbetsbelastning. Aktiva fel beskrivs som ”en felhandling som 

direkt leder till en negativ konsekvens”.  

 

Ett exempel på ett latent tillstånd är då individerna i en arbetsgrupp inte inser att de 

faktiskt kan begå misstag. I Sextons studie (2000) jämfördes flyg- och vårdpersonals 

uppfattning av om de själva trodde att de begick misstag. Samtliga inom flygbranschen 

men endast en tredjedel av vårdspersonalen trodde att de själva kunde begå misstag. Det 

visade sig också att vårdpersonalen inte insåg sambandet mellan stress, trötthet och 

risken att begå misstag. 70 % av kirurgerna och 47 % av narkosläkarna förnekade 

sambandet mellan stress, trötthet och prestationer. Siffran motsvarades av 26 % av 

piloterna. Det fanns också olika uppfattningar om hur lagarbetet fungerade. 73 % av 

kirurgerna (”surgical residents”) ansåg att det fanns en hög nivå av lagarbete. Detta 
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motsvarades av 64 % av kirurgkonsulter (”consultant surgeons”), 39 % av 

anestesipersonal (”anaesthesia consultants”), 28 % av operationssjuksköterskor 

(”surgical nurses”), 25 % av anestesisjuksköterskor och 10 % av övrig anestesipersonal 

(”anaesthetic residents”). Det ansågs också att personal med längre anställningstid hade 

svårt att acceptera åsikter från nyare kollegor. Endast en tredjedel av personalen ansåg 

att misstag hanterades på ett bra sätt vid deras sjukhus. En tredjedel av 

intensivvårdspersonalen kunde inte se att de begår misstag och över hälften i denna 

personalgrupp uppgav att de har svårt att diskutera misstag. 

 

Kan inte grupperna utvecklas så gör inte heller organisationerna det. Defensiva rutiner 

och latenta tillstånd underminerar organisationen. Om de i stället synliggörs ges inte 

samma möjlighet att förhindra organisationens utveckling, då gör de istället stor nytta. 

Genom systemtänkandet går det att förstå hur individerna i organisationen uppfattar sig 

själva och andra omkring dem. En lärande organisation består av individer som både 

skapar sin egen verklighet och även förstår hur man kan förändra den (Senge, 2006, s. 

23-25). 

 

 

Återkoppling och kommunikation 

Vårdgivare, patienter och anhöriga hör alla till patientnämndens uppdragstagare. 

Uppdragstagarna så väl som politiker inom regioner, landsting och kommuner samt 

Socialstyrelsen, ska få återkoppling om den kunskap och de erfarenheter 

patientnämnderna har. Enkätundersökningen som genomfördes 2012 (Larsson & Kylén, 

2012) var den första undersökning där man efterfrågade vad vårdgivarna önskar att 

Patientnämnden i Västra Götaland förbättrar. I enkäten ställdes bland annat frågor om 

vad vårdgivarna ansåg om patientnämndens arbete, förslag på hur återrapporteringen till 

Figur 2 Utveckling av en "organisatorisk" olycka efter Reason, se Ödegård (2006), s. 29 
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vårdgivare skulle kunna förbättras och vad vårdgivarna ansåg att patientnämnden kunde 

förbättra. Enkätundersökningen visade att vårdgivarna var nöjda med sina kontakter 

med patientnämnden men de ansåg att det fanns brister i återrapporteringen. Eftersom 

återrapportering till både vårdgivare och patienter är en viktig del av patientnämndens 

uppdrag är det betydelsefullt att återrapporteringen fungerar.  

 

Kommunikationen mellan patienter, patientnämnden och vårdverksamheterna är 

betydelsefull. Kommunikation genom hela processen d.v.s. i inledningen av ett ärende, 

under ärendets gång samt vid återrapportering av ärendet. Patienterna förväntar sig en 

förklaring till det som har hänt och de vill dessutom få försäkring om att samma 

händelse kommer att förhindras i framtiden. Denna information gav Patientnämnden i 

Stockholms läns landsting på en patientsäkerhetskonferens 2013
6
 . Det faktum att 

patienter klagar på vården ger effekt genom att vården kan utarbeta nya arbetssätt, 

rutiner, förbättra bemötande och så vidare. Patientnämnden vill att vårdverksamheterna 

använder den statistik och information om erfarenheter som patientnämnden har men då 

krävs det också att återkopplingen fungerar.  

 

Systemtänkandet hjälper till att beskriva samband och förändringsmönster. Finns det en 

förståelse för det som ligger bakom enskilda händelser blir tillvaron enklare att hantera 

(Senge, 2006, s. 76). ”Genom systemtänkandet kan vi överge förställningen att det 

måste finnas en person eller personlig agent som bär ansvaret. Enligt teorierna om 

feedback delar alla på ansvaret för problemen som uppstår i ett system. Det betyder inte 

nödvändigtvis att alla inblandade har samma möjlighet att förändra systemet” (Senge 

2006, s. 81).  

 

Utifrån ett systemteoretiskt tänkande är begreppet återkoppling (feedback) centralt. Det 

är viktigt att se samband av orsak och verkan och att olika händelser kan förstärka 

varandra. Det är viktigt att se de händelser som återkommer och att förstå varför. Enligt 

Senge finns det förstärkande respektive balanserande återkoppling (Senge, 2006, s. 81-

89): 

 

Förstärkande återkoppling är drivkraften i tillväxten som ofta benämns som 

”snöbollseffekt” eller ”ond cirkel”. Varje liten del i händelser får konsekvenser i en 

cykel som man har möjlighet att påverka om man har överblick över systemet.  

