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Förord 

Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan 
uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg att hitta styrkor och för-
bättringsområden. Genom mätning ökar förståelsen för de aspekter som på-
verkar patientsäkerheten och ett förbättringsarbete kan påbörjas. 

År 2008 översatte och begreppsvaliderade sex landsting och Socialstyrelsen en 
amerikansk enkät för att mäta patientsäkerhetskulturen. Enkätresultaten är av-
sedda att ingå i den strategiska verksamhetsutvecklingen. Denna tipsguide ger 
praktiska råd för hur mätningar ska genomföras och ska ses som ett komple-
ment till handboken ”Att mäta patientsäkerhetskulturen” som beskriver enkät-
metoden. Den finns att ladda ner på www.skl.se/publikationer. Handboken, som 
utkom 2009, är ett av flera nationella verktyg för att underlätta det systematiska 
arbetet med att göra den svenska hälso- och sjukvården säkrare. Det underlättar 
att ha den till hands eftersom det finns många hänvisningar till den i denna tips-
guide. 

Mätningar av patientsäkerhetskulturen har med hjälp av enkäten gjorts i lands-
ting, på sjukhus eller i delar av verksamheter. Oavsett om de görs i liten eller 
stor skala är god framförhållning och planering viktiga framgångsfaktorer. 

Tipsguiden riktar sig till ledning och ansvariga för mätprocessen och ger tips 
och råd för hur mätningar genomförs och hur resultat analyseras, tolkas och 
återförs. Exempel ges även på verktyg och metoder som kan utveckla och för-
bättra patientsäkerheten. 

Tipsguiden är framtagen av Mita Danielsson (Landstinget i Östergötland)  
i samarbete med: 
Berit Axelsson (Landstinget i Jönköpings län) 
Johan Frisack (Indikator) 
Inger Henningsson (Landstinget Kronoberg) 
Marion Lindh (Stockholms läns landsting) 
Hans Rutberg (Landstinget i Östergötland) 
Uppdragsgivare: Eva Estling (Sveriges Kommuner och Landsting) 
 
Stockholm i september 2011 
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Läsanvisningar 
Denna tipsguide är indelad i faser. I början av varje fas finns en tidsaxel med en 
markeringsruta som visar vilken del av undersökningen som beskrivs. 
 

 
 
Hänvisningar till handboken Att mäta patientsäkerhetskulturen (hädanefter kallad 
handboken) finns på flera ställen. Läs handboken först för att öka värdet av 
tipsguiden. Handboken finns på www.skl.se/publikationer. Observera att i den 
nedladdningsbara pdf-filen saknas enkäten eftersom man måste beställa boken för 
att få enkäten. Den kan alltså inte laddas ner från nätet. 
 
I slutet av varje fas finns en checklista med plats för egna anteckningar. Check-
listan kan användas som ett aktivt stöd.  
 

Aktivitet Ja  Nej 
Plats för aktivitet    
Egna anteckningar 
 
 
 

 
Utvalda tips finns samlade i ”tipsrutor” på olika platser i guiden.  
 

 
 
Kontaktpersoner och e-postadresser finns i slutet av tipsguiden. Det finns också 
hänvisningar till nedladdningsbara dokument som kan anpassas till den egna 
verksamheten. Klickbara länkar finns i den digitala versionen av skriften. 

TIPS  
 Läs handboken först. 
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Fas 1 – Förberedelser  
inför start 
Handboken sid. 9-10 (3.1 Ansvarsfördelning)  
 
 

 
 
Innan arbetet med att mäta patientsäkerhetskulturen börjar är det viktigt att syftet 
med mätningen är definierat. Syftet definieras i handboken på sidan 4: 
Patientsäkerhetskulturen mäts för att: 

• kartlägga styrkor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och därmed 
tydliggöra angelägna förbättringsområden 

• öka insikten om förutsättningarna för god patientsäkerhet hos både med-
arbetare och ledare 

• studera förändring i förhållningssätt och attityder som effekt bland annat av 
genomförda interventioner 

• göra jämförelser mellan vårdenheter, olika yrkeskategorier etc. 

Tänk igenom eventuella kompletterande idéer kring syftet och tydliggör det som 
eventuellt ska läggas till.  
 
Processen startar med att det finns ett önskemål i verksamheten om att genomföra 
en undersökning av patientsäkerhetskulturen. För att genomförandet ska fungera 
måste mätningen vara förankrad i ledningen, För information från verksamheter 
med erfarenhet av att mäta patientsäkerhetskulturen, se Kontaktpersoner. 
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Uppdraget 
Inför starten behövs ett uppdrag från ansvariga personer i verksamheten. 
Säkerställ att uppdraget innehåller: 

• vem/vilka som är uppdragsgivare 
• en tydlig beskrivning av uppdragets omfattning  
• uppdragsgivarens underskrift. 

Använd de mallar och den infrastruktur som finns för att genomföra projekt i er 
verksamhet. Ett förslag på mall till uppdragsbeskrivning finns i bilaga 1. 

Inför beslut om tidpunkt för mätning 
Se över och samordna tider för andra planerade aktiviteter, t.ex. en medarbetar-
enkät, som också kräver extra insatser från verksamheten. Undvik att ha flera 
enkäter samtidigt. Mätningen bör inte heller sammanfalla med andra större hän-
delser i verksamheten eller med semesterperioder. 

Personella resurser  
Bilda en arbetsgrupp med erfarenhet av enkäter, t.ex. medarbetare på perso-
nalavdelningar. Om en elektronisk enkät används är det viktigt att involvera IT-
ansvariga för att säkerställa utskick av e-post. En informations- eller kommuni-
kationsavdelning kan vara en resurs, exempelvis genom att ta fram informa-
tionsmaterial och publicera på verksamhetens webbplats.  

Ekonomi 
Gör en ekonomisk uppskattning av projektet. Beräkna kostnader för till exempel: 

• avsatt tid för projektledare 
• verktyg för datainsamling och databearbetning 
• information om undersökningen till medarbetarna 
• förtäring vid informationsträffar, planeringsmöten och uppföljningsmöten. 

Om undersökningen görs tillsammans med ett företag är det viktigt att kontrollera 
med upphandlingsenheten vilka regler som gäller för tecknande av avtal och vem 
som är behörig att göra det. I vissa fall kan landstinget redan ha handlat upp 
tjänsten. 

Undersökningen kan genomföras webbaserat i samverkan med ett undersök-
ningsföretag som även tillhandahåller lagring av data. För aktuella priser kon-
taktas företaget. Om landstinget gör undersökningen på egen hand eller till-
sammans med ett annat företag kan data läggas in i den gemensamma databasen 
till en låg kostnad.  

Återföring av resultat 
Diskutera tidigt i processen hur, när och var resultaten ska återföras i organisa-
tionen så att det är klart då den interna lanseringen av enkäten startar. Se till att 
det framgår av förhandsinformationen. 
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Checklista Fas 1 Förberedelser inför start 
Aktivitet Ja  Nej 
Ledningen är informerad och stödjer genomförande   
Påskrivet uppdrag finns   
Avstämning har skett mot andra resurskrävande aktiviteter   
Intressenter har vidtalats   
Ansvariga personer (grupp) för genomförande av mätningen är 
utsedda 

  

Syftet med enkäten är tydligt    
Frågor kring avtal och ekonomi är lösta   
 
 

 
Egna anteckningar 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
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Fas 2 – Planera 
Handboken sid. 10-13 (3.2.2 Planera enkätundersökningen)  
 

 
 

Tidsplan 
Ta fram en tidsplan för kommande aktiviteter som beskriver: 

• möten med berörda personer  
• informationsaktiviteter (se förslag till kommunikationsplan i bilaga 2) 
• aktiviteter med det företag som ansvarar för datainsamlingen.  

