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Klagomål på hälso- och sjukvården 
Patienter och deras närstående kan lämna klagomål när de upplever att 

något inom vården inte fungerar som det ska. I första hand ska dessa 
klagomål lämnas till vårdgivare. I vissa fall kan klagomålet lämnas till 

IVO som utreder om det funnits patientsäkerhetsrisk.   
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Antalet klagomål som kommit in till IVO skiljer sig 
mellan länen  
Antalet klagomål1 som kommit in till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) från patienter eller deras 
närstående skiljer åt mellan länen. Störst antal 
klagomål, per 100 000 invånare, kom från Norrbotten 
(63) , Södermanland (62) och Uppsala (62), medan
länen Värmland (39), Halland (41) och Jämtland (41)
kommit in med minst antal klagomål per 100 000
invånare. Sett till hela riket kom det under 2018 in 54
klagomål per 100 000 invånare.

Figur 1: Inkomna klagomål per län 2018, antal per 100 000 
invånare. 

Källa: IVO 

Färre klagomål har kommit in till IVO på grund av 
ändrad lagstiftning 
Under 2018 minskade antalet klagomål på hälso- och 
sjukvården som patienter och deras närstående 
skickade in till IVO. Minskningen kan förklaras av den 

1 Patienter och närståendes klagomål på hälso- och sjukvården 
enligt patientsäkerhetslagen 2010:659. 
2 Inspektionen för vård och omsorg (2019). Uppföljning av 
enskildas klagomål på hälso- och sjukvården 2018 (dnr 
S2017/07302/RS). (Artikelnummer IVO 2019-8). 
3 IVO fattar beslut i alla klagomål som kommer in till myndigheten.  

förändrade lagstiftningen kring klagomål som trädde 
i kraft första januari 2018. Förändringen innebär att 
patienter eller deras närstående i första hand ska 
vända sig till vårdgivaren eller patientnämnderna 
med sina klagomål. I de fall vårdgivaren inte bemöter 
klagomålet tillfredställande kan patienten eller den 
närstående vända sig till IVO, som bedömer om det 
finns skäl att utreda klagomålet. Lagändringen 
innebär även att IVO:s utredningsskyldighet har 
begränsats, vilket lett till att myndigheten under 
2018 utredde ett mindre antal klagomål än 2017. Den 
vanligaste orsaken till att IVO inte utreder ett 
klagomål är att vårdgivaren inte har fått möjlighet 
att besvara klagomålet innan patienten eller den 
närstående har skickat in det till IVO.2 

Tabell 1: Patienter och närståendes klagomål på hälso- och 
sjukvården 2017-2018, antal 3. 

Källa: IVO. *Under 2018 fattade IVO även 4 107 beslut i klagomål 
som kom in 2017 eller tidigare. Dessa klagomål utreddes enligt 
den då gällande lagstiftningen. Av de 4 107 klagomålen utredde 
IVO 818 i sak och avslutade 1 672 med kritik. 3  

Könsskillnaderna är störst i åldrarna 18-49 
De klagomål som lämnas in till IVO gäller fler 
kvinnliga (45 procent) än manliga (38 procent) 
patienter.4 Könsskillnaden är som störst i åldrarna 
18-49 år. I denna åldersgrupp är det fler kvinnliga än
manliga patienter som upplever ett missnöje och
rapporterar detta till IVO.

I vissa fall beslutas att klagomålet inte ska utredas i sak. Det gäller 
t.ex. om vårdgivaren inte fått möjlighet att besvara klagomålet.
Klagomål som utreds i sak kan avslutas med eller utan kritik. 
4 Resterande 17 procent av klagomålen gäller patienter där kön 
inte framgår. 
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Figur 2: Beslutade klagomål uppdelat på kön och åldersgrupp 2018, 
antal per 100 000. 

Källa: IVO 

Störst andel klagomål gäller primärvård och 
psykiatri 
Den största andelen av de klagomål som IVO har 
fattat beslut i gäller primärvård (26 procent) och 
psykiatri (20 procent). Det är också inom psykiatrin vi 
ser störst skillnad mellan kvinnor och män. 22 
procent av klagomålen som rör manliga patienter 
gäller psykiatrin medan 18 procent av klagomålen 
som rör kvinnliga patienter gäller psykiatrin. Inom 
verksamhetsområdet kirurgi ser vi det omvända 
förhållandet. Där rör 19 procent av klagomålen 
kvinnliga patienter medan 15 procent av klagomålen 
rör manliga patienter. 

Figur 3: Beslutade klagomål uppdelat på de tre största 
verksamhetsområdena och kön 2018, andel i procent. 

Källa: IVO. *Primärvård utom hemsjukvård 

Åtta procent av alla beslutade klagomål under 2018 
gäller verksamhetsområdet invärtesmedicin och sju 
procent gäller området akutmottnagning. Det är 
ungefär lika många klagomål som rör kvinnliga och 
manliga patienter i dessa två verksamhetsområden.  

De flesta klagomålen handlar om bristande vård 
och behandling 
Flertalet klagomål handlar på ett eller annat sätt om 
att patienten eller deras närstående upplevt brister i 
den vård och behandling som patienten har fått. Det 
är lika stor andel av klagomålen som gäller kvinnliga 
respektive manliga patienter bland de klagomål som 
handlar om bristande vård och behandling. 

Figur 4: Beslutade klagomål uppdelat på de tre största 
händelsekategorierna och kön 2018, andel i procent. 

Källa: IVO 
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Inspektionen för vård och omsorg 
Box 45184, 104 30, Stockholm 
010-788 50 00, 
registrator.vss@ivo.se 
www.ivo.se 

Klagomål på hälso- och sjukvården 
Patienter och deras närstående kan lämna klagomål när de upplever att 

något inom vården inte fungerar som det ska. I första hand ska dessa
klagomål lämnas till vårdgivare. I vissa fall kan klagomålet lämnas till 

IVO som utreder om det funnits patientsäkerhetsrisk.   

Det är också vanligt att klagomålen handlar om 
upplevda brister gällande bemötande och 
diagnostisering. En större del av de klagomål som 
gäller kvinnliga patienter handlar om bemötande 
jämfört med de klagomål som gäller manliga 
patienter. 

Inom kirurgi uppger kvinnor främst brister 
kopplade till obstetrik/gynekologi 
Kvinnor klagar främst på briser i obstetrik och 
gynekologi (läran om kvinnans könsorgan, graviditet 
och förlossning) i det kirurgiska 
verksamhetsområdet. Inom kirurgin finns det 
områden som riktar sig till kvinnliga respektive 
manliga patienter, Detta kan troligtvis förklara 
skillnaderna i vad män och kvinnor klagar på inom 
kirurgin. Kvinnor är i större utsträckning i kontakt 
med vården i samband med barnafödande än män. 
Män har inte på samma sätt en livshändelse som 
knyter samman dem med den kirurgiska hälso- och 
sjukvården. Om vi ser till vad klagomålen i 
verksamhetstyperna med stora könsskillnader 
(obstetrik/gynekologi, ortopedi och urologi) handlar 
om, finns det inga skillnader mellan vad kvinnor och 
män klagar på. Det är vanligast att klaga på vård och 
behandling, bemötande och diagnostisering oavsett 
verksamhetstyp.  

Figur 5: Beslutade klagomål uppdelat på de fem största 
verksamhetstyperna inom kirurgi och kön 2018, andel i procent. 

Källa: IVO 

Vill du veta mer? 
Vill du ha mer detaljerad statistik om enskildas 
klagomål på hälso- och sjukvården hittar du våra 
årliga statistiktabeller här. 
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