Balanserande återkoppling (balanserande cykler) är aktiv vid ett målorienterat 

beteende och finns både uttalade och outtalade. I ett system är det den balanserande 

återkopplingen som kan ställa till problem om vi inte upptäcker denna. De är svårare att 

upptäcka än de förstärkande cyklerna eftersom det ser ut som om ingenting händer. De 

gånger som det finns en känsla av förändringsmotstånd finns det ofta balanserande 

processer inblandade.  

 

Både återkoppling och kommunikation är nödvändigt för att systemet ska fungera. 

Synpunkter som patientnämndens utredare får till sig ska bidra till kvalitetsutveckling 

och hög patientsäkerhet bland annat genom att de till vårdgivare återrapporterar 

iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienterna. Patientnämnden ska 

                                                 
6
 Den 7e nationella konferensen om patientsäkerhet, Stockholmsmässan i Älvsjö, 2013-01-29 
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också återföra resultat och information till de patienter eller anhöriga som framfört en 

synpunkt. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Brist på återrapportering är ett problem som innebär att kunskap från misstag som 

begåtts inte kan tas till vara, därmed kan inte vårdverksamheterna använda detta till sitt 

eget patientsäkerhets- och förbättringsarbete. Effekten av detta är att det kan leda till 

fortsatta och ökade skador och problem orsakade av vården. Om vårdverksamheterna 

får återrapportering och dessutom använder informationen i ett lärande, kan det i stället 

leda till ett förbättringsarbete och därmed minska vårdskador. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdverksamheternas erfarenheter av återkoppling av 

patientklagomål från patientnämnden samt att med detta som utgångspunkt beskriva hur 

patientnämnden kan bidra till förbättrat kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

METOD 

Ansats  

Studien har en kvalitativ och deskriptiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Val av 

metod gjordes med utgångspunkt i en möjlighet att tolka respondenternas egenhändigt 

formulerade texter. Den induktiva ansatsen innebar en förutsättningslös analys av 

texterna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011, s. 160). 

Data 

Studiens data är fritextsvaren från de rutinerade ärendehanterarna. Data har hämtats 

genom ett strategiskt urval av material från tidigare genomförd Utvärdering av 

Patientnämndens verksamhet i Västra Götalandsregionen (Larsson & Kylén, 2012).  

Deltagare  

Deltagarna (n=33) fanns inom samtliga vårdnivåer i Västra Götalands hälso- och 

sjukvård, tabell 1. På vårdnivån Länssjukvård fanns undernivåerna somatisk, geriatrisk 

och psykiatrisk vård. Vårdnivån Primärvård hade undernivåerna offentlig och privat 

regi.  

 

Befattningarna var avgörande för vilka personer som enkäten skickades till. Deltagarna 

hade befattningarna verksamhetschef/biträdande verksamhetschef/klinikchef (n=23), 

chefläkare (n=4) och annan befattning (n=6). De som i enkätsvaret uppgav ”annan 

befattning” var kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, 

utvecklingscontroller och kanslichef.  
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Tabell 1 Respondenternas ansvarsområden 

Namn Antal % 

Länssjukvård 20 60,6 
Primärvård 4 12,1 
Folktandvård/specialisttandvård 6 18,2 
Kommunal hälso- och sjukvård 0 0 
Annan verksamhet 3 9,1 
Totalt 33 100,0 

 

Datainsamling 

Föreliggande studie bygger på de enkätsvar som inkommit till tidigare nämnda 

utvärdering. Enkätundersökningen genomfördes genom det webbaserade enkätverktyget 

esMaker som tillhandahålls av Entergate AB. 

Urval 

I enkäten efterfrågades hur många enskilda patientärenden från patientnämnden som 

respondenterna handlagt under det senaste året. Svarsalternativen var 0, 1-5 och 6 eller 

fler ärenden. Frågan kunde endast besvaras med ett alternativ och den var en 

obligatorisk fråga, d.v.s. respondenten hade inte möjlighet att välja bort att besvara 

frågan.  

 

Urvalet utgjordes av respondenter som hade hanterat sex ärenden eller fler. 

Undersökningsgruppen kom då att bestå av de personer som hade hanterat flest ärenden 

från patientnämnden och som därmed kan ses som rutinerade ärendehanterare i aktuell 

studie. 

Dataanalys  

Data analyserades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Analysprocessen innefattade en fram- och tillbakarörelse mellan delar och helhet 

av texten. Fokus låg på texternas innehåll och en tolkning av det synliga i texterna 

gjordes det vill säga en manifest analys av innehållet. 

 

Analysen utfördes i följande steg; texterna lästes flera gånger för att få en känsla för 

helheten. I nästa steg abstraherades meningsenheterna och kodades utifrån arbetets 

syfte. Koderna jämfördes sedan för att se skillnader och likheter i respondenternas texter 

och sorteras därefter i subkategorier. Det sista steget, reflektion och tolkning av 

innehållet i de subkategorier som framkommit, ledde till huvudkategorier, tabell 2. 
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Tabell 2  Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori från 

innehållsanalys av fritextsvar 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...bemötandefrågor 

... det är alltid en 
levande fråga 

bemötandefrågor 
är en levande fråga 

Konsekvenser 

Misstag leder till 
kvalitetsförbättring 
och patientsäkerhet 

Kvalitetssäkring 
och 
patientsäkerhet 

bemötandefrågor har 
vi hela tiden som 
mål att förbättra 

mål att förbättra 
dåligt bemötande 

har nytt sätt att 
arbeta på 

förbättrat arbetssätt Konsekvenser 

vi har mer koll på 
intyg m.m. 

mer koll på intyg 
Förbättrade 
rutiner 

Övergripande 
rapporter så det inte 
går att dra 
slutsatser. 

