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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion med många olika aktörer och 
yrkesgrupper, som lyder under olika styrning och har olika förutsättningar. Inom denna 
organisation kan många situationer uppstå som kan orsaka missnöje hos vårdtagare. 
 
Syfte 
Att beskriva organisatoriska faktorer inom vården, som orsakar missnöje hos vårdtagare, samt 
att beskriva urvalsprocesserna till de valda artiklarnas undersökningsgrupper. 
 
Metod 
Litteraturstudie baserad på tolv artiklar, både kvantitativa och kvalitativa, från åren 2007–2017. 
 
Huvudresultat 
Det största problemområdet för patienter var tillgänglighet. Väntetider av olika slag förekom 
ofta: väntan på att få en tidsbokning, lång tid i väntrum, väntan på behandling med mera. 
Specifikt för primärvården framkom svårigheter att få tid över huvud taget, och uppfattningar 
hos patienter om att primärvården inte kan hjälpa dem med deras problem. Missnöje med den 
fysiska vårdmiljön nämndes främst i form av personalbrist och brist på vårdplatser, men det 
förekom även andra klagomål relaterade till den fysiska miljön. Bristande samordning mellan 
olika aktörer och instanser vållar missnöje hos somliga patienter, bland annat i form av dålig 
kontinuitet i vården. 
 
Slutsatser 
Det finns en rad orsaker till vårdtagares missnöje som har sin grund i vårdens organisation. Med 
ett fokus på vårdtagarens känslor kan sjuksköterskan hjälpa vårdtagaren att utveckla och 
förbättra hur hen hanterar den problematiska situationen och känslorna som uppstår. Detta 
underlättas av att sjuksköterskan har kunskap om hur organisationen är uppbyggd, och 
förståelse för dess komplexitet. Denna kunskap och förståelse är även en god förutsättning för 
organisatoriskt förbättringsarbete. 
 
Nyckelord 
Missnöje, klagomål, organisation, patientperspektiv, vårdkvalitet 
 
  



 

 

 
 
Abstract  
 
Background 
The health care system is an complex structure with many different actors and 
professions, who are subject to different management and different conditions. Within 
this organisation, many situations may arise that can cause dissatisfaction among care 
recipients. 
 
Aim 
To describe organisational factors in healthcare that cause dissatisfaction with carers, as 
well as to describe the selection processes for the selected articles' sample groups. 
 
Design 
Literature review based on twelve articles, both quantitative and qualitative, from 2007-
2017. 
 
Main results 
The main problem area for patients was accessibility. Waiting times of various kinds 
were common: waiting to get an appointment, long time in the waiting room, waiting 
for treatment, and more. Specific to primary care were difficulties in getting 
appointments at all, and perceptions in patients that primary care could not help them 
with their problems. Dissatisfaction with the physical care environment was mentioned 
mainly in the form of understaffing and unavailability of hospital beds, but there were 
also other complaints related to the physical environment. Lack of coordination between 
different actors cause discontent in some patients, for instance due to poor continuity of 
care. 
 
Conclusions 
There are a number of reasons for care recipients’ dissatisfaction that have their 
foundation in the health care organization. Focusing on the patient's emotions, the nurse 
can help the patient in developing and improving the handling of the problematic 
situation and the feelings that arise. This is facilitated by the nurse having knowledge of 
how the organisation is structured, and understanding of its complexity. This knowledge 
and understanding is also a good prerequisite for organisational improvement. 
 
Keywords 
Dissatisfaction, complaints, organisation, patient perspective, quality of health care 
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1. Introduktion 

1.1 Det svenska vårdsystemets organisation 
Det svenska systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion där olika 

ansvarsområden är uppdelade mellan kommuner, regioner och landsting. Grovt indelat kan 

man säga att det är den akuta delen – sjukhus och hälsocentraler – som lyder under 

regioner och landsting, medan kommunerna står för fortlöpande omsorg som äldreboenden 

och hemtjänst, samt oftast även hemsjukvård. Verksamheterna regleras med lagstiftning på 

nationell nivå, men hur lagarna implementeras bestäms inom landsting, regioner och 

kommuner, som därför kan ha olika uppbyggnad på sina respektive vårdorganisationer 

(Blomqvist & Petersson 2014). 

Dessa är i sin tur är i sin tur indelade på diverse sätt, exempelvis avdelningar med 

olika inriktningar på sjukhus, eller öppen- respektive slutenvård, där både kommuner och 

landsting kan vara inblandade vilket ökar komplexiteten. Därtill finns privata aktörer, som 

visserligen måste förhålla sig till samma lagstiftning men har andra ekonomiska 

förutsättningar. I verksamheten finns dessutom olika personalgrupper med olika 

kopplingar till, och därigenom olika synvinklar på, det faktiska vård- och omsorgsarbetet; 

somliga jobbar direkt med vården, medan andra (till exempel administratörer och chefer) 

jobbar indirekt (Blomqvist & Petersson 2014). 

 En patients färd genom vårdsystemet kan gå genom en rad av dessa olika 

verksamheter, i den så kallade vårdkedjan. Där ska de olika ”länkarna” hänga ihop, och de 

olika verksamheterna kommunicera med varandra och samordna sina insatser för att skapa 

en kontinuitet. Till exempel kan en äldre individ inkomma till primärvården, och läggas in 

på sjukhus; båda dessa instanser är i landstingets regi och lyder under hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Personen kan sedan få tillfällig plats på ett korttidsboende hos 

kommunen, under både HSL och socialtjänstlagen (SoL), och därefter flyttas till särskilt 

boende, också under kommunen och både HSL och SoL. Dessa instanser involverar flera 

olika yrkesgrupper, som sjuksköterskor, läkare och rehabpersonal. Ett exempel på en 

annan patientgrupp som kan vandra mellan olika huvudmän är psykiskt sjuka, då den 

psykiatriska akutvården lyder under landstinget medan vården för psykiskt långtidssjuka är 

kommunal (Blomqvist & Petersson 2014). 
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1.2 Missnöje med vården 
Dåliga erfarenheter kan uppkomma ur bristande personligt bemötande eller rentav 

kränkande behandling (Jangland, Gunningberg & Carlsson 2009; Söderberg, Olsson & 

Skär 2012), liksom misslyckade behandlingar eller resultat som inte motsvarar 

förväntningar, men de kan också ha organisatoriska orsaker, som i sig är konsekvenser av 

det komplexa systemet (Bouwman, Bomhoff, Robben & Friele 2016; Schaad et al. 2015; 

Skär & Söderberg 2012). 
Med så många olika inblandade som beskrivs under punkt 1.1, där aktörerna har olika 

intressen, olika specialiteter och fokus på olika delar av vårdkedjan, och samtidigt ska 

kommunicera och samarbeta med varandra, finns det många möjligheter för friktion att 

uppstå. Detta kan ge konsekvenser för den enskilda personen, hens omvårdnad och 

framtida hälsa. (Blomqvist & Petersson 2014). 

Upplevelsen av vårdens funktion, dess kvalitet och hela den generella vårdmiljön, 

påverkas följaktligen av hur väl samarbetet fungerar både inom och mellan de olika 

institutionerna, mellan olika avdelningar eller olika yrkesgrupper. Även vårdens 

tillgänglighet och hur första kontakten med vården avlöper kan ha stor betydelse för 

patientens bild av vården (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2011; Goins, Williams, Carter, 

Spencer & Solovieva 2005). 

Men det kan även uppstå missnöje med en väl fungerande vårdorganisation, eftersom 

resurserna aldrig är obegränsade, och prioriteringar måste alltid göras (Werntoft 2014). 

 

1.3 Klagomål 
Sjukhus, vårdinrättningar och vårdorganisationer i olika länder har olika rutiner för att 

hantera klagomål. När man i Sverige vill framföra ett klagomål gällande missnöje med 

hälso- och sjukvården så kan man först och främst vända sig till den berörda mottagningen 

eller avdelningen. Man kan även vända sig till patientombudsmannen som finns i vissa 

regioner och landsting, eller patientnämnden som finns i alla regioner och landsting. Vid 

utebliven respons från dessa instanser kan man vända sig till Inspektionen av vård och 

omsorg, IVO (Werntoft 2014). 