Informationsaktiviteter 
Ta fram ett presentationsmaterial för informationsaktiviteter. Mall för bildspel 
finns tillsammans med Tipsguiden i en särskild fil på www.skl.se/publikationer. 
 

 

Vilka ska informeras i planeringsfasen? 
För att uppnå hög acceptans och svarsfrekvens följ kommunikationsplanen så att 
nedanstående målgrupper informeras.  

 
TIPS vid informationstillfällen 

 Berätta när, hur och var resultatet kommer att presenteras 
 Var tydlig med vem som kommer att få informationen och av 

vem/vilka 
 Ge tydlig information om vem/vilka som är uppdragsgivare 
 Lyft fram syftet  
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• Presentera planeringen för mätningen i ett tidigt skede för den ansvariga 
ledningsgruppen och eventuella andra berörda ledningsgrupper. 

• Håll cheferna på samtliga nivåer informerade om enkäten. Använd gärna 
verksamhetens ordinarie mötestillfällen.  

• Tillhandahåll material för lokala informationsaktiviteter för de anställda, 
t.ex. powerpointpresentationer och andra bildspel.  

• Informera de fackliga representanterna och huvudskyddsombuden. 
• Informera också andra grupper med särskilt patientsäkerhetsansvar och –

uppdrag, exempelvis avvikelsesamordnare, verksamhetsutvecklare, 
vårdutvecklare, hygienombud, HLR-ansvariga och riskmanagers. 

• Anpassa informationen till de olika grupperna och använd gärna personer 
med mandat och trovärdighet vid introduktionen av enkäten, t.ex. 
chefläkare eller annan patientsäkerhetsspecialist. 

 

 

Vilka ska få enkäten? 
Handboken sid. 4, 10-12 (1.2 Målgrupper och 3.2.2 Fingranska personallistan)  
 
Enkäten är avsedd för alla medarbetare, även IT-, HR-/PA-, ekonomi-, städ-, 
service-, bygg-/fastighets- och transportpersonal med flera eftersom alla med-
arbetare har betydelse för säkerheten i vården. Låt gärna medarbetare från dessa 
enheter testa frågorna innan det fattas beslut om vilka enheter eller personal-
grupper som ska besvara enkäten.  

För att få ett stort engagemang inom olika verksamheter är det angeläget att ge 
allsidig information om enkäten innan mätningen startar. Betona att det går bra att 
hoppa över frågor eftersom vissa medarbetare inom exempelvis tandvård och 
öppenvård liksom sekreterare och de grupper som nämnts ovan kan tycka att de 
inte är berörda av alla frågor.  

Alla vårdgivare med landstingsavtal oavsett driftform kan använda enkäten.  

Hur ska resultatet presenteras? 
Ta fram en plan för hur resultaten ska återföras och publiceras innan under-
sökningen genomförs. För att resultaten ska kunna användas i verksamhetens 
utvecklingsarbete behöver resurser avsättas för redovisningen på avdelnings-  
eller enhetsnivå.  

Skapa grupper där alla som ska vara med i undersökningen ingår så att åter-
föringen av resultat underlättas. En tumregel är att utgå från det kostnadsställe 
eller den arbetsplats som finns knuten till varje medarbetare i personalkatalogen. 

Om ett kostnadsställe eller en arbetsplats har färre än de tio personer som re-
kommenderas i handboken måste enheter läggas samman på ett användbart sätt. 

OBS! Vid låg svarsfrekvens kan det uppstå nya grupper med färre än tio personer 
vilket måste beaktas innan resultatet redovisas. 

 
TIPS på informationskanaler 

 Intranätet: skapa en sida med aktuell information 
 Film på intranätets förstasida kan förstärka budskapet  
 Affischer med enkla budskap 
 FAQ på hemsidan med vanliga frågor och svar (se bilaga 3) 
 Bildspel  
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Använd ett aktuellt organisationsträd när ni planerar för att på förhand kunna se vilka 
sammansättningar som är möjliga för att få så homogena grupper som möjligt. 

Informationsbrev till respondenterna 
Handboken sid. 11 (3.2.2 Planera enkätundersökning)  

Ett informationsbrev ska skickas till alla som förväntas svara på enkäten cirka en 
vecka innan mätningen. Det bör vara undertecknat av en person med mandat i 
organisationen (exempelvis uppdragsgivaren).  
 

 

Enkäten 
Handbok sid. 13 (3.2.3 Skicka ut enkät) 

Frågorna kan inte ändras eftersom enkäten är validerad i sin nuvarande form. 
Vissa av frågorna kan därför behöva en kort förklaringstext för att bli tydligare. 
Ord som sjukhusledning, min närmaste chef och min vårdenhet kan behöva 
definieras för att klargöra vem och vad som avses. Korta informationstexter kan 
läggas till i enkäten. 

Påminn dem som svarar på enkäten om att inte besvara frågor som inte är rele-
vanta för den egna verksamheten. 

Det går att lägga till frågor vid nästa mätning. Det ger t.ex. möjlighet att utvärdera 
lokala åtgärder. Dessa frågor läggs då till efter den sista sektionen (H-sektionen). 

 
IT-TIPS 

 Informera IT-avdelningen om det stora e-postutskick som kommer 
för att det inte ska bli problem med brandväggar och spam-filter. 

 Utse en ansvarig för studsande mejl, dvs. mejl som hade felaktig  
e-post adress vid det första informationsutskicket.  
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Checklista Fas 2 Planering 
Aktivitet Ja  Nej 
Tidsplan finns   
Tider för möten med berörda personer är fastställda   
Mottagare av information är definierade   
Informationsaktiviteter är planerade   
Ansvariga för informationstillfällen är utsedda   
Övriga informationsaktiviteter (hemsida, affischer etc.)  
är planerade 

  

Vilka medarbetare som ska få enkäten är tydligt definierat   
Lista med ansvariga för aktuella personallistor är upprättad   
Uppdaterat organisationsträd finns   
Begrepp i enkäten är förtydligade   
 
 

 
Egna anteckningar 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
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Fas 3 – Genomföra 
Handboken sid. 13-14 (3.2.4 Samla in enkätsvar)  
 
 

 
 
 
Projektledaren eller någon annan utsedd person, eventuellt en representant från 
företaget, bör finnas lättillgänglig via mejl eller telefon för att besvara frågor om 
enkäten under svarstiden.  
 

 

För högre svarsfrekvens 
För att få ett underlag som är tillförlitligt för att användas i kommande förbätt-
ringsarbete bör en svarsfrekvens på över 75 procent uppnås. En barometer på 
intranätets första sida som visar den aktuella svarsfrekvensen för alla deltagande 
enheter - eller egna lokala metoder - kan öka medarbetarnas intresse. Skicka 
exempelvis regelbundet ut statistik på hur svarsfrekvensen ser ut per klinik eller 
per enhet under enkätperioden – alla ska se varandras svarsfrekvenser.  

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Det är bra att reservera tid vid ordinarie 
möten för att besvara den. Ha en plan för att påminna medarbetarna för att få in 
fler svar. 
 
 

 
TIPS 

 Inrätta en help-deskfunktion under undersökningen 
 Svara alltid snabbt på frågorna  
 Lägg upp frågor och svar i ett FAQ-dokument tillgängligt för alla 
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Checklista Fas 3 Genomföra 
Aktivitet Ja  Nej 
Finns det personer tillgängliga för frågor under mätningen?   
Har vanliga frågor publicerats (FAQ)?   
Har beslut fattats om när påminnelser ska gå ut?   
Finns en handlingsplan vid låg svarsfrekvens  
(t.ex. extra påminnelser och riktad information)? 

  

Finns en ansvarig för uppdatering av informationen  
på hemsidan? 