Går inte att dra 
slutsatser från 
rapporter 

Konsekvenser 

Hinder för 
förbättringsarbete 

Onödigt 
administrativt arbete 
minskar möjligheten 
till förbättringsarbete. 

Onödig 
administration 
minskar 
förbättringsarbete 

Konsekvenser 

 

Vid analys av textstycken är det viktigt att försöka förstå vad respondenten försöker 

uttrycka, därför måste även hänsyn tas till den omgivande texten (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2011, sid. 162). Respondenternas texter var i några fall så korta att det var svårt 

att utläsa vad de betydde. I analysprocessen var det därför vid några tillfällen 

nödvändigt att undersöka till vilken fråga ett fritextsvar hörde, tabell 3. Enkätens 

samtliga frågor återfinns i bilaga 1. 

 
Tabell 3  Fritextsvarets omgivande text 

Fritextsvar Svarar på frågan Kod Underkategori Huvudkategori 

Inte mer än att jag 
tycker det fungerar 
bra 

15. Finns det något 
speciellt som du vill 
framhålla angående 
dina kontakter med 
Patientnämnden? 

Samarbete Att upprätthålla 
en god kontakt 

Samarbete  

 

Forskningsetiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) har följts i denna studie. Det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till. 

Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Föreliggande studie gjordes med ett urval av redan existerande material. Med anledning 

av detta har det inte varit nödvändigt att informera ytterligare eller att inhämta nytt 

samtycke från respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002, sid 8). Tillåtelse att använda 

materialet söktes hos förvaltningschefen för Patientnämnden i Västra 
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Götalandsregionen. Respondenterna svarade anonymt vilket innebär att respondentens 

identitet inte har antecknats. Föreliggande studies resultat är beskrivet på ett sådant sätt 

att identifiering av individer eller arbetsplatser inte är möjligt. 

 

Enligt lag (SFS 2008:192) behöver arbetet inte prövas av etikprövningsnämnden då det 

ingår i examensarbete på grundnivå. 

 

RESULTAT  

Patientnämndernas uppdrag är att bidra till kvalitetsförbättring och ökad patientsäkerhet 

i vården. De ska som en opartisk verksamhet hjälpa enskilda patienter eller deras 

anhöriga att komma i kontakt med den vårdverksamhet som orsakat en skada eller 

någon annan form av missnöje. Denna studies resultat beskriver hur de 

vårdverksamheter som har hanterat flest ärenden under ett år beskriver sina erfarenheter 

av återkoppling och hur patientnämnden kan bidra till förbättrat kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete i vården. Innehållsanalysen har resulterat i tre kategorier: 

Kvalitetssäkring och patientsäkerhet, Återkoppling av erfarenheter samt Samarbete. 

Studiens resultat presenteras här i löpande text rubricerat efter de kategorier som 

framkommit under analysarbetet, variationerna i respondenternas svar framkommer i 

underkategorier, tabell 4. Den analyserade texten förstärks med citat som presenteras 

under vardera kategorin.  

 
Tabell 4  Beskrivning av underkategorier och kategorier 

 

 

Kvalitetssäkring och patientsäkerhet 

Patientnämnden ska bidra till att vården håller en hög kvalitet och är säker för 

patienterna. Genom de misstag som begås finns en möjlighet att lära sig göra bättre 

”nästa gång”. Här beskrivs de variationer som framkommit genom underkategorierna 

till kategorin kvalitetssäkring och patientsäkerhet. 

 

  

 
Underkategori 

 
Kategori 
 

Misstag leder till kvalitetsförbättring och patientsäkerhet 
Hinder för förbättringsarbete 
 

Kvalitetssäkring och patientsäkerhet 

Få en otillräcklig återkoppling 
Använda återkoppling i ett lärande 
Upplevelse av återkoppling 
 

Återkoppling av erfarenheter 

Upprätthålla en god kontakt 
Brister i kontaktvägar 
Förmedla PNs uppdrag till vårdverksamheten 
Informera patienter 
 

Samarbete 
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Misstag leder till kvalitetsförbättring och patientsäkerhet  
Ur texterna framkommer en vilja att använda de erfarenheter som görs av misstag som 

begåtts, till kvalitetsförbättringar i den enskilda verksamheten. Det finns goda kontakter 

med patientnämnden där man genom diskussioner kommer fram till bra lösningar för de 

drabbade patienterna. Det är vanligt med ärenden som handlar om bemötande och 

brister i kommunikationen mellan vårdverksamheterna och patienterna. Dessa brister 

har de enskilda verksamheterna fått kännedom om genom ärenden som uppstått och det 

pågår arbete med att förbättra för att det inte ska återupprepas.  

”Många ärenden har lett till diskussion både i förvaltningen och på 

enskild verksamhet som förhoppningsvis lett till förbättrade rutiner.” 

Ärenden leder till diskussioner inte bara i den enskilda verksamheten utan även högre 

upp i organisationen på förvaltningsnivå. Detta uppfattas som positivt eftersom det har 

lett till förbättrade arbetssätt. Det visar sig att vårdverksamheterna har arbetat med 

förändringar som medfört förbättrade administrativa rutiner genom bättre kontroll av 

t.ex. intyg.  