 

1.4 Sammanfattning av kunskapsläget 
Det finns gott om uppgifter och sammanställningar om problem inom vården, som kan 

vålla missnöje hos vårdtagare, liksom rapporter om och utvärderingar av vårdkvalitet och 
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organisationers effektivitet. De mer eller mindre strikt organisatoriska faktorerna till 

missnöje återfinns dock vanligtvis endast i sällskap med övriga klagomål och 

missnöjesrapporter, och finns inte överskådligt kartlagda.  

 

1.5 Teoretiskt ramverk 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor lyfter fram ansvar både gentemot allmänheten och 

professionen. Sjuksköterskan ska med värden som lyhördhet, trovärdighet och integritet 

förmedla adekvat information till vårdtagare, och uppträda på ett sätt så att allmänhetens 

förtroende för sjuksköterskeyrket ökar; samtidigt ska hen delta i och ansvara för delar av 

utvecklingsarbetet kring riktlinjer och den evidensbaserade kunskapsgrunden för 

professionen. Med dessa olika ansvarsområden i åtanke har författarna till föreliggande 

studie valt att använda två olika teoretiska ramverk: främst Hildegard Peplaus teori om 

mellanmänskliga relationer för det som rör bemötandet av vårdtagare, men även 

beskrivningar av komplexa adaptiva system för förståelsen av vårdorganisationens 

komplexitet. Dessa båda ramverk är dock inte helt avskilda från varandra, då både 

sjuksköterska och vårdtagare är delar i systemet, och mellanmänskliga relationer utgör en 

betydande del av vad som både formellt och informellt formar systemet.   

1.5.1 Hildegard Peplau 
I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses 2014) nämns både 

ansvaret att ta ställning mot oetiska förhållanden och att verka för allmänhetens förtroende 

för sjuksköterskeyrket; i förlängningen blir sjuksköterskan ett gränssnitt mellan vårdtagare 

och vårdorganisationen. Denna funktion kan ses i relation till flera av de roller som Peplau 

beskriver i sin teori om Interpersonal Relations in Nursing (Peplau 1952); särskilt rollerna 

counselor, resource person och teacher. 

Som resource person, resursperson, bistår sjuksköterskan med hjälp i flera former 

utöver den direkta vården. Hen kan bidra med information som motsvarar patientens 

behov, klargöra och tolka; då frågorna ofta uppstår ur större problem gör sjuksköterskan 

bedömningar om vilka svar som fungerar mest konstruktivt för patienten. 

I rollen som counselor, rådgivare, lindrar sjuksköterskan känslor som oro och 

frustration genom att hjälpa patienten att förstå situationen. Hur sjuksköterskan bemöter 

patienten är viktigt, och fokus läggs inte på just det som missnöjet gäller, utan på hur 

patienten känner inför situationen. Respons och bekräftelse på känslorna kan skapa en 
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utvidgad självförståelse hos patienten, vilket kan ge en positiv förändring i förhållningssätt 

och beteende, vilket i sin tur hjälper patienten att hantera liknande situationer. 

Peplaus lärarroll, teacher, är en kombination av alla hennes beskrivna roller (som även 

innefattar stranger, surrogate och leader). Utgångspunkten är patientens tidigare kunskap 

och erfarenheter, som utökas genom ytterligare information av olika slag, samt inlärning 

genom problemlösning. 

I dessa roller kan sjuksköterskan, med stöd i sin kunskap om likväl tillgängliga 

möjligheter som begränsningar samt medvetenhet om maktförhållanden och 

ansvarsområden, och utifrån de fyra faser av vårdsituationen som Peplau beskriver 

(orientering, identifikation, nyttjande och resolution) hjälpa personen att förstå situationen 

och därigenom inge eller förstärka känslor av säkerhet. (D’Antonio, Beeber, Sills & 

Naegle 2014; Forchuk 1993; Peplau 1997) 

 

1.5.2 Komplexa adaptiva system 
Organisationer såsom vården har traditionellt sett betraktats som maskiner (Rowe & 

Hogarth 2005), strikt organiserade med en tydlig hierarkisk styrning. Det är dock svårt 

både att förutse problem och utföra förändringsarbete med detta som utgångspunkt, då 

vårdorganisatinen – som beskrivits under punkt 1.1 – är betydligt mer invecklad och 

svårkontrollerad än en enkel maskin. En modernare och mindre förenklad bild av vården 

kan fås genom att se vårdorganisationen som ett komplext adaptivt system (Ellis & Herbert 

2011). Ett sådant ramverk tar hänsyn till att det inom en komplicerad organisation uppstår 

spontana nätverk, alternativa kommunikationsvägar och oförutsägbara orsak-

verkansamband genom en sorts evolution som bygger på mänskligt samspel. 

I ett komplext adaptivt system kan en direkt, toppstyrd, linjär lösning på ett 

organisatoriskt problem skapa oförutsedda och oönskade bieffekter i en annan del av 

organisationen. Genom att närma sig problemet utifrån ett komplexitetsteoretiskt 

perspektiv och inhämta erfarenhet från större delar av organisationen, kan lösningar 

snarare växa fram genom skapande av enklare grundförutsättningar som ger utrymme för 

mer flexibilitet, i stället för att utfärda mer detaljerade direktiv (Rowe & Hogarth 2005).  

 

1.6 Problemformulering 
Missnöje kan orsakas av en rad olika faktorer, varav de som beror på vårdorganisationens 

uppbyggnad kan vara omöjliga att påverka för den enskilda sjuksköterskan, men som ändå 
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måste kunna hanteras i mötet med den drabbade personen. Identifikation av sådana 

faktorer, vilket är syftet med denna studie, är därför viktig för sjuksköterskans möjligheter 

att på bästa sätt kommunicera och informera för att minska personernas frustration och 

stärka deras känsla av trygghet och säkerhet, och samtidigt stärka förtroendet för vården. 

Medan många studier behandlar orsaker till missnöje så fokuserar de sällan på just de 

organisatoriska faktorerna, vilket motiverar föreliggande studie, tillsammans med det 

faktum att omorganisationer inom vården gör att även inventariet över dessa faktorer bör 

hållas uppdaterat. 

 

1.7 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva organisatoriska faktorer inom vården, som 

orsakar missnöje hos vårdtagare, samt att (som granskning av metodologisk aspekt) 

beskriva urvalsprocesserna till de valda artiklarnas undersökningsgrupper. 

 

1.8 Frågeställning 
Vilka organisatoriska faktorer orsakar missnöje hos vårdtagare? Hur beskriver de olika 

artiklarna urvalsprocessen till undersökningsgrupper?  

 

2. Metod 

2.1 Design 
Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
Sökningar har gjorts i databaserna MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online) (genom webbplatsen PubMed) och CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature). Dessa databaser lyfts av Polit & Beck (2017) fram 

som särskilt användbara för litteratursökning inom omvårdnadsforskning.  

Vid en PubMed-sökning används med fördel Medical Subject Headings – så kallade 

MeSH-termer – sökord ur den hierarkiska ämnesordlista med vilka de flesta inlagda 

artiklar taggas för att beskriva deras innehåll. MeSH-termerna kan kombineras med fritext, 

kombinationerna kan styras med de booleska operatorerna AND, OR och NOT. CINAHL 
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har en motsvarande sökordslista, CINAHL Headings, som har samma struktur som MeSH, 

men inte samma innehåll.   

Söktermer som användes för denna studie var, på PubMed, MeSH-termerna 

Continuity of Patient Care, Quality of Health Care och Patient Satisfaction, samt 

fritexttermerna complaints och organisation OR organization. I CINAHL användes 

CINAHL Headings Quality of Health Care och Patient Satisfaction, samt fritexttermerna 

patient perspective OR patient experience OR patient view OR patient perceptions, 

complaints samt issues.  Söktermerna kombinerades på olika sätt, se tabell 1.  

Hos både PubMed och CINAHL kan sökningarna begränsas, till exempel med 

specifika tidsspann eller vilka språk artiklarna ska vara skrivna på (Polit & beck 2017), 

genom att definiera limits. Begränsningar som har använts vid sökningarna var, för 

PubMed, en tidsbegränsning på artiklar från de senaste 15 åren och tillgänglighet för 

Högskolan i Gävle; för CINAHL, en tidsbegränsning på artiklar från de senaste 15 åren, 

tillgänglighet för Högskolan i Gävle, tillgängligt abstract och endast artiklar som är 

refereegranskade (peer reviewed, se ”Urvalskriterier”). 