  

 
 

 
Egna anteckningar 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 

 
TIPS för att öka svarsfrekvensen 

 Fundera över om det ska finnas belöningssystem kopplat till höga 
svarsfrekvenser – belöningen bör då gå till hela enheten/avdelningen 

 Rekommendera att chefer avslutar ordinarie möten 15 minuter tidigare för 
att ge medarbetarna tid att besvara enkäten 

 Betona att det ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna att besvara enkäten 
 Fundera över om enkäter på papper ska skickas hem till dem som inte har 

svarat 
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Fas 4 – Resultatet 
Handboken sid. 14–17 (3.2.6 Sammanställa enkätsvar till resultat) 
 
 

 
 
 
 

Resultatet efter mätning och inmatning i databasen visar svarsutfallet för varje 
påstående. Resultat visas också per frågeområde. Bakom varje frågeområde finns 
ett till fyra påståenden. Resultatet redovisas i frågeområden, förutom G1, G2 och 
bakgrundsvariabler. Varje dimensions resultat kan ligga mellan 0 och 100. Siffran 
som anges i dimensionerna är inte procent utan ett index. Det beror på att svar i 
mitten (varken eller) utesluts vid beräkningen av dimensioner. 

Analys 
Verksamhetens resultat bör analyseras lokalt och bearbetas på arbetsplatsen för 
att leda till lämpliga åtgärder. Enkäten ger även ledningar på högre nivåer hjälp i 
det strategiska arbetet kring områden som ledningens engagemang, samarbete 
mellan enheter och överföringar och överlämningar etc. Resultatet ger en bild av 
vad medarbetarna uppfattar som styrkor respektive förbättringsområden inom de 
olika dimensionerna. 

Om övergripande och jämförande analyser ska göras måste ett tydligt beslut 
finnas om vilka som är ansvariga, innan undersökningen görs.  

Fundera över vilka stödpersoner (t.ex. verksamhetsutvecklare) som behövs i 
verksamheten för att hantera uttag av resultat. Besluta hur och när de kan få 
information för att lära sig att ta ut resultat från databasen.  
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Checklista Fas 4 Resultatet 
Aktivitet Ja  Nej 
Ansvariga för övergripande analys   
Utsedda personer för uttag av data   
Möjlighet att träna uttag av data   
 
 
Egna anteckningar 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
 

 
Kom ihåg 

 Högt värde är alltid bra oavsett frågeformulering 
 Svar i mitten (varken eller) utesluts vid resultatberäkningen  

av frågeområden 
 Dimensionens resultat anges i andel som har svarat helt  

eller delvis positivt  
 Beakta hur många svarande varje grupp innehåller.  

Ju lägre antal desto mer utslagsgivande är enskilda svar 
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Fas 5 – Återföra resultat 
Handboken sid. 17-18 (3.2.8 Återföra resultat) 
 
 

 
 
 
Diskutera formen för presentation av resultaten med uppdragsgivare och even-
tuellt anlitat företag. Om lösenord används för åtkomst till data måste behörig-
heter diskuteras och beslutas. Man bör till exempel ta ställning till om hela 
organisationen ska använda samma lösenord för att uppnå full öppenhet eller om 
tillgången ska vara begränsad. Det är särskilt viktigt att bestämma om tillgången 
till resultaten för privata vårdgivare. Detta är en fråga som landstings-
/sjukhusledningen beslutar om.  

Håll reda på när resultaten är tillgängliga efter avslutad mätning och besluta när 
den första presentationen för ledning och nyckelpersoner inklusive uppdrags-
givare ska ske. Ha en plan över vilka andra intressenter som bör få information i 
ett tidigt skede. 

Presentation av resultaten bör göras i organisationen enligt samma struktur som 
informationsspridningen. Informera fackliga företrädare och huvudskyddsombud 
och andra nyckelpersoner som arbetar aktivt med frågor om patientsäkerhet. 

Uppmana chefer att i ett lämpligt forum gå igenom resultaten med alla med-
arbetare, t.ex. i samband med utbildningsdagar, internat eller andra mötesformer. 
Avsikten med och styrkan i enkäten är i första hand att lokala enheter följer sin 
egen utveckling över tid. Jämförande resultat mellan olika yrkeskategorier på 
kliniken kan ge intressanta diskussioner. Även jämförelser mellan kliniker, 
centrum, divisioner, förvaltningar och landsting kan vara av värde. 
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Enligt handboken räcker det att mäta patientsäkerhetskulturen vartannat år. Första 
mätningen ger en bas för att följa resultaten i fortsatta mätningar. För att öka 
förtroendet för metoden som ett verktyg för att förbättra patientsäkerheten behövs 
en långsiktig plan för mätningar. 
 

 
 

 

 
Checklista Fas 5 Återföra resultat 
Aktivitet Ja  Nej 
Kommunikationsplan kompletterad med aktiviteter  
för resultatinformation 

  

Plan för att de som fick information före  
mätningen ska få uppföljning av resultaten 

  

Plan för kommande mätningar   
Beslut om hur öppet redovisningen ska ske   

 
TIPS för resultatredovisning 
Gör bildspel som visar 
 

 övergripande resultat 
 resultatjämförelse med övriga landet  
 resultat från olika yrkeskategorier 
 resultat från medarbetare och chefer 

 
Gå igenom de öppna svaren och ge exempel 

 
Flera TIPS för resultatredovisning 

 Fundera på vilka mötestillfällen som finns för att sprida resultat 
(utbildningar, patientsäkerhetssatsningar/-dagar etc.) 

 Fundera på om det finns andra sammanhang då resultaten kan 
efterfrågas (t.ex. i samband med patientsäkerhetsdialoger, 
kvalitetsrapporter, årsredovisningar) 

 Skapa en lathund som stöd för uttag av data 

 
Att fundera på 

 Är resultatet väntat? 
 Vilka målvärden önskas i kommande mätningar? 
 Vad kan vi lära av andra? 
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Egna anteckningar 
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Fas 6 – Analys av data och val 
av förbättringsområden 
Handboken sid. 17 (3.2.8 Analysera resultat och skriva rapport) 
 
 

 
 
 
Undersökningens syfte är att bidra till att verksamheten utvecklar sin patient-
säkerhet. Enkätutfallet visar på förbättringsområden och styrkor men ger inga 
svar på varför resultatet ser ut som det gör. Det måste diskuteras och analyseras. 
Förutsättningar för att arbeta vidare med förbättringsarbete skapas när chefer och 
medarbetare tar ett gemensamt ansvar för en dialog om utfallet av enkäten.  

Enkätsvaren speglar varje medarbetares uppfattning om patientsäkerheten på 
arbetsplatsen. Faktorer på individ-, grupp- eller organisationsnivå kan påverka 
svaren, till exempel enskilda näraliggande händelser (personliga och/eller 
arbetsrelaterade) liksom hur enkäten hanterades (exempelvis tidpunkt och till-
vägagångssätt). Därför är en gemensam organiserad diskussion i arbetsgruppen 
om resultatet viktig för att förstå utfallet. 

Resultatåterföring 
Säkerställ att den ansvariga chefen är väl insatt i enhetens enkätresultat innan 
medarbetarna informeras. 

• Var tydlig med att alla på enheten har ett ansvar för resultatet som 
presenteras. 

• Be att få höra allas reflektioner efter presentationen. 
• Lyssna aktivt under presentation och efterföljande diskussion. 
• Framhåll en hög svarsfrekvens (>75 procent) som något positivt. 
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• Lyft fram det positiva utfallet i enkäten, t.ex. frågeområden som är  
högt bedömda (>70). 