 

Genom patienternas upplevelser får verksamheterna en möjlighet att arbeta med 

förbättrade arbetssätt som påverkar både den drabbade men även andra patienter. I 

vårdverksamheterna anses det också viktigt att patienterna har en möjlighet att genom 

en neutral instans nå vårdverksamheterna med sina synpunkter, denna möjlighet finns 

genom patientnämnden  

”Utifrån dialog kan vi kontinuerligt förbättra vårt agerande gentemot 

anhöriga och patienter.” 

Hinder för förbättringsarbete  

”Mer problemlösande direkt med patienter och berörd enhet. Onödigt 

administrativt arbete riskerar reducera möjligheten till 

förbättringsarbete.” 

Det går också att utläsa i respondenternas texter en frustration över sådant som 

förhindrar dem i deras förändrings/förbättringsarbete. Det finns en önskan om detaljerad 

återrapportering på verksamhetsnivå och inte endast på ett så övergripande plan som 

den rapportering som patientnämnden presenterar en gång per år. Om en sådan 

detaljerad rapportering fanns skulle verksamheterna ha en större möjlighet att snabbare 

arbeta med insatser som förbättrar vården. Ett annat hinder som framkommer ur texten 

är en vårdchef som önskar rapportering i form av PowerPoint-presentationer så att 

denna kan välja om det är viktigt att återkoppla till all personal.   

 

Återkoppling av erfarenheter 

Patientnämnden återkopplar ärendestatistik genom lokala rapporter samt genom 

årsredovisning. Det finns dessutom möjlighet till återkoppling via telefonkontakt eller 

vid olika former av personliga möten. Vårdverksamheterna har en möjlighet att använda 

rapporter och återkoppling i sina kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I analysarbetet 
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framkom tre underkategorier som beskriver variationer av respondenternas erfarenheter 

av återrapportering. 

 

Få en otillräcklig återkoppling 

Det framkommer en utbredd önskan om en tätare återkoppling där den enskilda 

vårdverksamhetens ärenden redovisas direkt till berörd verksamhet. Några respondenter 

beskriver att de inte får någon återkoppling och att de inte har sett de lokala rapporterna. 

En personlig återkoppling är önskvärd. Detta kan till exempel ske vid arbetsplatsträffar 

för att ge samtliga medarbetare möjlighet att ta del av informationen, men även till 

verksamhetschefer och klinikledning. Den information som önskas när det gäller den 

egna verksamheten är återrapportering på detaljnivå ”så det angår oss som ska arbeta 

med detta”. I den detaljerade rapporteringen önskas information om vilken typ av 

ärenden verksamheten har, om dessa är återkommande och om det går att se mönster 

när det gäller ärenden.  

 

Det framkommer också ett intresse för återkoppling för den enskilda verksamheten i 

förhållande till området och landet, om verksamheten har fler rapporteringar till 

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och i så fall varför.  

 

Ytterligare som önskas är information om vilka frågor som behöver få svar och av vem. 

Det framkommer att det är svårt för vårdverksamheterna att veta hur patienterna har 

upplevt återkopplingen, om patienterna får återkoppling samt vilka ärenden som 

patientnämnden löser utan att de går vidare till vårdverksamheterna. Det finns någon 

respondent som tror att det bara är de påstridiga eller de som inte nöjer sig med 

patientnämndens svar som går vidare till vårdverksamheten. 

 

Övrigt som framkommer i underkategorin om otillräcklig återkoppling är att 

vårdverksamheterna saknar åtkomst av ärenden som patientnämnden registrerar samt att 

de vill få ett e-postbesked när rapportering finns. 

”Det skulle vara bra med en mer detaljerad redovisning så att vi kan 

se mönster och arbeta med särskilda punktinsatser där vi kan rätta till 

misstag som drabbar många.” 

Använda återkoppling i ett lärande 

I vårdverksamheterna finns en vilja att lära sig av de misstag som har begåtts både i den 

egna verksamheten men även i andra verksamheter i landet. Genom återkoppling kan 

vårdverksamheterna få en inblick i varför patienter får ersättning från LÖF, om det 

beror på behandlingen och vad behandlaren i så fall kunde göra annorlunda. För att ge 

verksamhetscheferna möjlighet att återkoppla till medarbetarna ses redovisning via 

PowerPoint-presentationer levererade från patientnämnden, som en bra möjlighet. Det 

går också att utläsa från texterna att patientnämndens erfarenheter kan vara användbara i 

ett lärandesyfte genom hela organisationen, d.v.s. även till klinikledning och 

sjukhusledning. Detta ger en möjlighet för hela vårdorganisationen att få en insikt i 

vilka patientklagomål som uppkommer. 

”Resultat från utredningar och åtgärder som patientnämndsärende 

medfört skulle kunna skapa ett lärande hos fler i regionen/landet hur 

man kan arbeta med vissa frågor.” 
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Upplevelsen av återkoppling 

Ur texterna framkommer också att det finns en belåtenhet med återkoppling och 

rapporter. Vårdverksamheter som efterfrågar rapporter får direkt återkoppling när ett 

ärende är aktuellt. ”Vi har ett gott samarbete med patientnämnden och får de rapporter 

och den information vi efterfrågar.” Här inryms dessutom en beskrivning av att 

patienterna inte alltid är nöjda trots återkoppling och personlig dialog. Ibland går de 

missnöjda patienterna vidare med sitt ärende till högre instans.  
 