 

2.3 Urvalskriterier 
Bland sökta artiklar användes inklusionskriterierna primärkälla, relevans till syftet samt 

applicerbarhet på svenska förhållanden, det vill säga att resultaten inte bara behandlar 

företeelser som inte återfinns i Sverige (till exempel problem rörande betydligt annorlunda 

Tabell 1     
Databas Begränsningar  

Sökdatum 
Söktermer Antal 

träffar 
Möjliga 

artiklar (exkl. 
dubbletter) 

CINAHL 15 år,  
Peer reviewed, Abstract 
available 
Sökdatum: 2017-09-06 

Quality of Health Care (CINAHL 
Heading) + ”patient perspective” or 
”patient experience” or ”patient 
view” or ”patient perceptions” 
(fritext) 

254 15 

CINAHL 15 år,  
Peer reviewed, Abstract 
available 
Sökdatum: 2017-09-01 

Quality of Health Care (CINAHL 
Heading) + Patient Satisfaction 
(CINAHL Heading) + issues (fritext) 

123 7 
 

CINAHL 15 år,  
Peer reviewed, Abstract 
available 
Sökdatum: 2017-09-01 

Quality of Health Care (CINAHL 
Heading) + complaints (fritext) 

162 7 

MEDLINE 
via PubMed 

15 år, Tillgängligt för HiG 
Sökdatum: 2017-08-28 

Continuity of Patient Care (MeSH) + 
Quality of Health Care (MeSH) + 
complaints (fritext) + organisation or 
organization (fritext) 

107 
 

6 

MEDLINE 
via PubMed 

15 år, Tillgängligt för HiG 
Sökdatum: 2017-08-28 

Patient Satisfaction (MeSH) + 
complaints (fritext) + organisation or 
organization 

248  23  

   Totalt 58 



ORGANISATORISKA ORSAKER TILL VÅRDTAGARES MISSNÖJE MED VÅRDEN ELIN ERIKSSON & MAGNUS HÄGLUND 

 7 

sjukförsäkringssystem, ställen med markant annorlunda geografiska förutsättningar med 

mera). Artiklarna skulle ha genomgått refereegranskning, peer review, det vill säga ha 

granskats av sakkunniga forskare innan publicering (Polit & Beck 2017), och de skulle 

vara formaterade enligt IMRAD – Introduction, Method, Results and Discussion (Polit & 

Beck 2017). Detta som ett första led i processen att säkerställa att studierna har följt 

vetenskaplig metod. 

 Artiklar exkluderades som saknade resultat om organisatoriska faktorer, som enbart 

fokuserade på specifika yrkesgrupper utöver sjuksköterskor, eller som behandlade problem 

som är alltför nischade för att bidra till en adekvat helhetsbild. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier inkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocessen 
Av sammanlagt 894 artiklar lästes abstract – på underlag av rubrikerna – hos 185 (60 från 

PubMed, 125 från CINAHL), varav 58 stycken bedömdes som lämpliga enligt inklusions- 

och exklusionskriterier. 

Vid en första genomläsning av de 58 möjliga artiklarna valdes 19 bort då de ej svarade 

på syftet, 8 var ej tillgängliga för Högskolan i Gävle, 5 var ej på svenska eller engelska, 2 

var utvärderingar av ett specifikt projekt, 1 var ej vetenskaplig, 1 var ej en empirisk studie 

och 1 var ej applicerbar på svenska förhållanden. 

För att få ned antalet artiklar från de återstående 23 till målantalet 10–15 minskades 

tidsbegränsningen till 10 år från ursprungliga 15; 4 artiklar uteslöts då. 

Vid en noggrannare granskning av de 19 kvarvarande artiklarna uteslöts ytterligare 7 

st som inte svarade på syftet, vilket resulterade i slutgiltiga 12 artiklar. En översikt över 

dessa presenteras i metodtabellen i bilaga 2 samt resultattabellen i bilaga 3. 

 

2.5 Dataanalys 
De 12 artiklarna skrevs ut och delades upp så att författarna läste hälften var. Omnämnda 

problem som kunde kopplas till organisatoriska orsaker färgmarkerades. Därefter bytte 

författarna artiklar och läste igenom för att se om uppfattningarna stämde överens om de 

identifierade problemen (Polit & Beck 2017). 

Problemen listades för respektive artikel. En indelning av artiklarna gjordes med 

utgångspunkt i de olika teman som artiklarna har. Till exempel vilken eller vilka delar av 

vårdorganisationen som avhandlades, eller om artiklarna behandlade samarbete mellan 
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olika typer av vårdformer eller vård för en viss typ av patienter. Detta för att undersöka om 

det fanns likheter och olikheter inom och mellan grupperingarna, som kunde vägleda en 

indelning av datan och ge en struktur åt resultatet. Resultatet delades slutligen upp i de tre 

områden som redovisas under punkterna 3.1–3.3. 

För den andra frågeställningen, rörande den metodologiska aspekten, gick författarna 

igenom och listade de olika artiklarnas beskrivningar av urvalsprocesserna till respektive 

undersökningsgrupp. Ett underlag till detta återfinns i metodtabellen i bilaga 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har strävat efter neutralitet och objektivitet, och har tillsett att ingen 

förvrängning, fabrikation eller plagiering har förekommit (Vetenskapsrådet 2017). 

Samtliga artiklar som medtagits i studien har redovisats, liksom samtliga resultat som 

kommit fram i analysen (Polit & Beck 2017). Då samtliga inkluderade artiklar är skrivna 

på engelska har författarna strävat efter att göra så korrekta översättningar till svenska som 

möjligt. 

 

 

3. Resultat 
Analysen av studierna har resulterat i en indelning om tre huvudområden: missnöje med 

tillgänglighet till och inom vården (3.1), missnöje med den fysiska vårdmiljön (3.2) och 

missnöje gällande samordning mellan olika vårdgivare och instanser (3.3). Resultat 

gällande den andra frågeställningen (metodologisk aspekt) redovisas i punkt 3.4. 

 

3.1 Missnöje med tillgänglighet till och inom vården 
Väntetider eller förseningar, antingen angående möten, undersökningar, behandlingar eller 

diagnoser, listades bland de vanligaste klagomålen i fem av studierna rörande sjukhus (de 

Feijter, de Grave, Muijtjens, Scherpbier & Koopmans 2012; Harrison, Walton, Healy, 

Smith-Merry & Hobbs 2016; Mann, Howes, Buchanan & Bowery 2012; Manoucheri 

Moghadam, Ibrahimipour, Akbari, Farahbakhsh & Khoshgoftar 2010; Saravanan, 

Ranganathan & Jenkinson 2007). Även Chavan, Porter & Sandramouli (2007), som 

granskat klagomålen mot ett ögonsjukhus i Storbritannien under åren 2003–2006, nämner 
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väntetider, men inte som en så stor post: 4,25 % av klagomålen (n = 4, av totalt 94 

klagomål).  

Av de 360 klagomål, riktade mot kirurgiavdelningen vid ett brittiskt sjukhus under 12 

månader, som Mann et al. (2012) har granskat, gällde 13 % fördröjningar av 

undersökningar och behandlingar, 10 % ombokade operationstider, och 7 % fördröjda 

utskrivningar; sammanlagt 31 % klagomål på förseningar i vårdprocessen. Liknande siffror 

sågs av Manoucheri Moghadam et al. (2010) vid deras genomgång av klagomål (n = 1642) 

över 30 månader mot Tehran Heart Centre: 13,8 % gällde långa väntetider inför till 

exempel operationer och 6,8 % rörde fördröjda utföranden av diverse tjänster.  

Harrison et al. (2016) som har granskat 223 klagomålspunkter inlämnade under en 

femårsperiod av sjukhuspatienter i New South Wales, Australien, redovisar med taxonomi 

enligt Reader et al. (2014) 26 fall (11,6 %) som kategoriserats som ”förseningar”. Främst 

av dessa var fördröjning av diagnos (n = 15) och fördröjning av behandling (n = 7). 

Av de 237 klagomålspunkter gällande ett nederländskt sjukhus (inkomna under 2007) 

har de Feijter et al. (2012) identifierat 6,3 % som gällande väntelistor.  