• Beskriv förbättringsområden, t.ex. frågeområden som är lågt.  
• bedömda (<50). 
• Undvik att kalla resultat dåliga eftersom det kan leda till onödiga 

försvarsdiskussioner. 
• Framhåll att svaga resultat under vissa förutsättningar kan vara 

acceptabla. 
• Var öppen med svaga resultat och kommunicera dem sakligt och konkret. 
• Fråga efter vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet. 
• Bekräfta att orsaker till utfallet finns både inom och utanför den lokala 

verksamheten. 
• Betona vikten av att prioritera angelägna förbättringsarbeten inför nästa 

mätning. 
• Fråga efter tänkbara orsaker vid låg svarsfrekvens. 
• Framhåll att en låg svarsfrekvens ger osäkra resultat. 
• Efterlys åtgärder som kan höja svarsfrekvensen vid nästa mätning. 

 
När verksamheten ska prioritera det som ska analyseras djupare är det lämpligt att 
börja med de dimensioner som har fått ett resultat som ligger lägre än 50 och/eller 
där skillnaden gentemot landstingets/sjukhusets/divisionens resultat är större än 5.  

Utfall av dimensioner/frågeområde och enskilda svar 
Då dimensioner redovisas är det angeläget att notera att enskilda svar kan bli 
starkt utslagsgivande för utfallet om gruppen är liten, framförallt om många har 
svarat ”varken eller”. Därför ska svarsfrekvensen och det faktiska antal personer 
som har besvarat enkäten alltid beaktas då data analyseras. Dimensionerna ger en 
bild av säkerhetskulturen i stort och svaren på enskilda frågor ger en 
kompletterande och mer detaljerad information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som hjälp för att bedöma utfallet av de olika dimensionerna i enkäten kan  
färgsignalerna nedan användas. 
 

 
 
 
 
 

 
Dimensioner med ett index på 70 eller högre uppfattas som väl fungerande av 
medarbetarna. Utfall mellan 51 och 69 anger att förbättringar kan vara aktuella 
men att de sannolikt har lägre prioritet än utfall på nivå 50 eller lägre. Dimen-
sionsresultat inom det röda referensintervallet anses av medarbetarna fungera 
otillfredsställande och ska leda till åtgärder.  

≥70 

51-69 

≤50 

• Dimensioner redovisas som ett resultat. 

• Frågor redovisas i procent. 

• Resultatet visar utfall av positivt besvarade frågor utifrån ett 
säkerhetskulturperspektiv. 

• Högt värde är alltid positivt. 

• För beräkning av dimensioner se handboken Att mäta 
patientsäkerhetskulturen, sida 15. 
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Håll i minnet då utfallen bearbetas att en hög siffra för den egna enheten eller en 
låg för andra bör tolkas med viss försiktighet eftersom vi tenderar att uppfatta oss 
själva och vår egen verksamhet mer positivt än andras.  

Utfallet av den första mätningen ska ses som ett utgångsvärde, ”en temperatur-
mätning”, som gör det möjligt att följa den fortsatta utvecklingen efter genom-
förda åtgärder. I en starkt utvecklad kvalitets- och säkerhetskultur bör goda 
resultat kunna återspeglas även i andra patient- och medarbetarenkäter 
(Kammerlind 2004). 

Hur förbättringsområden identifieras 
Tillvägagångssätt för fortsatt arbete:  

• Identifiera de dimensioner som har index under 50. 
• Ta fram de frågor som hör till dessa dimensioner. 
• Studera svarsfördelningen för respektive fråga (exempel andel som har 

svarat ”varken eller”). 
• Jämför det egna resultatet med det bildspel som genereras från databasen 

som bland annat beskriver de tio lägst respektive högst skattade frågorna. 
Fundera på om det finns fler aspekter att beakta.  

• Presentera enkätens utfall tillsammans med medarbetarnas öppna 
kommentarer (se Fas 5). 

Förekomst av många ”varken eller”- svar kan vara ett uttryck för att frågorna inte 
är relevanta för medarbetarna eller att kunskapen inom området patientsäkerhet 
ännu är låg. Exempelvis kan medarbetare utan direkta patientkontakter känna sig 
främmande inför patientrelaterade frågor. 

Att jämföra resultat 
Jämförelser över tid inom den egna verksamheten ger kunskap om effekterna av 
riktade förbättringsinsatser. Jämförelser med utfallen för nationen, landstinget, 
sjukhus, centrum, divisioner m.fl. eller andra kliniker med samma specialitets-
inriktning kan också göras. Att besöka verksamheter med positiva utfall kan ge 
värdefulla tips för det egna förbättringsarbetet. 

Gruppering av dimensioner/frågeområden 
Under våren 2011 har data från flera landsting samlats i en gemensam databas.  
26 000 svar har bearbetats för att identifiera samband mellan olika dimensioner 
och frågor. Syftet med bearbetningen har varit: 

• att skapa aggregerade områden av flera dimensioner för att lättare  
kunna analysera resultatet 

• att koppla de olika områdena till relevanta patientsäkerhetsverktyg.  

Sambandsanalysen av dimensionerna visar att sammantagen säkerhetsmedve-
tenhet och självskattad patientsäkerhetsnivå kan betraktas som utfallsmått för hela 
enkäten. Det betyder att enkätens samtliga svar påverkar resultatet för dessa två 
dimensioner.  

Det finns även starka samband mellan andra dimensioner i enkäten, se Figur 1 
Dimensionsområden. Utöver dessa finns ytterligare ett antal samband, men de 
bedöms som mindre relevanta i tolkningen.  

Sambandsanalyserna mellan dimensionerna har resulterat i fem dimensions-
områden (Figur 1). 
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1. Samarbete med andra  
13. Samarbete mellan vårdenheterna 
14. Överlämningar och överföringar av patienter och information 

2. Ledning och organisation 
5. Min närmsta chefs agerande kring patientsäkerhet 
8. Öppenhet i kommunikationen  
10. En icke straff- och skuldbeläggande kultur  
11. Arbetsbelastning och personaltäthet  
12. Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete  

3. Säkerhetskultur i egen verksamhet  
1. Benägenhet att rapportera händelser 
6. Lärandeorganisation 
7. Samarbete inom vårdenheten 
9. Återföring och kommunikation kring avvikelser 

4. Stöd vid negativ händelse 
16. Information och stöd till patient vid negativ händelse 
17. Information och stöd till personal vid negativ händelse  

5. Antal rapporterade händelser 
Antal rapporterade risker  
Antal rapporterade tillbud/negativa händelser 

Utfallsmått:  
2. Sammantagen säkerhetsmedvetenhet  
3. Självskattad patientsäkerhetsnivå  

 
 
Figur 1  

 

Sammantagen 
säkerhetsmed-
vetenhet och 
självskattad 

patientsäker-
hetsnivå

Dimensionsområde Dimensioner

Antal 
rapporterade 
händelser

Stöd vid negativ 
händelse

Säkerhetskultur i 
egen verksamhet

Ledning och 
organisation

Samarbete 
med andra

13. Samarbete mellan vårdenheterna

14. Överlämningar och överföringar 
av patienter och information

12. Högsta ledningens stöd 
till patientsäkerhetsarbete

11. Arbetsbelastning och personaltäthet

8. Öppenhet i kommunikationen

10. En icke straff- och skuldbeläggande 
kultur

1. Benägenhet att rapporterar händelser

6. Lärandeorganisation

7. Samarbete mellan vårdenheten

9. Återföring och kommunikation kring 
avvikelser

16. Information och stöd till patient 
vid negativ händelse

17. Information och stöd till patient 
vid negativ händelse

Antal rapporterade tillbud/negativa 
händelser

Antal rapporterade risker

5. Min närmsta chefs agerande 
kring patientsäkerhet
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Utformning av handlingsplaner 
En grundstruktur innehåller exempelvis: 
 

• identifierade förbättringsområden och lösningar  
• målbeskrivning  
• lösningsfas – hur tar vi oss mot målen?  
• beslut om tidsatta handlingsplaner. 

Eftersom vissa frågeområden delvis också berörs i medarbetarenkäter är det en 
fördel att jämföra resultaten för att sedan kunna samordna handlingsplanerna. 