Samarbete (mellan patientnämnden, vårdgivarna och patienterna) 

Ett bra samarbete underlättar kontakterna genom hela ärendeprocessen. 

Vårdverksamheterna är skyldiga att informera patienter om patientnämnden om en 

vårdskada inträffar eller om de på annat sätt får kännedom om ett missnöje med vården. 

I denna kategori framkom fyra olika underkategorier som beskriver variationer i 

kategorin samarbete. 

 

Upprätthålla en god kontakt 

Ur texterna till denna underkategori går att utläsa att det finns en god kontakt mellan 

patientnämnden och vårdverksamheterna. I kontakterna med trevliga handläggare finns 

det möjlighet att föra en saklig dialog utan ”pekpinnar”. Från flera vårdverksamheter 

beskrivs att de får den information som efterfrågas, och att de har möjlighet att genom 

telefonsamtal få besked om hur beslut tagits. 

”…går inte att säga något speciellt ärende men en bra kontakt med 

patientnämnden gör att vi på ett bra sätt över tid kan jobba med 

bemötande.” 

För att få en förståelse för patienternas klagomål upplevs den personliga dialogen med 

patientnämnden som viktig. Det finns vårdverksamheter som har regelbundna möten 

tillsammans med patientnämnden samt med verksamhetens patientvägledare. Genom 

dessa möten är erfarenheten att det är lättare att få en större förståelse för händelser. Det 

går också att utläsa att erfarenhetsutbytet är ömsesidigt. Genom vårdverksamheternas 

erfarenheter får patientnämnden information som de kan ha användning av i framtida 

kontakter med patienter som har klagomål och synpunkter på vården. Här beskrivs 

också att en dialog med klinikledningen behövs. 

 

Vårdverksamheterna erfar att patienterna känner sig tryggare både med 

vårdverksamheten och med den behandling de får då de får information om att skadan 

de ådragits eventuellt är ersättningsberättigad från LÖF. Den opartiska kontakt som 

patienterna har möjlighet till genom patientnämnden är värdefull. Genom 

patientnämnden kan patienter och anhöriga få en personlig kontakt som lyssnar till 

deras berättelser om händelser.  

”Utifrån dialog kan vi kontinuerligt förbättra vårt agerande gentemot 

anhöriga och patienter.” 

Brister i kontaktvägar 

Bland de brister i kontakter som vårdverksamheterna beskriver finns att 

telefontillgängligheten hos patientnämnden kan förbättras samt att det ibland saknas 
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direktnummer till handläggare som ska kontaktas. Det finns också önskemål om att 

patientnämnden använder samma typ av avvikelsesystem som vårdverksamheterna gör. 

Detta anses vara arbetsbesparande och kunna underlätta kontakterna väsentligt.  

 

Brev från patientnämnden upplevs ibland vara ofullständiga när det gäller inblandade i 

händelsen, händelsedatum etc. och ibland uppges de vara ställda till fel vårdverksamhet. 

Respondenter önskar mer detaljerad beskrivning om den patient som ärendet gäller samt 

information om de eventuella åtgärder som patientnämnden gjort före kontakt med 

vårdverksamheten tas. Ibland upplevs patientnämnden ha tagit ställning för patienten 

och det framkommer i texterna att patientnämnden borde ha kunskap om att patientens 

krav ibland är orimliga. Det finns upplevelser av att patientnämnden framför 

patienternas klagomål utan någon konkret frågeställning. En mer ingående dialog med 

patienterna är önskvärt. Detta för att möjliggöra mer problemlösande åtgärder direkt 

med patient och den berörda vårdenheten. Mycket anses handla om dålig 

kommunikation mellan vårdverksamheterna och patienterna. Vid något tillfälle önskade 

en respondent ha med en ”representant” men detta var inte möjligt. 

”Upplever att breven från patientnämnden framför patientens 

klagomål utan någon konkret frågeställning från patientnämnden. 

Ofta är breven oprecisa, röriga ang. vilka som är inblandade, saknar 

datum för händelse, ställd till fel klinik. Jag skriver svar, som 

patientnämnden skickar vidare till patienten. Någon slags 

postcentral...” 

Förmedla patientnämndens uppdrag till vårdverksamheten 

Genom texterna kan tolkning göras att vårdverksamheterna inte har tillräcklig 

kännedom om patientnämndens uppdrag. Patientnämndens erfarenheter kan bli mer 

användbara om klinikledningar får information om hur nämndens arbete går till. Det 

finns önskemål om dialog kring handläggning av ärenden då man i vårdverksamheterna 

ibland ställer sig frågande till hur bedömningar görs. Det framkommer också ett 

önskemål om att patientnämnden ska ta ett större ekonomiskt ansvar och täcka 

patientkostnader.  

 

Informera patienter 

Vårdverksamheter anser att det underlättar om patienterna inte är anonyma och det 

framkommer ett önskemål om att patientnämnden kan informerar patienterna om detta. 

Det anses ge en större möjlighet för vårdverksamheterna att ge ett adekvat svar på 

patienternas klagomål om det är möjligt att läsa det som finns dokumenterat i 

patientjournalen. Önskemål som kan ses som självklara för patienterna kan få stora 

konsekvenser för vårdverksamheternas organisation och arbetssätt. Erfarenheten är att 

då patienterna får information om vårdens förutsättningar är det lättare att nå större 

förståelse för det inträffade. 