Saravanan, Ranganathan & Jenkinson (2007) som har granskat 100 klagomål från 

kirurgipatienter vid ett sjukhus i norra Wales, Storbritannien, och funnit att lång väntetid 

för att få bokad tid stod för 44,5 % av klagomålen från öppenvårdspatienter (n = 44), 

medan det bland inneliggande patienter (n = 56) var 25 % som klagade på fördröjning av 

undersökning/intagning. Chavan, Porter & Sandramouli (2007) och Saravanan, 

Ranganathan & Jenkinson (2007)  tog upp avbokningar eller ombokningar av bokade tider 

som vanliga ämnen för klagomål (55,31 % respektive 9 %). Tidsbokning nämndes även 

som klagomålsämne (2,5 %) hos de Feijter et al. (2012) och Tidsbokning och 

intagningsprocedurer tas tillsammans upp som det vanligaste klagomålsämnet (38,3 %) 

hos Manouchehri Moghadam et al. (2010).  

En studie gjord i USA av Rising et al. (2015) med syfte att identifiera orsaker till att 

patienter gör återbesök på akuten visade att hela 47 % av alla patienter återvänder till 

akuten inom 48 – 72 timmar. Endast 1 av 5 besökte primärvården i stället, och vissa 

försökte inte ens att kontakta primärvården, då de upplevde att det var svårt att ordna ett 

besök hos dem. 21 av 60 (35 %) försökte komma i kontakt med primärvården för ett möte 

men behövde uppsöka akuten för vård innan tiden för deras inbokade möte. Vissa uppgav 

även besvär med att många av besöken låg på helt olika dagar.  
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Långa väntetider inom primärvården – eller snarare förväntat kortare väntetider på 

akuten – togs upp av både Rising et al. (2015) och van den Berg, van Loenen, & Westert 

(2016). 

På akutmottagningen som Wong, Ooi & Goh (2007) granskat klagomål från, var 

organisation/logistik den största klagomålskategorin av tre, med 49,8 %. Detta var mer 

klagomål än de båda andra kategorierna tillsammans; kommunikation (26 %) och 

vårdkvalitet (22,9%). Av de 111 ärendena inom organisation/logistik låg enbart 

underkategorin väntetid klart högst med 63 st. Klagomål gällde även mötestider/intagning, 

patientflöde och brist på vård i väntan på läkarbedömning eller intagning. 

I en studie gjord av Kaufman, McDonnell, Cristofalo & Ries (2012) uttryckte patienter 

med svår psykisk sjukdom missnöje med att vissa kliniker hade väntetider på flera 

månader medan andra inte ens hade möjlighet att boka in besök för nya vårdsökande. Som 

ett resultat av att detta ökade akutbesöken. 

I en multinationell studie täckande 34 länder, som bland annat undersökte hur 

primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet har betydelse för människors besök vid 

akutmottagningar (van den Berg, van Loenen & Westert 2016), framkom som vanligaste 

skäl till att människor söker sig till akuten i stället för primärvården att de inte tror att 

primärvården kan hjälpa dem (34 % för alla länder sammantaget), eller att det inte finns 

någon tillgänglig tid (26 %). I Sverige uppgav 25 % av patienterna att de valde att söka sig 

till akuten för vård då de trodde att deras problem var något som deras primärvårdsläkare 

inte kunde behandla. Även om Sverige i denna studie låg förhållandevis bra i relation till 

många andra länder så genererade svarsalternativet att akuten besöktes på grund av att 

primärvården inte var tillgänglig sämre siffror än många andra länder. 31,9 % av de 

svenska vårdtagarna som deltog i studien uppgav detta, vilket satte Sverige på plats 29 av 

34 med sämst tillgänglighet till primärvård.  

Markwick, Singleton & Conduit (2014) beskrev i sin studie gällande MS-patienters 

upplevelser av vården att 20 % upplever väntetiden för inbokade besök som ett problem, 

vilket styrks av en deltagare i studien som fått vänta 2 år på att få ett möte. Största 

missnöjet hos MS-patienter riktades emot fysioterapin där hela 38 % var missnöjda i 

kontrast till att mindre än 10 % hade något positivt att säga. Av kommentarerna riktade 

mot fysioterapin gällde det främst bristande flexibilitet och tillgänglighet på bokningsbara 

tider. Väntetiderna kunde ligga på flera månader, ibland upp till ett halvår, vilket ansågs 

vara alldeles för lång tid; en patient uppgav att när hen till slut fick en tid behövde hen den 

inte längre.  
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Hos Markwick, Singleton & Conduit (2014) uttrycktes även besvikelse över att endast 

få möjlighet till max 6 inbokade sessioner/möten med fysioterapeut. Personen kände att 

avslutet blev abrupt, hen kände sig bortglömd och uttryckte att det var som att börja om 

med allt igen.   

 

3.2 Missnöje med den fysiska vårdmiljön 
Bemanningsproblem nämns i flera artiklar, antingen gällande bemanningsresurser (de 

Feijter et al. 2012; Harrison et al. 2016; Kaufman et al. 2012) eller kontinuitet i 

bemanningen (Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall 2013). Tre artiklar tog upp brist på 

sängplatser (de Feijter et al. 2012; Saravanan, Ranganathan & Jenkinson 2007; Tomkins, 

Siyambalapitiya & Worrall 2013). Övriga eller ospecificerade problem med 

lokaler/inrättningar (Chavan, Porter & Sandramouli 2007; Harrison et al. 2016; Kaufman 

et al. 2012; Manouchehri Moghadam et al. 2010; Saravanan, Ranganathan & Jenkinson 

2007), till exempel lokalvård (Mann et al. 2012; Manoucheri Moghadam et al. 2010; 

Saravanan, Ranganathan & Jenkinson 2007). Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall (2013), 

som har intervjuat Australiensiska post-stroke-afatiker om deras upplevelser av sin vård, 

återger en beskrivning av oro för att gå vilse på ett stort sjukhus medan Kaufman et al. 

(2012) nämner begränsat utrymme i lokalerna. 

Flera vårdtagare nämnde i studien av Rising et al. (2015) att deras primärvårdsklinik 

saknade tillräckliga resurser för bland annat provtagning, något som de var i behov av för 

en fullgod behandling. Problem som återfanns i en enstaka studie var sjukhusmaten och 

anhörigas besökstider (Mann et al. 2012). 

 

3.3 Missnöje gällande samordning av vården mellan olika aktörer och 
instanser 
Både patienter och vårdgivare som deltog i studien av Kaufman et al. (2012) uppgav att 

koordinationen av vården var bristande gällande personer med svår psykisk ohälsa. 

Problemen gällande kommunikationen existerade både internt och externt mellan 

vårdgivare inom psykiatrin och vårdgivare i primärvården. Bristfällig kontinuitet togs ofta 

upp som ett problem, liksom svårigheter att ”navigera i sjukvårdssystemet”. 

Även hos Rising et al. (2015) var bristande koordination av vården något som återkom 

bland undersökningsdeltagarnas skildringar. Det nämndes också som ett problem att bli 

remitterad till en rad olika ställen. 
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Klagomål gällande utskrivningsprocedurer togs upp i flera av studierna (de Feijter et 

al. 2012; Harrison et al. 2016; Mann et al. 2012), och de Feijter et al. (2012) nämnde även 

problem med patientöverlämningar. 

I studien av Rising et al. (2015) uppgav flera patienter att de ansåg sig ha blivit för 

hastigt utskrivna från akuten. 

 

3.4 Metodologisk aspekt – De olika artiklarnas beskrivning av 
urvalsprocessen till undersökningsgrupper  
Sex av de kvantitativa studierna använde sig av databaser för klagomål hos de olika 

sjukhusen (Chavan, Porter & Sandramouli 2007; de Feijter et al. 2012; Mann et al. 2012; 

Manouchehri Moghadam et al. 2010; Saravanan, Ranganathan & Jenkinson 2007; Wong, 

Ooi & Goh 2007). En av dessa, de Feijter et al. (2012) använde även databasens 

avvikelserapporter samt retrospektiva journalstudier över dödsfall hos inneliggande 

patienter. Samtliga ovan gjorde ett konsekutivt urval endast begränsat av ett definierat 

tidsspann (se metodtabell, bilaga 2), utom Saravanan, Ranganathan & Jenkinson (2007) 

som gjorde ett konsekutivt urval på 100 stycken. 

Även en av de kvalitativa studierna (Harrison et al. 2016) använde uppgifter från en 

databas, i detta fall från New South Wales Health Care Complaints Commission (HCCC). 