Förbättringsområden och lösningar 

Målet är att ringa in några områden eller enskilda frågor för att identifiera för-
bättringsområden.  
 

 

 
Arbeta förslagsvis i mindre interprofessionella grupper för att ta fram lösningar 
inom prioriterade förbättringsområden. Fördjupa analysen för att identifiera de 
bakomliggande orsakerna till resultaten. Försök att se bortom närliggande för-
klaringar och ställ följdfrågan varför flera gånger för att komma så nära grund-
orsaker som möjligt.  
 

 

 
Det är viktigt att någon leder diskussionerna och att spelreglerna för samtalet är 
kända av alla i gruppen. Deltagarna ska kunna uttrycka sig fritt utan att bli av-
brutna av kritiska synpunkter. Tankar och idéer om orsaker och lösningsförslag 
dokumenteras fortlöpande. Resultatet återförs och stäms av med alla som berörs 
av arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPS vid val av förbättringsområden 

 Vad har störst betydelse för patienternas säkerhet? 
 Vad kan ni själva påverka? 
 Fokusera inte på fler än fyra områden. 
 Vad behöver rapporteras uppåt av det som gruppen inte kan  

påverka själv? 

 
TIPS på frågor att ställa sig 

 Vilka är våra styrkor? 
 Vilken är vår förbättringspotential? 
 Varför? 
 Hur har vi hamnat här?  
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Målbeskrivning  

Fokusera på hur ni kommer vidare utifrån diskussionerna.  

 

 
 
Varje deltagare kan få i uppgift att skriva ned nyckelord om framtiden inom det 
aktuella förbättringsområdet.  

Hur tar vi oss mot målen?  

Inventera föreslagna aktiviteter (lösningar) utifrån de identifierade förbättrings-
områdena. Tänk på att fokusera på lösningar och inte på problembeskrivningar. 
 

 

Besluta om tidsatta handlingsplaner  

Sammanställ de förbättringsförslag som har kommit fram och bestäm vilka 
områden och åtgärder som ska ingå i arbetsplatsens handlingsplaner. Mall för 
handlingsplan finns i bilaga 4. 
 

 

 
TIPS på flera frågor 

 Vad vill vi? 
 Vad ska vi bli bättre på? 
 Hur hänger detta ihop med mål och visioner för verksamheten? 

 
TIPS på ännu fler frågor 

 Vad kan vi göra inom varje förbättringsområde? 
 Vad måste lyftas högre upp i organisationen? 
 Vad måste vi göra nu och vad kan vi vänta med? 
 Hur kan vi genomföra förslagen? 
 Vem/vilka är lämpliga som ansvarig/a? 

 
Tänk alltid på att 

 arbeta i mindre grupper 
 återföra diskussioner och resultat i storgrupp 
 dokumentera lösningar och beslut 
 vara konstruktiv och inte kritisera  
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Checklista Fas 6 Analys av data och val av förbättringsområden  

Aktivitet Ja  Nej 
Tid avsatt för medarbetare för diskussion om resultat    
Diskussionsgrupper med olika yrkeskategorier   
Prioritering av förbättringsområden    
Ansvariga utsedda för fortsatt arbete   
 
 

 
Egna anteckningar 
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Fas 7 Verktyg och metoder 
för förbättringsarbete 
 

 
 
 
Det sker en ständig utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Nya verktyg och 
metoder arbetas fram och gamla utvärderas och revideras. Forskningen inom 
området växer och kommer förhoppningsvis att kunna ge säkrare svar på vilka 
verktyg och metoder som kan rekommenderas i det framtida patientsäkerhetsarbetet.  

Nedanstående tips och råd är ett axplock av de verktyg och metoder som används 
idag för att förbättra patientsäkerheten.   

Förändring tar tid och det kan ta flera år att nå riktigt bra resultat. Målmedvetet 
och uthålligt arbete är därför centralt för att uppnå en hållbar säkerhetskultur. Om 
kulturen har påverkats i positiv riktning brukar effekten kunna bli långvarig.  

Ledningens roll och ansvar är av helt avgörande betydelse för att genomföra 
nödvändiga åtgärder. Samtliga ledare på både lokal och central nivå behöver 
stödja sina medarbetare genom att uppvisa ett uppriktigt engagemang i säker-
hetsfrågor. Det är viktigt att engagera medarbetare i analysen av resultaten och 
genomförandet av åtgärder för att skapa delaktighet. På så sätt ser var och en sin 
roll i helheten (Törner 2008). 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) och föreskriften SOSFS 2011:9 tydliggör 
ledningens ansvar för ett förebyggande systematiskt patientsäkerhetsarbete för att 
risker och vårdskador ska undvikas. För detta arbete krävs ett fungerande 
ledningssystem med fastställda planer för förbättringar, uppföljningsbara mål, 
resultatredovisningar och uppföljningar. 

Ett lyckat resultat förutsätter att alla tar en aktiv del i organisationens patient-
säkerhetsarbete. Rapportering av risker för vårdskador och händelser som drabbat 
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patienter bidrar till att förbättra och stärka patientsäkerheten. Genom ett 
resultatinriktat arbete säkerställs att nödvändiga förbättringar kommer till stånd. 
Det är viktigt att även patienter och närstående görs delaktiga och får medverka i 
patientsäkerhetsarbetet eftersom de tillför värdefull information (se Patient-
säkerhetslagen 2010:659).   
 

 
Använd de metoder och verktyg som redan är välkända i organisationens 
systematiska förbättringsarbete (t.ex. PDSA, värdekompassen, fiskbensmodellen) 
och prova i liten skala innan större projekt påbörjas. Ofta kan en kombination av 
modeller vara ett bra sätt att arbeta. För mer information hänvisas till 
förbättringslitteratur inom området.  

Utgå från de fem beskrivna områdena i Fas 6, Figur 1, för att identifiera vilka 
verktyg som kan användas för att utveckla patientsäkerheten. 
 
 
Figur 2 

 
 
 

Dimensionsområde Verktyg/Metoder

Antal rapporterade 
händelser

Stöd vid negativ 
händelse

Säkerhetskultur i 
egen verksamhet

Ledning och 
organisation

Samarbete 
med andra

� Checklista för säker kirurgi
� Crew Resource Managment (CRM)
� Medicinisk Simulering
� Verktyg för säkrare läkemedelsanvändning
� Gemensam avvikelsehantering över vårdenhetsgränser
� Verkyg för patientmedverkan i vården

� Rättvisekultur (”Just culture”)
� Leda för säker vård
� Samarbete med HR/PA
� Patientsäkerhetsronder (Walk Rounds)
� Patientsäkerhetsdialoger i Sverige
� Åtgärdspaket för att minska organisationens vårdskador

� Säkerhetsgenomgångar (patient safety briefings)
� Patientsäkerhetsgranskningar (audits)
� Risk- och Händelseanalyser
� Strukturerad kommunikation – SBAR

� Riktlinjer och material för
- Patienter 
- Medarbetare

� Hur rapporteringskulturen av avvikelser och risker 
kan påverkas
� Strukturerad journalgranskning
� Utbildningar inom patientsäkerjet

 

Grundförutsättningar för framgång i arbetet med att utveckla  
säkerhetskulturen är 

• ledningens engagemang 

• avsatt tid för ansvariga personer 

• tydliga mål och uppföljningar 

• långsiktigt och uthålligt arbete  

Att mäta patientsäkerhetskultur

Tipsguide – från mätning till åtgärder 30



  
 

 
Samarbete med andra inklusive patientmedverkan 

Checklista för säker kirurgi 

WHO:s checklista för säkrare operationer bidrar till att förbättra kommunikatio-
nen i arbetslaget före, under och efter en operation. Checklistan säkerställer att 
viktiga rutinåtgärder blir genomförda. En korrekt införd checklista medför att 
risker och misstag reduceras, t.ex. operation på fel kroppsdel eller sida. Studier 
har visat att såväl mortalitet som morbiditet kan reduceras då checklistan används 
korrekt på sjukhusen (Haynes 2009, de Vries 2010). 