 

När vårdverksamheterna får kännedom om en vårdskada uppges det att patienterna 

oftast får både skriftlig och muntlig information om vart de kan vända sig. Det 

framkommer ur texterna att vissa vårdverksamheter har egna patientvägledare som 

patienterna i första hand hänvisas till, om patienterna därefter önskar kontakta 

patientnämnden får de hjälp med detta. Det finns olika sätt att informera om 



 19 

patientnämnden. Information finns på hemsidor, anslag på vårdverksamheten samt att 

det ges muntlig information. Om vårdverksamheten anser att patienterna har möjlighet 

att få ersättning från LÖF ger man också information om patientnämnden.  

”Vid synpunkter på vården hänvisas man i första hand till 

patientvägledare på området. Är man inte nöjd med detta hänvisas 

man och får hjälp till att komma i kontakt med patientnämnden. Det 

skall finnas på varje verksamhet anslaget var man kan vända sig om 

man inte är nöjd med vården. Ingen personlig skriftlig information 

utan svaret syftar på detta anslag som skall finnas synligt för 

patienterna.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen var det möjligt att analysera respondenternas 

fritextsvar. Studiens syfte var att beskriva de erfarenheter som rutinerade 

ärendehanterare hade om återkoppling. Genom innehållsanalysen var det möjligt att få 

fram variationerna i respondenternas erfarenheter, detta kan inte beskrivas genom en 

kvantitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011, s. 159). Det hade 

också varit intressant att fördjupa ytterligare genom intervjuer av t.ex. vårdens 

utvecklingsledare eller motsvarande. Det fanns fem respondenter med befattningarna 

kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och utvecklings-

controller men då respondenterna besvarade enkäten anonymt var det inte möjligt att 

spåra dem.  

 

Respondenter var personer i ledande ställning då det är dessa som har det övergripande 

ansvaret för vårdverksamheterna. Även chefläkare fick enkäten tillsänt sig. Det var 

alltså befattningarna som var avgörande för deltagande i studien. I Larsson och Kyléns 

rapport (2012) beskrivs svar från de 403 respondenter som besvarade 

enkätundersökningen. Som ett nästa steg föreslogs en studie riktad till de vårdgivare 

som hanterat flest ärenden. Dessa personer ansågs vara rutinerade ärendehanterare och 

förmodades därför ha mer erfarenheter att berätta om i enkätmaterialets fritextfält.  

 

En jämn fördelning utifrån kön och ålder var inte intressant i detta sammanhang och det 

finns ingen möjlighet att veta hur fördelningen blev. Om detta är av betydelse eller inte 

är svårt att svara på. Däremot kan det diskuteras vad som är kvinnligt och manligt när 

det gäller omhändertagande samt om kvinnligt och manligt ledarskap skiljer sig åt. 

 

I analysarbetet var det viktigt att följa Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (2002) 

därför valdes att inte särskilja texter från olika vårdnivåer, verksamhetsområden eller 

befattningar. Om detta hade gjorts skulle det vara möjligt för författaren att, genom 

uteslutningsmetoden, ta reda på vilka respondenter som besvarat enkäten eller inte. Den 

yrkeskategori som förväntades ha hanterat flest ärenden var chefläkare. Det var 14 

chefläkare som besvarade enkäten. Av dessa återfanns fyra i föreliggande studie, vilket 

är lika många som de chefläkare som svarade att de inte hade hanterat några ärenden 

alls under det senaste året. Den kommunala hälso- och sjukvården hör till de nyaste 
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inom patientnämndens uppdragsområde. De förväntades inte ha hanterat många 

ärenden, vilket det visade sig att de heller inte hade. 

 

I rapporten som föregick denna studie var svarsfrekvensen 71,3 %. Vid 

enkätundersökningar kan man räkna med en svarsfrekvens på 50-75 %, svarsfrekvensen 

på webbenkäter är många gånger lägre än vid enkätundersökningar via post (Trost, 

2007, sid 137). I föreliggande studie fanns inget bortfall eftersom ett strategiskt urval 

utgjorde undersökningsgruppen.  

 

Fritextsvar från samtliga respondenter som uppgett att man hanterat sex ärenden eller 

fler under det senaste året har analyserats och redovisas här. Urvalsgruppen gjorde att 

erfarenheter från de mest vana ärendehanterarna kunde beskrivas. Vid ett urval på de 

respondenter som inte hade hanterat några ärenden hade det eventuellt varit möjligt att 

beskriva de förväntningar de hade på återkoppling och samarbete med patientnämnden. 

Ett eller flera citat från respondenternas texter har använts under vardera kategorin för 

att visa på giltigheten i de beskrivna texterna (Graneheim & Lundman, 2004, s. 160). 

Författaren anser att studiens resultat är överförbart även till andra patientnämnder och 

deras uppdragstagare. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att patientnämnden bidrar till att vårdverksamheterna kan arbeta 

med kvalitetsförbättringar och patientsäkerhet. Genom kontakterna som 

vårdverksamheterna har med patientnämnden finns möjlighet att diskutera händelser 

som uppstått i möten med patienter och anhöriga. Det finns en vilja att lära sig av 

misstagen för att göra bättre ”nästa gång” och det finns även ett intresse av att veta hur 

patienterna har upplevt återkopplingen.  