HCCC gav forskarna 138 anonymiserade beskrivningar av allvarliga klagomål (61 % av 

alla inkomna klagomål, både allvarliga och mindre allvarliga) som undersökts mellan 

januari 2005 och juni 2010.  

van den Berg, van Loenen & Westert (2016) använde sig av enkätdata hämtade från 

QUALICOPC-studien (Quality and Costs in Primary Care), utförd inom EU:s sjunde 

ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Två olika enkäter från 

QUALICOPC-studien användes av van den Berg, van Loenen & Westert: en för patienter 

och en för allmänläkare. 60 991 av ursprungliga 61 931 ifyllda patientenkäter kunde 

användas (övriga exkluderades då de var ofullständigt ifyllda eller saknade nödvändiga 

data). Av 7183 ifyllda läkarenkäter användes 7005 då det inte fanns patientdata tillgängliga 

från de övriga 178 läkarnas mottagningar. 

Till studien av Kaufman et al. (2012) värvades undersökningsgruppen från ett sjukhus 

specialiserat på vård av hemlösa, fångar och andra sårbara grupper, inklusive patienter med 

allvarlig psykisk sjukdom. Forskarna fick kontakt med tio patienter med varierande grad av 

funktionsproblem, medicinska problem och kliniska symtom genom deras 
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psykiatrisjuksköterskor. I studien intervjuades även tio vårdgivare inom psykiatrin och tio 

primärvårdgivare. 

För studien av Rising et al. (2015) identifierades, med hjälp av det gemensamma 

journalsystemet hos två sjukhus i Pennsylvania, patienter över 18 år som hade skrivits ut 

från akuten och haft ett icke inplanerat återbesök inom nio dagar. Exkluderades gjordes 

personer som vid första akutbesöket avvek utan formell utskrivning, personer som inte 

kunde delta på grund av allvarlighetsgraden hos deras medicinska problem, som inte kunde 

kommunicera eller var döva, som inte kunde engelska eller som bedömdes inte kunde 

samtycka till medverkan. Återstående personer tillfrågades så snabbt som möjligt om att 

ställa upp på intervjuer. Intervjuerna pågick tills tematisk datamättnad uppnåddes. 

Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall (2013) hade rekryterat deltagare med maximal 

variation via ett australiensiskt forskningsregister för afasi, samt genom lokala kontakter i 

tre australiensiska städer. Deltagarna var tvungna att kunna kommunicera via tal, gester, 

skrift eller bilder/teckningar. 

Markwick, Singleton & Conduit (2014) hämtade data från en större studie av the 

Royal College of Physicians och the MS Trust 2008; specifikt de fritextkommentarer som 

lämnats i samband med enkätundersökningen. 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Det största problemområdet för patienter, av de granskade artiklarna att döma, var 

tillgänglighet, både till vården och i vården. Väntetider av olika slag förekom ofta: väntan 

på att få en tidsbokning, väntan på bokade tider som ligger långt fram i tiden, lång tid i 

väntrum, väntan på undersökningar och behandling med mera. Specifikt för primärvården 

framkom svårigheter att få tid över huvud taget, och uppfattningar hos patienter om att 

primärvården inte kan hjälpa dem med deras problem. 

Missnöje med den fysiska vårdmiljön nämndes främst i form av personalbrist och 

brist på vårdplatser, men det förekom även andra klagomål relaterade till den fysiska 

miljön, såsom lokalutrymme, renlighet med mera. 

Bristande samordning mellan olika aktörer och instanser vållar missnöje hos somliga 

patienter, bland annat i form av dålig kontinuitet i vården. Flera studier tog upp missnöje 

med utskrivningsprocedurer. 
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar ofta om resurser, ekonomiska/personalmässiga; kan även handla om 

otydliga rutiner/info om hur vården är organiserad, men även om patienters föreställningar 

om hur den fungerar, hur tillgänglig den är.  

Sveriges dåliga placering i den multinationella studien av van den Berg, van Loenen & 

Westert (2016) speglas i Vården ur befolkningens perspektiv (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2016a) som redovisar den svenska delen av The Commonwealth Fund’s 

International Health Policy Survey (IHP-studien) från 2016. Där framkommer att Sverige 

har låg tillgänglighet till vården i jämförelse med 11 andra länder. Särskilt vad gäller 

tillgänglighet kvällar och helger, fast läkarkontakt och väntetid till mottagning och 

vårdcentral. 92 % av svenskarna har fast mottagning/vårdcentral (två länder av de övriga 

10 har lägre; 90 % respektive 88 %) och endast 42 % har både fast läkare och mottagning – 

att jämföra med de andra länderna i studien där motsvarande siffror ligger på 77–99 %.  

I IHP-studien från 2015 (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2015a), där 

primärvårdsläkare har tillfrågats om hur stor andel av deras patienter som får tid samma 

eller nästa dag, hamnar Sverige sist i listan över den undersökningens 10 deltagande 

länder. Det har dessutom blivit sämre sedan tidigare undersökningar från 2009 och 2012. 

Sambandet mellan bristande tillgänglighet till primärvård och akutvård, som tas upp 

av Rising et al. (2015) och van den Berg, van Loenen & Westert (2016), återfinns också i 

IHP-studien från 2016 (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2016a). Många söker 

sig till akutmottagningar för problem som de egentligen skulle kunna få hjälp med i 

primärvården. 32 % av de tillfrågade i IHP-studien 2016 uppger att de tror att de hade 

kunnat behandlas inom primärvården för det problem de senast sökte till akuten för, om 

primärvården hade varit tillgänglig.  

4.2.2 Den fysiska vårdmiljön 
Även faktorerna relaterade till den fysiska vårdmiljön har till största delarna med resurser 

att göra, både vad gäller bemanningsfrågor och lokaler. Underbemanning och 

överbelastning kan ha allvarliga konsekvenser för patienters säkerhet och hälsa; enligt 

Aiken et al. (2014) går det att se direkt korrelation mellan antalet patienter per 

sjuksköterska på ett sjukhus, och hur många patienter som riskerar att dö inom en 30-
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dagarsperiod efter intagning. Även utbildningsnivån på personalen har inverkan: ju fler 

sjuksköterskor som har högre utbildning, desto mindre är risken för dödsfall hos 

patienterna. 

När det i studierna tagits upp klagomål på ”lokaler” eller ”inrättningar” är det svårt att 

veta vad det rör sig om; ibland är klagomålen mer specifika och nämner kanske ”renlighet” 

eller ”välkomnande”. Det blir följaktligen svårt att veta i vilken mån problem kan klassas 

som ”organisatoriska”. De kan vara beroende av resurser eller hur organisationen ger olika 

uppdrag (till exempel städning), men de kan även vara påverkbara av personalen på plats.  

Generellt kan sägas att miljön är viktig för patienternas välbefinnande. Wijk & Nordin 

(2017) nämner hur välkomnande och gästfrihet, känslor av hem och igenkänning, 

lättorienterade lokaler och annat som utgår från patientens behov främjar både trygghet 

och hälsa. Det är viktigt att patienterna kan få lugn och ro, likväl som att de har tillgång till 

lokaler för aktivitet.  

Att lokalerna tas väl omhand och hålls prydliga och rena är också betydelsefullt. Den 

fysiska vårdmiljön signalerar symbolisk betydelse för patienterna, som Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen (2006) beskriver; omtanke om vårdmiljön tyder på omtanke om 

människorna som vårdas däri.  

4.2.3 Samordning 
Problem med samordning och kontinuitet var återkommande i flera av de granskade 

studierna, som Kaufman et al. (2012) och Rising et al. (2015), särskilt gällande 

utskrivningar och/eller patientöverlämningar (de Feijter et al. 2012; Harrison et al. 2016; 

Mann et al. 2012). Samordningsproblem kan ha mer komplicerade orsaker än rena 

resursproblem, då det kan vara så många inblandade: landsting och kommun, slutenvård 

och öppenvård, olika yrkesgrupper. Stora krav ställs på gemensamma mål och 

kommunikation, liksom på tydliga och enkla direktiv, särskilt vid sådant som utskrivningar 

från slutenvård till vård i hemmiljö (Blomqvist & Petersson 2014). Alltför detaljerade 

regler kan dock hämma samverkan, särskilt om de är specifika för enskilda delar av 

vårdkedjan och riskerar att krocka med andra. Samverkan kan då möjligtvis gynnas av ett 

mindre antal enklare grundregler, minimispecifikationer, som tillåter större flexibilitet 

(Rowe & Hogarth 2005). 

Enligt studien Samordnad vård och omsorg (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2016b) anser  endast 45 % av de tillfrågade i Sverige att läkare eller annan 

personal kan koordinera deras vård på ett tillfredsställande sätt, vilket är sämst resultat av 
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länderna i studien – över hälften av övriga länder uppvisar siffror mellan 77 och 80 %. 