Checklistan bör anpassas efter lokala förhållanden och olika specialiteters 
särskilda behov. Introduktionsmaterial finns på Patientförsäkringen LÖF:s 
webbplats. 

Crew Resource Management (CRM) 

Metoden CRM börjar introduceras i Sverige. Förebilden är hämtad från andra 
högriskverksamheter som flyget. Metoden innebär att all personal, såväl ledning 
som medarbetare, tränas i att bygga effektiva team, fatta tydliga beslut och 
genomföra erfarenhetsutbyte. Genom att man samtidigt använder flera olika 
verktyg förbättras förmågan att identifiera risker och kommunicera. Exempel på 
kommunikationsverktyg är SBAR (se nedan) och WHO:s checklista för säker 
kirurgi. 

Amerikanska koncept för CRM har bland annat använts för att träna chefer inom 
svensk ortopedi, för all personal vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska 
Universitetssjukhuset (Ygge 2004) och personal vid anestesi- och 
intensivvårdskliniken, barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken på 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

Patientsäkerhetskulturmätningar, strukturerad journalgranskning (se nedan), 
avvikelserapporter och studier av följsamhet till checklistor används parallellt för 
att studera effekter av träningen när CRM-metoden införs (Shannon 2011).  

Medicinsk simulering 

Ett centrum för medicinsk simulering är en plattform där all vårdpersonal, enskilt 
eller i grupp, tränar såväl praktiska färdigheter som förmågan att kommunicera i 
vårdarbetet. 

Praktiska och teoretiska moment varvas i återkommande träning vilket ger kun-
skaper, ökad samarbetsförmåga och handlingsberedskap som ökar vårdens 
patientsäkerhet. Den individuella professionella kompetensen ökar liksom följ-
samheten till etablerade rutiner. Medicinsk simulering finns på alla universitets-
sjukhus i Sverige med samarbete mellan flera sjukhus. Mer information finns 
bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset  och Kliniskt Träningscentrum, 
KTC (Karolinska Universitetssjukhuset), Skånes universitetssjukhus, Lund och 
på Landstinget i Östergötland. 

Nätverk för simulering 

•  (Nordic Association for Training Simulator Users (NTS) ) 
• Svensk förening som riktar sig till aktiva deltagare inom kliniska 

tränings- och simuleringscentrum. 
Kontaktperson: Italo Masiello, MMC/KTC Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset, italo.masiello@ki.se. 
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Verktyg för säkrare läkemedelsanvändning 

SKL har tagit fram åtgärdspaket för att komma till rätta med läkemedelsrelaterade 
problem och läkemedelsfel i vårdens övergångar, se SKL:s webbplats. 

På Socialstyrelsens webbplats presenteras tre verktyg för att bygga upp säkrare 
rutiner för läkemedelshantering. Rätt använda stödjer de förbättrad kommuni-
kation och samarbete mellan vårdgivare och patienter. Se Socialstyrelsens 
webbplats.  

Läkemedelsavstämning ska användas varje gång en patient övergår från en 
vårdenhet till en annan för att säkerställa att rätt läkemedel används och att 
patienten/närstående och den mottagande personalen är införstådda med den 
aktuella läkemedelsanvändningen.  

Läkemedelsberättelse ingår i läkemedelsavstämningar, och patienten ska alltid 
få med sig en lättbegriplig läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsbesked. Den ska 
bl.a. innehålla en aktuell läkemedelslista och motiveringar till ordinationer. Listan 
ska alltid finnas i patientens utskrivningsanteckning efter vård inom slutenvården 
så att kommunikationen mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala 
vården säkerställs. 

Läkemedelsgenomgång görs vid behov för att säkerställa att patienten endast tar 
nödvändiga läkemedel som inte skadar eller interagerar negativt med varandra.  

Gemensam avvikelsehantering över vårdenhetsgränser 

Verksamheter kan införa regelbundna systematiska arbetsformer för att diskutera 
risker och avvikelser som uppstår vid överföringar av information och patienter. 
Identifierade risker och avvikelser utgör underlag för gemensamma för-
bättringsarbeten. Ett exempel på arbetsformer är lokala arbets- eller nätverks-
möten mellan avlämnande och mottagande enheter. Dessa möten kan ske på flera 
nivåer inom en organisation, t.ex. på vårdcentraler, kliniker, sjukhus, divisioner 
och centrum. 

Verktyg för patientmedverkan i vården 

Socialstyrelsen ger ut material riktat till vårdgivare och patienter om  
patientens rättigheter.  

• ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” är en handbok 
som ger en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra 
regelverk som gäller patientens ställning och rätten till information, 
delaktighet och kontinuitet. Syftet är att underlätta tillämpningen av 
Patientsäkerhetslagen. För mer information se Socialstyrelsens 
webbplats. 

"Min guide till säker vård" är en handbok riktad till patienter med flera kontakter 
i vården. Syftet är att öka patientens möjlighet att vara delaktig i sin egen vård 
och behandling. För mer information se Socialstyrelsens webbplats. 

För att bidra till en nationell satsning för ökad patientmedverkan i patientsäker-
hetsarbetet har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram verktyg för att 
stödja vårdgivarna. Se www.skl.se/publikationer. 

• När en skada inträffat i vården – Vägledning till hälso- och 
sjukvårdspersonal  

• Vid skada i vården – Information till dig som patient  

• Vad du kan göra själv – För att minska risker i vården  

• Patientmedverkan i riskanalyser – Tips till analysledare, teamledare och 
uppdragsgivare 

•  Råd för bättre kommunikation – Mellan patient och vårdpersonal 
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• SBAR vårdpersonal/SBAR patient  

• Patienter och personal utvecklar vården – En handbok i 4 steg för 
erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. 

• Antibiotika eller inte? Patientinformation på webben, 
www.antibiotikaellerinte.se 

• Gör ett rökuppehåll i samband med operation. Läs mer på 
www.enrokfrioperation.se 

Ledning och organisation 

Rättvisekultur (”Just culture”) 

Vårdpersonalen bör stimuleras att lära sig av sina misstag för att kunna ge pati-
enterna en så säker vård som möjligt. Inom hälso- och sjukvården används av-
vikelsesystem för rapportering av risker, tillbud och negativa händelser.  

Personalen behöver känna sig säker på att inte bestraffas för rapporter och be-
rättelser om osäker vård. Det ska finnas kända, klara och rättvisa spelregler kring 
rapporteringen och konsekvenserna av eventuella misstag. Att uppsåtligt skada 
patienter faller dock inom det rättsliga straffområdet. 

Läs mer på 
Agency for Healthcare Research and Quality,  
Colorado Firecamp  
A roadmap to a just culture (PDF) 
 

Figur 3. Beslutsträd för att avgöra skuld vid osäkert agerande  
enligt J. Reason (2004) 
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Leda för säker vård 

Att leda för en säkrare vård innebär att ledare avsätter egen och andras tid till ett 
aktivt kvalitets- och säkerhetsarbete. Genom att utgå från en tydlig och kommu-
nicerad vision kan effektiva strategier och uppdrag tas fram. För att driva ut-
vecklingen behövs ett ledningssystem som bl.a. säkerställer uppföljning och 
utvärdering av insatta åtgärder. I samarbete med medarbetarna kan ledarna mo-
tivera och stärka viljan till det gemensamma säkerhetsarbetet och se till att goda 
idéer från medarbetare och patienter fortlöpande tas tillvara.  