 

Resultatet visar även att en mer verksamhetsnära återkoppling skulle öka möjligheterna 

att arbeta med förbättringar. Detta är återkoppling som med fördel kan ske i personliga 

dialogmöten. Dialogmöten ger patientnämnden en möjlighet att informera om sitt 

uppdrag. De ger även vårdverksamheten en möjlighet att informera om sina 

förutsättningar vilket blir erfarenheter som patientnämnden kan ta med sig i kommande 

kontakter med patienter. 

 

Återkopplingen från patientnämnden sprids även högre upp i organisationen till 

klinikledning, sjukhusledning etc. Nya förbättrade rutiner och arbetssätt har tagits fram 

som en följd av tidigare misstag. 

 

Kvalitetssäkring och patientsäkerhet 

I föreliggande studie har klagomålshantering undersökts med bakgrund i att 

patientnämnden får kännedom om vårdskador och annat missnöjde direkt från de 

drabbade patienterna, eller deras anhöriga. Det finns också en lagstadgad (SFS 

2010:659) skyldighet för vårdverksamheterna att rapportera och dokumentera 

vårdskador. Ödegård (2006, s. 15) beskriver att rapporteringsskyldigheten i Sverige 

infördes år 1996 och samma år infördes avvikelsehantering som ett begrepp. Redan 

samma år som rapporteringsskyldigheten infördes rapporterade Westerling, Hansagi, 

Osterman, Andersson, Åhlfeldt och Svärdsudd (1996) att det fanns ett stort intresse för 

incidensrapportering men att det fanns en oro för att det administrativa arbetet blir för 
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stort. Dessutom fanns det en oro för att själv bli anmäld till HSAN. De svenska 

vårdverksamheterna har egna system för rapportering och det framkom i föreliggande 

studie att verksamheterna önskar att patientnämnden använder sig av samma system. 

Detta anses vara tidsbesparande och underlätta kommunikationen ytterligare. För att 

detta ska vara möjligt krävs bland annat att gemensamma IT-system för 

landsting/regioner och kommuner införs eftersom samtliga hör till patientnämndens 

uppdragstagare. 

 

Det fanns en frustration över sådant som vårdverksamheterna såg som hinder i 

förbättringsarbetet. Sexton m.fl. (2000) presenterade att det fanns en okunskap bland 

vårdpersonal om att man faktiskt gjorde fel vilket även stöds av Ödegård (2006, s. 28-

29) som beskrev Reasons ”Organizational accident model” där det genom latenta 

tillstånd kan ta flera år innan olyckor sker och aktiva fel med felbehandlingar som leder 

till t.ex. vårdskador. Parker (2009) presenterade en modell över nivåer av organisatorisk 

säkerhetskultur som även används i svenskt säkerhetsarbete. Modellen visade vad som 

karaktäriserar de olika nivåerna av medvetenhet. Figur 3 visar en svensk översättning av 

kulturstegen. 

 
Figur 3  Kulturstegen, Dianne Parker. Källa: Örebro Läns Landsting (u.å.), presentationsmaterial 

   

Ytterligare ett hinder som framkom ur respondenterna texter formulerades av den 

respondent som önskar rapportering för att själv ha en möjlighet att välja om det är 

viktigt att återkoppla till all personal. Ledarskapet är viktigt. Cohen, Eustis & Gribbins 

(2003) beskriver också vikten av att ta bort skuldbegreppet och att ledarskapet är en 

viktig del i detta. Då inte enbart i den närmsta ledningen utan i hela organisationen. 

Senge (2006, s. 81) beskriver att om medlemmarna i en organisation har ett systemtänk 

så finns det ingen anledning att leta syndabockar, alla har en del i det som sker.  

 

Återkoppling och samarbete 

Vårdverksamheterna får återkoppling genom lokala rapporter och årsredovisning men 

även genom personliga kontakter. Det finns ett behov av verksamhetsnära 
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återkopplingar för att göra informationen än mer användbar i ett lärande. En studie från 

Storbritannien visar att återkoppling är viktigt för att förbättra processer och att öka 

säkerhetsmedvetandet i alla riskfyllda verksamheter (Benn, J. et.al, 2009). Det finns 

mycket värdefull kunskap i verksamheterna som kan tas till vara genom återkoppling.  

 

Från vårdverksamheterna beskrivs att ett bra samarbete underlättar kontakterna genom 

hela ärendeprocessen och att den personliga dialogen med patientnämnden är viktig för 

att få en förståelse för patienternas klagomål. Det finns en önskan om att patienterna 

inte ska vara anonyma och detta med anledning av att vårdpersonalen vill ge ett så 

adekvat svar som möjligt på patienternas synpunkter och klagomål. När 

vårdverksamheterna är villiga att lära sig av det som blivit fel är det även användbart att 

lyssna direkt till patienterna. Diana Delnoij, professor vid Tilburg University och chef 

över ”the Dutch Quality Institute in healthcare” föreläste i ämnet ”Patient participation 

in safety management” vid SKLs patientsäkerhetskonferens 2013
7
. Delnoij berättade 

om hur professionen (läkare, sjuksköterskor etc.) som är tränad i att ta hand om 

patienter, kan ha svårt för att involvera patienterna i vården. För att förbättra detta, 

menar Delnoij, att både läkare och sjuksköterskor behöver utbildas i samtalsteknik. Hon 

menar också att det behövs nationella undersökningar som mäter patienters erfarenheter. 

Fler studier där vikten av att ha en dialog direkt med patienterna har gjorts av t.ex. 