Patienter uppger även att personalen på deras ordinarie mottagning är dåligt informerad om 

sjukhusvården. Patienters problem orsakade av bristande koordination rapporteras även av 

de tillfrågade primärvårdsläkarna i IHP-studien från 2015 (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2015a). 

I IHP-studien från 2016 (Vården ur befolkningens perspektiv) (Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys 2016a) uppgav endast 37 % av de tillfrågade att de när de hade fått 

vård även fick information om nästa steg i vård och behandling. 55 % sade att de vid 

utskrivning från sjukhus fick information om vad de skulle göra och vilka symtom de 

skulle vara vaksamma på när de kom hem. 

Kaufman et al. (2012) beskriver problem specifikt för psykiskt sjuka, både inom 

samordning och tillgänglighet. Trots att Sverige enligt Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys (2016a) ligger i topp (3:e av 11) länder procentuellt där befolkningen 

uppger att de känt ångest och oro som de inte kan hantera själv så ligger vi på 9:e plats av 

de 11 länderna gällande frågan om man kunde få support av vården för detta. 

4.2.4 Sjuksköterskans roll 
I sitt arbete kommer sjuksköterskan att möta patienters missnöje som ibland är orsakat av 

faktorer som ligger i vårdorganisationens struktur, som inte direkt kan åtgärdas eller 

påverkas på plats inom till exempel avdelningen. Det kan vara svårt både för sköterskor 

och läkare att ge de enkla svar som patienten kanske tror att de vill ha på sina frågor. För 

att ändå kunna hjälpa patienten att hantera osäkerhet och oro, kan sjuksköterskan flytta 

fokus från det som patienten uppfattar som orsaken till missnöje, till patientens känslor 

kring situatuionen. 

Av Peplaus olika sjuksköterskeroller (Peplau 1952) är de främst rollen som resurs 

samt rådgivarrollen som är tillämpbara vid denna typ av problem. Sjuksköterskan kan 

bistå med svar på frågor relaterat till missnöje – ”varför tar det tid?”, ”får jag träffa någon 

och när?”– men på de frågor som det inte finns direkta svar eller lösningar kan 

sjuksköterskan svara genom att få patienten att utveckla sina beskrivningar av missnöjet, 

och på sås sätt lindra det. Enligt Peplau så är det viktigt att förstå mekanismerna bakom 

patientens missnöje för att bemöta det på bästa sätt så att patienten kan känna sig trygg och 

säker. När patienten ställs inför en situation som hen inte har makt att styra över så uppstår 

en spänning inom individen. Spänningen påverkar olika individer på olika sätt, och därför 

kan missnöje ta sig uttryck i allt från oro och frustration till ren ilska. Sjuksköterskan bör 
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vara medveten om detta, och kan genom sina roller bemöta missnöjet och beteendet på ett 

sätt som är konstruktivt och utvecklande för patienten. Genom att visa patienten 

uppmärksamhet, visa att hen bryr sig, vill hjälpa och förstå hur patienten känner sig, kan 

patienten få mer insikt om sina egna känslor och reaktioner, och förändra hur hen hanterar 

situationen och liknande situationer i framtiden (Peplau 1952). 

När det gäller själva problemen, av den typ som beskrivits i föreliggande studie, så är 

sjuksköterskan till stor del utlämnad till den organisatoriska strukturen. Men även om inte 

problemen i sig genast kan åtgärdas kan förståelse för strukturens komplexitet – som både 

sjuksköterskan och vårdtagaren dessutom är delar av – bidra till hur sjuksköterskan tar sig 

an mötet med vårdtagaren. Och utöver hur sjuksköterskan hanterar patienters missnöje så 

kan hen ändå påverka systemet och gör det möjligtvis redan i viss mån – de 

komplexitetsteoretiska beskrivningarna (Ellis & Herbert 2011) visar hur delarna av 

helheten påverkar och utvecklar organisationen på andra sätt än den bestämda strukturen 

föreskriver. På så sätt är till exempel personalens förhållningssätt och bemötande till 

varandra en påverkande faktor till hur väl samarbete och samordning fungerar. Men även 

vid faktiska omorganisationer och organiserat utvecklingsarbete har sjuksköterskans 

medvetenhet om organisationens komplexitet betydelse. Rowe & Hogarth (2005) beskriver 

ett omorganisationsarbete inom en brittisk primärvårdsenhet, som till exempel inbegrep en 

rad workshops där hela arbetsstyrkans erfarenheter, idéer och åsikter togs till vara. 

Resultatet blev till exempel en rad enklare överenskomna regler, som ersatte tidigare 

detaljerade och rigida föreskrifter.  
 

4.3 Metodologisk aspekt 
Undersökningsgruppen för de studier som använt sig av registrerade klagomål är själva 

klagomålen; urvalsprocessen, så långt den är beskriven, handlar i de flesta fall (Chavan, 

Porter & Sandramouli 2007; de Feijter et al. 2012; Mann et al. 2012; Manouchehri 

Moghadam et al. 2010; Wong, Ooi & Goh 2007) om att få tillgång till alla klagomål från 

ett specifikt tidsspann, och sedan använda det totala materialet. Saravanan, Ranganathan & 

Jenkinson (2007) gjorde dock ett konsekutivt urval (n = 100) från det totala antalet 

klagomål. Att använda arkiv, register och databaser är ett bra sätt att få tillgång till stora 

mängder data till liten kostnad (särskilt i kombination med konsekutivt urval där stora 

mängder data gör resultaten mer tillförlitliga). Det kan dock finnas begränsningar i vad 

materialet innehåller, hur fullständigt det är och vilken kvalitet det håller, samt inte minst 

hur väl det svarar på ens syfte (Polit & Beck 2017). 
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Urvalet i studien av Harrison et al. (2016) gjordes inte av forskarna själva utan av 

HCCC som tillhandahöll underlaget. Det utgör en viss begränsning då dessa 138 allvarliga 

klagomål inte representerar samtliga registrerade klagomål.   

Van den Berg, van Loenen & Westert (2016) samt Markwick, Singleton & Conduit 

(2014) granskade retrospektivt enkätdata ur tidigare, större undersökningar. Van den Berg, 

van Loenen & Westert fokuserade på enkäterna från två grupper och som uppfyllde vissa 

kriterier för att få den typ av data de behövde, medan Markwick, Singleton & Conduit 

enbart använde fritextkommentarerna från en enkät med i övrigt bestämda svarsalternativ. 

Även här var det både en ekonomisk fördel att använda redan befintliga data, och en 

möjlig begränsning i vad som ingår i materialet (Polit & Beck 2017). Därtill kan en 

fritextruta utan en tydlig fråga – som den som fanns i enkäten som Markwick, Singleton & 

Cunduit (2014) använde data från – ge högst varierande svar från deltagarna, men detta är 

något som forskarna själva påpekar. 

Rising et al. (2015) identifierade återvändande akutpatienter med hjälp av 

journalsystem och kom genom tydliga inklusions- och exklusionskriterier snabbt fram till 

lämpliga intervjuobjekt. På det sättet hittade de de personer som bäst kunde bidra med data 

till undersökningen, i överensstämmelse med hur Polit & Beck (2017) beskriver det 

vanligaste sättet att göra urval inför studier med analys enligt grundad teori. 

 Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall (2013) hittade personer med afasi genom ett 

forskningsregister och lokala kontakter i tre städer, och valde bland dessa ut deltagare 

genom urval med maximal variation. Detta för att, vilket även beskrivs av Polit & Beck 

(2017), få en stor spridning inom olika variabler som ålder, kön, hur länge de hade haft 

afasi och hur allvarlig afasin var.  

Patienterna som intervjuades av Kaufman et al. (2012) rekryterades genom en typ av 

snöbollsurval, genom de psykiatrisjuksköterskor som behandlade patienterna. Detta var 

lämpligt eftersom sjuksköterskorna kunde hitta patienter med en stor variation inom 

önskade kriterier, och som var lämpliga som intervjuobjekt (Polit & Beck 2017).  