De flesta landsting och verksamheter använder sig av olika ledarprogram med 
varierande grad av integrering av patientsäkerhetsfrågor. Ledare kan t.ex. få 
tillgång till utveckling i patientsäkerhet genom aktiviteter som: 

• grundläggande utbildningar i patientsäkerhet 
• årliga ledarsammankomster med frågor om kvalitet  

och patientsäkerhet 
• träning i att arbeta som förbättringsledare  
• kunskap i systematiskt förbättringsarbete med fokus  

på förbättringsprogram 
• arbete med nationella Öppna jämförelser  
• deltagande i patientsäkerhetskonferenser.  
 

 

 
 

Samarbete med HR/PA (Human Resource/Personalansvariga) 

I alla organisationer finns ansvariga för personalfrågor som använder ett antal 
verktyg kopplade till ledarnas utveckling. Ett nära samarbete mellan patient-
säkerhets- och personalexperter kan bidra till att utveckla ledarnas förmåga att 
agera patientsäkert. Att integrera patientsäkerhetsfrågor med till exempel områ-
den som arbetsbelastning och stress är ett av flera angelägna utvecklingsområden 
liksom att omsätta arbetstidslagen till lokala riktlinjer. Den reglerar hur mycket 
medarbetare får arbeta per dygn, vecka och år. Lagar om jourtid och beredskap 
och om vilka raster och pauser medarbetare har rätt till ska följas. Dessutom kan 
riktlinjer om individens ansvar upprättas, t.ex. ett personligt ansvarstagande för 
att vara utvilad inför ett arbetspass. 

Patientsäkerhetsronder (Walk Rounds) 

Ledningens ”ronder” i verksamheter kan genomföras på olika sätt för att öka 
fokus på patientsäkerhetsfrågor. Walk Rounds (patientsäkerhetsronder) är en 
amerikansk metod som underlättar för ledningen att tydliggöra intresse och 
engagemang i patientsäkerheten.  

Korrekt gjorda Walk Rounds säkerställer ledningens engagemang och ger ökade 
insikter i patientsäkerheten i verksamheten. Ledningen besöker återkommande 
olika verksamheter genom väl förberedda besök. Tillsammans med deltagare från 
hela verksamheten görs en genomgång av fakta och aktuella synpunkter på 
patientsäkerhetsfrågor (Thomas 2005, Frankel 2003, 2005,2008 och 2009).  

 
 

 
Lästips 

 Landstinget i Jönköpings län 
 Utvecklingsresan i Landstinget i Kalmar län – Tio bästa förbättringar 
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Metoden har införts exempelvis i Storbritannien, Danmark och Norge och 
manualer finns att ladda hem.  

• I trygge hender (Norge)  
• Dansk Selskab for Patientsikkerhed (Danmark) 
• Institute for healthcare improvement (Storbritannien)  

Patientsäkerhetsdialoger i Sverige 

I flera landsting och verksamheter genomförs s.k. patientsäkerhetsdialoger som är 
ledningens genomgång av verksamheternas patientsäkerhetsarbete som ska 
stimulera till fortsatt utveckling. 
Några exempel: 

Landstinget Sörmland 

Landstinget i Kalmar län (PDF)  

Karolinska Universitetssjukhuset  

Åtgärdspaket för att minska organisationens vårdskador   

För att säkerställa att patienter får evidensbaserad vård har Sveriges Kommuner 
och Landsting bjudit in landstingen och experter inom de olika områdena till ett 
flertal arbetsgrupper. Dessa har arbetat fram åtta åtgärdspaket eller 
kunskapsunderlag som beskriver rekommenderade åtgärder för att förebygga 
vårdskador inom de prioriterade områdena. Åtgärdspaketen bör tillämpas fullt ut i 
alla steg för att leda till ett minskat antal vårdskador såväl inom den slutna som 
inom den öppna vården.  

Åtgärdspaketen finns inom följande områden: 

• Vårdrelaterade urinvägsinfektioner 

• Infektioner vid centrala venösa infarter 

• Postoperativa sårinfektioner 

• Läkemedelsfel i vårdens övergångar 

• Läkemedelsrelaterade problem 

• Fall och fallskador 

• Trycksår 

• Undernäring 

Åtgärdspaketen kan vara svåra att införa om patientsäkerhetskulturen är 
outvecklad. De kan därför behöva kombineras med fler åtgärder som engagerar 
ledningen på olika nivåer och medarbetarna. 

För mer information se SKL:s webbplats  
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Säkerhetskultur i den egna organisationen 

Säkerhetsgenomgångar (patient safety briefings)  

Regelbundna reflektionsstunder i vardagen före och efter arbetspass är ett sätt att 
arbeta aktivt med riskåterföring.  

En säkerhetsgenomgång (patient safety briefing) är ett enkelt verktyg som 
personalen dagligen kan använda för att dela med sig av information om poten-
tiella säkerhetsproblem. Personalen samlas för ett kort möte (fem minuter) i 
början av ett arbetspass och går igenom ett antal aktuella frågor som bedöms vara 
viktiga för patientsäkerheten. Arbetssättet ökar personalens riskmedvetenhet och 
bidrar till att skapa en miljö där information delas utan rädsla. Över tid kan 
genomgångarna hjälpa organisationen att utveckla en kultur med hög kvalitet och 
patientsäkerhet. 
 

Läs mer på Institute for healthcare improvements webbplats.  

Patientsäkerhetsgranskning (patient safety audit)  

Patientsäkerhetsgranskning är ett sätt att analysera vad det är som görs i förhål-
lande till vad som borde ha gjorts (gapet). Om granskningar görs systematiskt i de 
dagliga arbetsprocesserna upptäcks fel, och snabba förändringar i rutiner och 
åtgärder kan sättas in. Uteblivna åtgärder identifieras också när personalen be-
svarar ett antal förutbestämda frågor.  

I följande länkar framgår hur en audit kan gå till vid en patientrond och via ob-
servationer vid nära patientarbete (Ursprung 2005).  
Länk till Real time patient safety audits: improving safety every day. Klicka här.  
Länk till NHS choices webbplats. Klicka här.  

Risk- och händelseanalyser 

Metoderna risk- och händelseanalyser ingår som en del i verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete och egenkontroll för att god vård ska kunna uppnås. 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 och föreskriften SOSFS 2011:9 reglerar 
skyldigheten att utreda allvarliga vårdskador för att förhindra upprepningar. 
Arbetet med de båda verktygen understödjer en öppenhet kring händelser och kan 
leda till en förbättrad patientsäkerhetskultur. 

Riskanalys utförs för att identifiera risker i verksamheten. Syftet är att finna 
orsakerna till risker och att eliminera, reducera eller hålla dem under kontroll. 

Händelseanalys är en systematisk utredning av allvarliga händelser och tillbud. 
Analysen omfattar en rekonstruktion av händelseförloppet och en orsaksanalys 
och ger svar på frågorna: Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur förhindras en 
upprepning av händelsen? 

För att säkerställa nationellt lärande av händelseanalyser har ett nationellt IT-stöd 
för händelseanalyser (NITHA) tagits i bruk 2011, och det kan användas av 
analysledare och analysteam i hela landet. 

Kontaktperson: Eva-Lena Ahlberg, Landstinget i Östergötland, 
Evalena.Ahlberg@lio.se 

För mer information se Center för eHälsa i samverkans webbplats.  
Länk till Riskanalys & händelseanalys – Handbok för patientsäkerhetsarbete.  
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Strukturerad kommunikation – SBAR 

SBAR är ett verktyg för informationsöverföring som används för att snabbt  
ge och ta emot viktig information enligt stegen:  

• Situation (S) 
• Bakgrund (B) 
• Aktuellt tillstånd (A) 
• Rekommendation (R) 

SBAR ger ett mera strukturerat samtal vars syfte är att minska riskerna för  
vårdskador orsakade av att information glöms bort eller missuppfattas.  

