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Förord 

Patientsäkerhetskultur är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård. Forskning 

visar att säkerhetskulturen i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i 

den vård som levereras. Patientsäkerhetskultur uttrycker organisationens vilja 

och förmåga att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera så 

att säkerheten främjas.  

Att mäta och diskutera patientsäkerhetskultur ger värdefull information om 

medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter 

(Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt 

arbete med patientsäkerhetskultur 2016-05-11). 

Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF) är ett av tre validerade 

verktyg som rekommenderas av Europeiska nätverket för patientsäkerhet för att 

arbeta med patientsäkerhetskultur i Sverige. Materialet är framtaget på 

universitetet i Manchester 2006 under ledning av den amerikanske sociologen 

Robert Westrum. Det har sedan direktöversatts till svenska av Michael 

Christiansson, specialist i allmänmedicin och verksam i Landstinget Kalmar. 

 Under 2016 genomfördes pilottester av verktyget. Utvärderingen visar att 

materialet är mycket användbart vid diskussioner om patientsäkerhetskultur i 

den egna verksamheten men att det har funnits behov av anpassning till svenska 

förhållanden. SKL gav därför Region Skåne uppdraget att revidera verktyget. 

Region Skånes arbetsgrupp genomförde en första revidering under januari – 

september 2017. SKLs kontaktpersoner för patientsäkerhet har sedan testat och 

lämnat synpunkter på det. En andra revidering genomfördes därefter och i 

december 2017 lämnade det nationella nätverket för patientsäkerhetskultur sina 

kommentarer. Den nationella referensgruppen har under första kvartalet 2018 

slutfört revideringen samt säkerställt att verktyget är representativt för samtliga 

regioner och landsting i Sverige. Verktyget har fått en svensk titel och heter 

numera Säkerhetskulturtrappan, från A till E.  

 

Stockholm, juni 2018 

 

Hans Karlsson 

Avdelningen för vård och omsorg 
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Varför ska vi ödsla 
tid på patient-
säkerhetsproblem?

Vi tar patientsäkerhet 
på allvar och gör något 
när det inträffat en 
händelse

Vi har system som 
tar hand om 
patientsäkerheten

Vi diskuterar 
ständigt patientens 
säkerhet och 
händelser som kan 
inträffa

Patientsäkerhet 
är en integrerad 
del i allt vi gör

1. Beskrivning av verktyget 

Dialogverktyget Säkerhetskulturtrappan innehåller åtta dimensioner, som är 

centrala för patientsäkerhetskulturen. Dessa beskrivs närmare på sid 6. 

Dimensionerna skattas i fem nivåer, från A till E, beroende på hur väl utvecklad 

säkerhetskulturen är. Nivå A representerar lägsta nivån och E en högt utvecklad 

säkerhetskultur. 

Genom en teambaserad övning/workshop skapas en gemensam bild av 

patientsäkerhetskulturen i verksamheten och ett underlag som kan användas för 

att utveckla den vidare.  

 

Säkerhetskulturtrappan - hjälper er att: 

 Öka kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen 

 Underlätta diskussionen kring styrkor och förbättringsområden rörande 

patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen 

 Synliggöra skillnader i hur patientsäkerhetskulturen uppfattas bland 

medarbetarna 

 Visa på utvecklingsmöjligheter av patientsäkerheten 

 

 

  

A- Patologisk 

B- Reaktiv 
C- Byråkratisk 

D- Proaktiv 
E- Skapande 

Inspirerad av Diane Parkers säkerhetskulturtrappa i Manchester 

Patient Safety Framework   
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2. Använda verktyget 

Hur använder man Säkerhetskulturtrappan – från A till E? 

Verktyget Säkerhetskulturtrappan– från A till E används som en teambaserad 

övning/workshop. Resultatet ger en bild av hur patientsäkerhetskulturen inom 

en verksamhet uppfattas. Vid genomgång av dimensionerna beskriver ni först er 

individuellt upplevda nivå av patientsäkerhet. Därefter diskuterar gruppen sig 

fram till en gemensam syn gällande vilken nivå er verksamhet ligger på i varje 

enskild dimension. 

Ansvarig chef avgör om samtliga åtta dimensioner ska diskuteras under 

övningen/workshopen, eller om några ska väljas ut. 

Viktiga utgångspunkter för den som leder övningen/workshopen  

 Alla yrkesgrupper som arbetar i verksamheten/teamet bör delta.  

 Workshopledaren delar ut de arbetsblad/dimensioner som ska  

diskuteras till deltagarna när övningen startar. 

 Presentera verktyget och upplägget med hjälp av bilderna i dokumentet. 

 OBS! Förtydliga vad som avses med uttryck som t.ex. verksamhet och 

organisation så att alla deltagare utgår ifrån gemensamma definitioner. 

Detta görs förslagsvis under inledningen och antecknas på ett 

blädderblock/white board så att deltagarna har det tillgängligt under 

workshopen. 