 

4.4 Metoddiskussion 
Databaser som använts är CINAHL och MEDLINE via PubMed; enligt Polit & Beck 

(2017) kan det ses som en styrka att använda flera databaser, liksom användningen av 

Major headings respektive MeSH-termer. Många artiklar dök upp i sökningarna på båda 

databaserna och samma problemområden återkom, vilket tyder på att kombinationerna av 
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sökord vid de båda databaserna var likvärdiga. Att åldersspannet krymptes från initiala 15 

år till 10 år kan ses som en svaghet då relevanta artiklar för syftet kan ha uteslutits, men en 

styrka då nyare artiklar ger en mer rättvis bild av de klagomål/problem som finns i 

vårdorganisationen i dagsläget. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats, 

vilket enligt Polit & Beck (2017) kan vara en styrka då dessa kompletterar varandra och 

ger en mer detaljerad helhetsbild. 

En styrka är att de använda artiklarna är relevanta för svenska förhållanden men ger 

samtidigt ett internationellt perspektiv, de representerar både en bred allmänhet och 

människor med mer speciella behov, och de ger en bild av flera olika områden inom 

vården. 

I den multinationella studien av van den Berg, van Loenen & Westert (2016) var 

svarsfrekvensen för Sverige sämre än andra länder, men resultatet är ändå samstämmigt 

med fynden i övriga artiklar. 

Ett problem för analysen är att problemområdena har kategoriserats på olika sätt i 

studierna, vilket har försvårat identifieringen av de olika problemen, samt bedömningen av 

i hur stor grad de beror på organisatoriska orsaker. Tio av de tolv studierna tog upp egna 

brister, vilka ibland har varit ämne för reflektion, men dessa har ändå bedömts vara av god 

kvalitet och har sammantaget bidragit till ett enhetligt resultat. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Det som i föreliggande studie kallas ”organisatoriska faktorer” är saker som 

vårdpersonalen inte omedelbart kan påverka, eller beror på deras beteende, men som kan 

orsaka missnöje som de ändå måste bemöta. Att ha kunskap om dessa faktorer möjliggör 

lyckad kommunikation i det dagliga arbetet med vårdtagare, och stärker vårdpersonalens 

roll både gentemot vårdtagarna och inom organisationen. Denna medvetenhet skulle kunna 

introduceras redan i utbildningen, både när vårdorganisationen avhandlas och vid moment 

som rör bemötande av vårdtagare och anhöriga. Både organisationsbiten och 

bemötandebiten skulle även kunna tas upp under VFU.  

Att identifiera faktorerna och de sammanhang i vilka de existerar är även nödvändigt 

för att kunna utföra förbättringar inom organisationen. 
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4.6 Förslag till fortsatt forskning 
Då de organisatoriska strukturerna verkar kunna ge upphov till många mer eller mindre 

specifika problem för vårdtagare, kan det vara av nytta att specifikt kartlägga dessa 

problem och orsaker; gärna med ett komplexitetsteoretiskt ramverk som tar sig an en större 

del av vårdapparaten. Dels för sjuksköterskans roll gentemot vårdtagarna, men framför allt 

inför övergripande förbättringsarbete. Komplexitetsteoretisk forskning kring 

förbättringsarbete är kanske extra angelägen då det verkar som om ren kunskap om att 

problem föreligger inte leder till förbättringar inom organisationen. 

 

4.7 Slutsatser 
Det finns en rad orsaker till vårdtagares missnöje som har sin grund i hur vården fungerar 

organisatoriskt; till exempel väntetider, brister i vårdmiljö och samordningsproblem. 

Missnöje över sådana orsaker kan vara svårt att hantera för vårdpersonal, då de inte direkt 

kan påverka förutsättningarna. Med ett fokus på vårdtagarens känslor kan sjuksköterskan 

hjälpa vårdtagaren att utveckla och förbättra hur hen hanterar situationen och känslorna 

som uppstår. Detta underlättas av att sjuksköterskan har kunskap om hur organisationen är 

uppbyggd, och förståelse om dess komplexitet. Denna kunskap och förståelse är även en 

god förutsättning för organisatoriskt förbättringsarbete. 
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34 countries 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

60 991 patienter och 
7005 allmänläkare 

Enkätdata hämtade 
från projektet Quality 
and Costs in Primary 
Care (QUALICOPC), 
under EU-ramverket 
FP7. 

Logistisk 
flernivåanalys 

2 Chavan. R., 
Porter. C. & 
Sandramouli. S. 
(2007) 
Storbritannien. 

Formal complaints at 
an eye hospital: a 
three-year analysis 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

Totalt 94 formella  
klagomål inkomna till 
sjukhuset under 
perioden april 2003 – 
mars 2006. 
 

Hämtat från sjukhusets 
databas över klagomål. 

Systematisk analys 

3 de Feijter. J.M., 
de Grave. W.S., 
Muijtjens. 
A.M., 
Scherpbier. 
A.J.J.A. & 
Koopmans. R.P. 
(2012)  
Nederländerna. 
 

A Comprehensive 
Overview of Medical 
Error in Hospitals 
Using Incident-
Reporting Systems, 
Patient Complaints 
and Chart Review of 
Inpatient Deaths 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

Klagomål och 
avvikelserapporter 
från år 2007, från ett 
medelstort akademiskt 
akut sjukhus i 
Nederländerna som 
tillhandhåller vård till 
patienter, både vuxna 
som barn. 
Antal incidenter: n = 
1015 

Klagomål från tre 
olika 
informationskällor: 
Alla incidentrapporter 
från 2007, 
patientklagomål 
inlämnade 2007 samt 
en retrospektiv 
genomgång av 
journaler för personer 
som avlidit 2008. 
 

Kategorisering 
enligt International 
Classification of 
Patient Safety; 
beräkning av 
likhetsindex. 

4 Harrison, R., 
Walton, M., 
Healy, J., 
Smith-Merry, J. 
& Hobbs, C. 
2016 
Australien. 

Patient complaints 
about hospital 
services: applying a 
complaint taxonomy to 
analyse and respond to 
complaints 

Kvalitativ 
ansats, 
deskriptiv 
design 

Klagomål från 
sjukhuspatienter; 138 
klagomål som 
undersöktes mellan 
januari 2005 och juni 
2010 (61 % av alla 
mottagna klagomål). 

Klagomål givna till 
författarna av The 
NSW Health Care 
Complaints 
Commission. 

Taxonomi enligt 
Reader et al. 
(2014), 
innehållsanalys 
enligt Zhang & 
Wildemuth (2009). 

5 Kaufman, E. A., 
McDonnell, M. 
G., Cristofalo, 
M. A. & Ries, 
R. K. 
2012 
USA. 

Exploring Barriers to 
Primary Care For 
Patients with Severe 
Mental Illness: 
Frontline Patient and 
Provider Accounts 

Kvalitativ 
ansats, 
deskriptiv 
design 

Patienter och personal 
vid sjukhus 
specialiserat på vård 
av hemlösa, fångar och 
andra sårbara grupper, 
inklusive patienter 
med allvarlig psykisk 
sjukdom.  
Antal patienter: n = 10 
Vårdgivare inom 
psykiatri: n = 10 
Primärvårdgivare: n = 
10  
 

Semistrukturerade 
intervjuer anpassade 
för respektive 
undersökningsgrupp 
(psykiatri, öppenvård, 
patienter). 

Riktad 
innehållsanalys 
enligt Hsieh & 
Shannon (2005). 

6 Mann. C.D., 
Howes. J.A., 
Buchanan. A. & 
Bowery. D.J. 
(2012) 
Storbritannien. 

One-year audit of 
complaints made 
against a University 
Hospital Surgical 
Department 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

Alla inlämnade 
klagomål (n = 113) 
mot avdelningen för 
allmänkirurgi vid 
universitetssjukhus i 
Leicester under 1 år 
(2009). 
 

Hämtat från sjukhusets 
databas över klagomål. 

Tematisk analys 

7 Manoucheri 
Moghadam, J., 
Ibrahimipour, 
H., Akbari, A. 
S., 
Farahbakhsh, 
M. & 
Khoshgoftar, Z. 
2010 
Iran. 

Study of complaints 
reported over 30 
months at a large heart 
centre in Tehran 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

Samtliga skriftliga och 
muntliga klagomål 
från patienter vid 
Tehran Heart Centre 
mellan juli 2005 och 
januari 2007; n = 1642 

Hämtat från sjukhusets 
databas. 

Klassificering i 10 
olika typer av 
klagomål (samma 
som 5) 

8 Markwick, R., 
Singleton, C. & 
Conduit, J. 

The perceptions of 
people with multiple 
sclerosis about the 

Kvalitativ 
ansats, 
retrospektiv 

Personer med MS (n = 
757). 
 