Ekdahl, Andersson & Fredrichsen (2009) som visar att dialogen kan bestå av 

informationsutbyte och behöver inte gälla just de medicinska besluten. Det är också 

viktigt att tänka på att då patienter har upplevt något negativt i sina kontakter med 

vården kan det vara svårt att prata direkt med den verksamhet som orsakat missnöjet. 

Genom patientnämndens opartiska förhållningsätt har de en viktig funktion att fylla.  

 

SLUTSATSER 

Genom studien framkommer att vårdverksamheterna använder återkoppling av 

patienters klagomål och åsikter i ett lärande för sina kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbeten. Det anses finnas goda kontakter med patientnämnden men den 

verksamhetsnära återkopplingen saknas i de skriftliga rapporterna. Dessa erfarenheter 

kan även användas i andra patientnämnder och vårdverksamheter. 

 

I kommande studier skulle det vara intressant att följa ärendeprocessen i ett 

patientärende; från första kontakten tills dess att ärendet avslutas och återkopplas. Vid 

en sådan studie skulle det även vara möjligt att få information om de eventuella åtgärder 

som patienten själv gjort före beslutet att kontakta patientnämnden togs. 

 

Det skulle också vara intressant att undersöka patienters och anhörigas erfarenheter med 

kontakter med patientnämnden. 

                                                 
7
 Den 7e nationella konferensen om patientsäkerhet, Stockholmsmässan i Älvsjö, 2013-01-29. 

http://patientsakerhetskonferensen.se/wp-content/uploads/2012/10/Diana-Delnoij-plenum-29-jan.pdf 
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Bilaga 1 – Vårdgivarenkät 

 
I fråga 1-2 kan Du markera mer än ett svarsalternativ.  
 
1.  Vilket/vilka är dina ansvarsområden (markera ett eller flera alternativ)  
 

 Sjukhusvård: Somatisk vård 

 Sjukhusvård: Geriatrisk vård 

 Sjukhusvård: Psykiatrisk vård 

 Kommunal hälso- och sjukvård 

 Primärvård: Offentlig regi 

 Primärvård: Privat regi 

 Habilitering och hälsa 

 Folktandvård/specialisttandvård 

 Annan verksamhet, ange vilken  

 
2.  I vilken/vilka delar av Västra Götaland arbetar du?  
 

 Fyrbodal 

 Göteborg 

 Skaraborg 

 Södra Bohuslän 

 Södra Älvsborg 

 
 Var vänlig markera ett alternativ under respektive fråga.  
 
3.  Vilken befattning har du:  
 

 Verksamhetschef/biträdande verksamhetschef/klinikchef 

 Chefläkare 

 MAS 

 Annan befattning, vilken  

 
4.  Hur många enskilda patientärenden från Patientnämnden har du handlagt under det 
senaste året?  
 

 0 

 1-5 

 6 eller fler 

 
5.  Får du tillräcklig information från Patientnämnden då du ska besvara och bemöta 
patienters frågor och synpunkter?  
 

 Alltid 

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig 

 Har ingen uppfattning 

  Ev. kommentar  
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6.  Patientnämnden ska genom ett opartiskt agerande värna om patienters rättigheter. Hur 
upplever du vanligtvis utredarnas agerande?  
 

 Opartisk 

 Partiskt till förmån för patienten 

 Partiskt till förmån för vårdgivaren 

 Har ingen uppfattning  

  Ev. kommentar  

 
7.  I vilken utsträckning anser du att Patientnämnden bidrar till att lösa problem och reda ut 
missförstånd mellan patient och personal i din verksamhet?  
 

 Mycket stor utsträckning 

 Ganska stor utsträckning 

 Inte särskilt stor utsträckning 

 Inte alls 

 Har ingen uppfattning 

  Ev. kommentar  

 
8.  Patientnämnden redovisar lokala rapporter med ärendestatistik samt årsredovisning. Hur 
användbara är dessa rapporter i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?  
 

 
Mycket 
användbara  

Ganska 
användbara  

Inte särskilt 
användbara  

Inte alls 
användbara  

Har ingen 
uppfattning  

Lokala rapporter      
Årsredovisning      
Ev. kommentar  

 
9.  Önskar du någon annan form av rapportering/information från Patientnämnden?  
 

I så fall vilken?  

 
10.  Hur viktig bedömer du att Patientnämndens verksamhet är för:  
 

 Mycket viktig  Ganska viktig  Inte särskilt 
viktig  Inte alls viktig  Har ingen 

uppfattning  
 Ditt arbete och din 
verksamhet       
 Era patienter       
Ev. kommentar  

 
11.  Informeras era patienter om Patientnämnden?  
 

 Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig  Har ingen 
uppfattning  

 Muntligt       
 Skriftligt       
Ev. kommentar  

 
 I fråga 12-16 finns mer utrymme för egna förslag och åsikter. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt.  
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12.  Har du förslag på hur Patientnämndens erfarenheter skulle kunna bli mer användbara i 
patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet vid er enhet?  
 

 

 
13.  Har du förslag till hur Patientnämndens återrapportering till 
vårdgivare/verksamhetsansvarig kan förbättras?  
 

 

 
14.  Är det något övrigt du tycker att Patientnämnden kan förbättra?  
 

 

 
15.  Finns det något speciellt som du vill framhålla angående dina kontakter med 
Patientnämnden?  
 

 

 
16.  Kan du ge exempel på något ärende från Patientnämnden där verksamheten har 
påverkats positivt?  
 

 

 
17.  Enkäten används för första gången, vi tar därför tacksamt emot synpunkter på den.  
 

 

 

 