Gör så här: 

1. Varje deltagare ska läsa igenom valda dimensioner och därefter markera 

den nivå hen tycker mest och bäst kännetecknar verksamheten.  

2. Markera med kryss direkt på dimensionsbladet. Kan inte en nivå väljas 

markeras fler. 

3. Diskutera sedan resultatet i gruppen. När det finns skillnader i skattningen 

är det bra att diskutera tänkbara orsaker.  

Försök enas om en gemensam bild inom varje dimension. För in resultatet 

på utvärderingsbladet (sidan 15). Skattningsskalan 1-10 kan vara till hjälp 

när det är svårt att välja mellan två nivåer. 

4. Inom dimensioner med förbättringspotential ska ni sedan reflektera över 

varför det är så i er verksamhet. Jämför med beskrivningen av en högre nivå 

i kulturtrappan och diskutera hur patientsäkerhetskulturen kan utvecklas.   

5. Dokumentera de förbättringsförslag som ni diskuterar fram på bladet för 

åtgärder och uppföljning sidan 16. 
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3. Beskrivning av dimensionerna 
Från A-E innehåller åtta olika dimensioner av mått för patientsäkerhet 

 

 

  

A- Patologisk 

B- Reaktiv 
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4. Arbetsblad 1-8 

Dimension 1 
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Dimension 2 
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Dimension 3 
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Dimension 4 
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Dimension 5 
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Dimension 6 
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Dimension 7 
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Dimension 8 
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5. Utvärderingsblad 

Används för sammanställning av verksamhetens nivå avseende säkerhetskulturen. Skattningsskala 1 – 10. 

 

  
3 1 4 2 0 10 5 6 7 9 8 
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6. Mall för åtgärder och uppföljning  

Används för att prioritera och systematisera förbättringsområde 
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7. Ordförklaringar och 
referenser 

Avvikelse 

Händelse som medfört eller som kunnat medföra något oönskat. I detta verktyg 

används avvikelse som ett samlingsnamn för negativ händelse, tillbud och risk. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Negativ händelse 

Händelse som medfört något oönskat. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Tillbud 

Händelse som hade kunnat medföra något oönskat. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Risk 
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Vårdskada 
Skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 

vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Källa: www.socialstyrelsen.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Avvikelsehantering 
Att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, 

dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och 

återföra resultaten. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659)  

Egenkontroll 
Ingår som del i Socialstyrelsens föreskrifter gällande Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Exempel på egenkontroll är: Mätningar BHK - 

Basala hygien rutiner och klädregler. VRI –Vårdrelaterade infektioner. 

Trycksårsmätningar samt markörbaserad journalgranskning. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Ledningssystem 
Finns i Socialstyrelsen termbank "system för att fastställa grundprinciper för 

ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål”. 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Patientsäkerhetslagen (2010:659).  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Organisation 
T. ex. landsting, region, verksamhetsområde. 

Verksamhet 
T. ex. avdelning, enhet, klinik, vårdcentral etc. 

Högsta ledningen 
T. ex. chefens chef. 

Oberoende medborgare 
T. ex. representant från patientförening. 

Team 
I Socialstyrelsens termbank finns ordet "vårdteam" och förklaras som "grupp av 

samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med 

uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter" 

Källa: www.socialstyrelsen.se  

Styrande och stödjande dokument 
Styrande dokument = t. ex. policys, riktlinjer och rutiner. 

Stödjande dokument = t. ex. checklistor och beskrivningar. 

Lärande organisation 
Organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina 

uppgifter på ett bättre sätt. (Nationalencyklopedin). 

Säkerhetskulturtrappan  

Källa: Dr Diane Parker, director of Safety Culture Associates Limited, 

Manchester Business School, The University of Manchester. 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla 

sitt arbete med patientsäkerhet 

Patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård. 

Forskning visar att rådande säkerhetskultur i en organisation påverkar kvaliteten 

och säkerheten i den vård som levereras.  

Under 2016 genomfördes pilottester av verktyget där efterföljande utvärdering 

visade att verktyget är mycket användbart vid diskussioner om 

patientsäkerhetskulturen i en verksamhet, men att det behövde förbättras samt 

anpassas till svenska förhållanden. SKL gav i december 2016 Region Skåne 

uppdraget att revidera verktyget. 

Följande personer har bidragit med värdefull kunskap och erfarenhet: 

Projektledare: Jenny Andersson, Region Skåne. 

Arbetsgrupp: Anneli Juhlin, Region Skåne. Pia Altgård, Region Skåne. Vinko 

Mikulic, Region Skåne. Margareta Albinsson, Region Skåne. 

Nationell referensgrupp: Ulla-Karin Blom Ivarsson, Region Gävleborg. Gulli 

Malmborg, Landstinget Blekinge. Åsa Hansson, Landstinget Dalarna. Marianne 

Nilsson, Region Jämtland Härjedalen. Marita Danielsson, SKL och Region 

Östergötland. 
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