Fritextkommentarer 
hämtade från en 
online-enkätstudie 

Innehållsanalys 
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2014 
Storbritannien. 

NHS provision och 
physiotherapy services 

design gjord av the Royal 
College of Physicians 
och the MS Trust 
2008. 

9 Rising, K. L., 
Padrez, K. A., 
O’Brien, M., 
Hollander, J. E., 
Carr, B. G. & 
Shea, J. A. 
2015 
USA. 

Return Visits to the 
Emergency 
Department: The 
Patient Perspective 

Kvalitativ 
ansats, 
deskriptiv 
design 

60 vuxna patienter 
som gjort återbesök på 
akutmottagning. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Tematisk analys; 
modifierad grundad 
teori enligt Glaser 
& Strauss (1967) 

10 Saravanan, B., 
Ranganathan, E. 
& Jenkinson, L. 
R. 
2007 
Storbritannien. 

Lessons learned from 
complaints by surgical 
patients 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

100 konsekutivt 
utvalda klagomål från 
kirurgipatienter (inkl. 
ortopedi och öron-
näsa-hals) vid ett 
sjukhus i Wales. 
Antal: n = 100 
 

Hämtat ur sjukhusets 
databas. 

Metasummary ? 

11 Tomkins, B., 
Siyambalapitiya
, S. & Worrall, 
L. 
2013 
Australien. 

What do people with 
aphasia think about 
their health care? 
Factors influencing 
satisfaction and 
dissatisfaction 

Kvalitativ 
ansats, 
deskriptiv 
fenomenolo
gisk design 

50 personer med afasi 
efter stroke. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt Graneheim & 
Lundman (2004) 

12 Wong. L.L., 
Ooi. S.B.S. & 
Goh. L.G. 
2007 
Singapore. 

Patients´ complaints in 
a hospital emergency 
department in 
Singapore 

Kvantitativ 
ansats, 
retrospektiv 
design 

Alla klagomål riktade 
mot en akutmottagning 
i Singapore under två 
år (januari 2002–
december 2003); antal 
klagomål n = 175 
(totalt 223 punkter).  

Klagomål hämtade 
från avdelningarna för 
Medical Affairs och 
Quality Improvement. 

Chi-två-test, 
konfidensintervall 
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Bilaga 3: Resultattabell 
 Författare Syfte Resultat 
1 van den Berg, M. J., van 

Loenen, T. & Westert, G. P. 
 

Att undersöka hur stor 
sannolikheten är att besök vid 
akutmottagning görs beroende på 
tillgänglighet och kontinuitet inom 
primärvården, samt att undersöka 
orsaker till akutbesök i olika länder. 

Det vanligaste skälet (34 %) till att människor söker sig till 
akutmottagningen är att de tror att deras problem inte kan 
åtgärdas inom primärvården; i 26 % av fallen fanns ett 
primärvårdsalternativ inte tillgängligt, och det tredje 
vanligaste skälet var att man förväntade sig kortare väntetider. 

2 Chavan. R., Porter. C. & 
Sandramouli. S.  

Att göra en retrospektiv studie över 
alla formella klagomål under en 3-
års-period på ett ögonsjukhus samt 
undersöka klagomålsfrekvensen, 
demografin, klagomålens ursprung 
samt hur de löstes och vad man kan 
lära sig av denna process. 

52 (55,31 %) klagomål handlade om ombokningar eller 
inställda besök/möten. Även klagomål på väntetider och 
administration. 
 

3 de Feijter. J.M., de Grave. 
W.S., Muijtjens. A.M., 
Scherpbier. A.J.J.A. & 
Koopmans. R.P.  

Att få en omfattande överblick av 
medicinska fel som inträffat på 
sjukhus, genom att använda sig av 
information hämtad från olika 
informationskällor. 

Studien visade stora skillnader mellan avvikelserapporter i 
relation till anmälda patientklagomål gällande bl. a. 
väntetider, utskrivning samt tillgängliga sängplatser. 
Patientklagomålen gällande dessa organisatoriska faktorer var 
betydligt högre än anmälda avvikelser. 

4 Harrison, R., Walton, M., 
Healy, J., Smith-Merry, J. & 
Hobbs, C. 
 

Att undersöka möjligheten att 
applicera en taxonomi på inkomna 
klagomål. 

Av 223 identifierade problem klassificerades 43 st under 
domänen ”management”, varav de flesta (26 st) under 
kategorin ”timing and access” och underkategorin ”delays”. 

5 Kaufman, E. A., McDonnell, 
M. G., Cristofalo, M. A. & 
Ries, R. K. 
 

Att utforska hinder för öppenvård 
av personer med allvarlig psykisk 
sjukdom, och lösningar på dessa 
problem. 

Bristande resurser för sjukhuset; tidsbrist, personalbrist, 
bristande rutiner för kommunikation mellan sjukhuspersonal. 

6 Mann. C.D., Howes. J.A., 
Buchanan. A. & Bowery. 
D.J.  
 

Att rapportera frekvensen samt 
innehållet i klagomål mot en 
kirurgavdelning på ett 
universitetssjukhus. 

Totalt 360 punkter. 30 % av klagomålen gällde förseningar i 
vårdprocessen, 8 % gällde renligheten på avdelningen eller 
sjukhuset i sig och 6 % gällde dålig planering vid utskrivning. 
Även ett fåtal klagomål mot sjukhusmaten, besökstider, 
borttappade medicinlistor samt förlorade saker. 

7 Manoucheri Moghadam, J., 
Ibrahimipour, H., Akbari, A. 
S., Farahbakhsh, M. & 
Khoshgoftar, Z. 
 

Att undersöka klagomål inkomna 
till en stor hjärtklinik i Teheran; 
klagomålens frekvens, deras 
innehåll, och deras uppföljning. 

Ärenden rörande intagning och tidsbokning utgjorde 
tillsammans den största posten (34,7 %) av de sammantagna 
klagomålen. Missnöje fanns även med väntetider (13,8 %), 
förseningar av allmänna tjänster (6,8 %) samt brister i 
inrättningar (renlighet, luftkonditionering m.m.) (1,8 %). 

8 Markwick, R., Singleton, C. 
& Conduit, J. 
 

Att analysera kommentarer från 
personer med MS gällande den 
statliga offentliga MS-vården i 
Storbritannien, med fokus på 
fysioterapi. 

Bland de negativa kommentarerna om MS-vården nämns brist 
på tillgängliga fysioterapitider och långa väntetider för att få 
bokad tid. 

9 Rising et al. Att beskriva personers upplevelser 
av att komma hem efter ett besök på 
akutmottagning, och skälen till att 
de återvänder inom kort tid. 

Somliga uppgav att de kände sig för hastigt utskrivna från 
akuten för att platserna behövdes för andra. Bland skäl som 
angavs för att återvända till akuten i stället för att gå till 
öppenvården fanns svårigheter att få tid där, brist på resurser 
(för provtagning eller behandling), problem med koordination 
och remisser mellan olika vårdgivare, samt väntetider. 

10 Saravanan, B., Ranganathan, 
E. & Jenkinson, L. R. 
 

Att analysera klagomål från 
kirurgipatienter och föreslå 
möjligheter att minska antalet 
klagomål. 

Bland öppenvårdspatienter gällde de flesta klagomålen (54,6 
%)  långa väntetider eller avbokning av bokade tider. Bland 
inneliggande patienter gällde 25 % av klagomålen antingen 
lång väntan på radiologisk/endoskopisk undersökning, eller 
brist på sängplatser. 

11 Tomkins, B., 
Siyambalapitiya, S. & 
Worrall, L. 
 

Att utforska faktorer som påverkar 
belåtenhet och missnöje med vården 
hos personer med afasi. 

Organisational management var ett av de sju huvudområden 
som identifierades som viktiga för graden av belåtenhet hos 
patienterna. Underkategorier var bemanning, tidsplanering av 
tjänster, sjukvårdskostnader, sjukhusinrättningar och 
erfarenhet, samt tillgängliga sjukvårdstjänster. 

12 Wong. L.L., Ooi. S.B.S. & 
Goh. L.G. 

Att analysera frekvens, typ och 
trend för klagomål mot en 
akutmottagning i Singapore, samt 
profil på klagande. 

Majoriteten av klagomålen gällde organisation/logistik, och 
av dessa var klagomål på väntetider vanligast. 

 

 

 

 