SBAR kan ingå i CRM-metoden och checklistor. 

Mer om SBAR finns på SKL:s webbplats. Klicka här.   

Stöd vid negativ händelse 
Patienter och anhöriga som har drabbats av en vårdskada behöver stöd liksom den 
involverade personalen. Alla verksamheter behöver därför ha lokala riktlinjer för 
att ge stöd till dem som drabbats. 

Patienter 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en vägledning som beskriver 
hur ett omhändertagande av patienter och närstående kan göras när en vårdskada 
har inträffat. 

Vägledningen "När en skada har inträffat i vården" finns att beställa eller ladda 
ner på www.skl.se/publikationer. Till vägledningen finns också information till 
patienter och närstående "Vid skada i vården".  

Medarbetare 

Material för medarbetare som har varit inblandade när en vårdskada har inträffat 
finns bland annat i Norrbottens läns landsting. Läs mer om riktlinjerna på 
Norbottens läns landstings webbplats.  

Antal rapporterade händelser 

Hur rapporteringskulturen av avvikelser och risker kan påverkas 

Enligt kapitel 6 i Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 (Skyldigheter för hälso- 
och sjukvårdspersonal) framgår att ”hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig 
att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 
vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada”.  

Verktygen för att arbeta för en ökad rapporteringsfrekvens sammanfaller delvis 
med de verktyg som finns beskrivna under dimensionsområdet Säkerhetskultur i 
egen organisation. I en utvecklad säkerhetskultur är rapporteringsbenägenheten 
hög (Hutchinson 2009).  

För att påverka rapporteringsfrekvensen för avvikelser och risker  
kan följande behövas:  

• riktlinjer som beskriver vad som ska rapporteras och hur och när det ska 
göras samt vem/vilka som ansvarar för ärendehanteringen  

• utbildning till samtliga personalgrupper om hur rapporteringen ska göras 
• dialog om vad som ska rapporteras 
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• tydliggörande från chef att rapportering är en skyldighet  
• kontinuerlig feedback av rapporterade ärenden till rapportör (Olsen 2007) 
• stående återrapportering på arbetsplatsträffar  
• genomgång av statistik på olika nivåer 
• systematiska patientsäkerhetsgranskningar (audits) i vardagen 
• åtgärder baserade på framkomna fakta. 

 
Landstingen i Sverige har regionala rapporteringssystem. Exempel på hand-
lingsprogram för arbete med rapporteringssystem från Landstinget i Östergötland 
finns på Landstinget i Östergötlands webbplats. Klicka här för att komma dit.  

Strukturerad journalgranskning 

För att kunna bedöma om en verksamhet i hälso- och sjukvården är säker och om 
patientsäkerhetsarbete bedrivs framgångsrikt, kan särskilda granskningar av 
förekomsten av undvikbara vårdskador göras. Strukturerad journalgranskning är 
en metod som används för att kartlägga förekomsten av icke rapporterade och 
oupptäckta vårdskador inom den somatiska sjukhusvården (Nilsson 2009). Den 
amerikanska metoden Global Trigger Tool (GTT) är översatt till svenska och är 
en av metoderna för strukturerad journalgranskning i Sverige. För mera infor-
mation se Strukturerad journalgranskning (PDF).   

Utbildningar inom patientsäkerhet 

Utbildning som riktar sig till olika medarbetargrupper finns inom flera landsting. 
Egna eller upphandlade program och webbutbildningar används för både 
breddutbildning och specifik utbildning. Experter kan även delta i utbildningar 
anordnade av akademiska lärosäten. 

Kontakta patientsäkerhetsansvarig eller motsvarande i ditt landsting för mer 
information. 
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Kontaktpersoner 
Följande personer kan ni vända er till för tips och råd: 

Mita Danielsson, Landstinget i Östergötland, Mita.Danielsson@lio.se 
Berit Axelsson, Landstinget i Jönköpings län, Berit.Axelsson@lj.se 
Inger Henningsson, Landstinget Kronoberg, inger.henningsson@ltkronoberg.se 
Marion Lindh, Stockholms läns landsting, marion.lindh@sll.se  
 
För praktiskt genomförande av datainsamling kontaktas 
Johan Frisack, Indikator, johan.frisack@indikator.org 
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Bilagor 
Mallar för 
1. Uppdragsbeskrivning 
2. Kommunikationsplan 
3. Vanliga frågor 
4. Handlingsplan 
 
Dessa mallar finns också i en särskild fil tillsammans med Tipsguiden på 
www.skl.se/publikationer för att ladda hem dem och använda. Där finns också 
en mall för ett bildspel. 
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning 
 
 

Förslag till uppdragsbeskrivning 
 
 
PROJEKTNAMN 
 
 
Checklista för att starta projektet mätningen av patientsäkerhetskulturen:  
 
Checkpunkt Ok/nej Kommentar 
Finns erfarenhet från andra projekt  
(t.ex. medarbetarenkät) att dra fördel av?  

  

Följer projektet verksamhetens mål och strategier?   
Är projektägare/finansiär utsedd   
Är målen satta, både vad det gäller resultat,  
kostnad och tid? 

  

Är mottagare och styrgrupp utsedda?   
Är projektledare utsedd?   
Finns uppskattningar gjorda av kostnader, tidplanen  
och det önskade resultatet för hela projektet? 

  

 
 
 
 
 
Beslut om att starta  
Datum, Underskrift 
 
______________________________ ___________________________________ 
Uppdragsgivare  Projektledare/huvudansvarig för mätningen 
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

 
Grundläggande information 
• Syfte 
• Bakgrund 
• Projektägare/finansiär 
• Erfarenheter från andra projekt 

 
Mål  
• Projektmål 
• Förutsättningar 
• Risker 
• Avgränsningar och beröringspunkter med andra projekt/uppdrag/processer 

 

Ramar för projektet 
• Tidsram  
• Resurser 
• Kostnader 

 

Rapporter och rutiner 
 

Övrigt 
 

Referenser 
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

 

Bilaga 2. Kommunikationsplan 
 

Kommunikationsplan för  
mätning av patientsäkerhetskulturen 
 
Bakgrund 
Landstinget XXXX genomför under xx månad 201X en övergripande mätning av 
patientsäkerhetskulturen tillsammans med konsultföretaget XXXX och med avsikten att 
upprepa den vartannat år. Syftet är att öka kunskapen om vilket förhållningssätt och vilka 
attityder som organisationen och dess medarbetare har till risker, kunna följa upp 
resultatet av genomförda åtgärder samt identifiera utvecklings- och förbättringsområden. 
 
Målgrupper och aktörer 

Primära  
• Centrum/Divisionschefer 
• Verksamhetschefer 
• Vårdenhetschefer 
• Enhetschefer 
• HR-chefer 
• Verksamhetsutvecklare 
• Produktionsenheternas utsedda kontaktpersoner 
• Avvikelsesamordnare 
• Medarbetare 

 
Sekundära 

• Fackliga organisationer 
• Förtroendevalda via landstingsdirektören 
• Media angående patientsäkerhetskulturdelen? 

 
Aktörer 

• Chefläkarna 
 

Kommunikationsmål 
• Skapa motivation 
• Få hög svarsfrekvens 

 
Syftet med kommunikationen 

• Få hög svarsfrekvens, >80% 
• Skapa en gemensam bild av Landstinget XX 
• Skapa engagemang för medverkan i förbättringsarbete 
• Kommunicera att detta ger möjlighet att påverka 
• Ge chefer möjlighet att enkelt bidra till att motivera medarbetare till att delta i 

uppföljningen  
 

47 Tipsguide – från mätning till åtgärder



  

Plats för landstingslogotyp 
 
 

 
Strategi 

• Rigga centralt – lokalt för genomförandet 
• Öppenhet om resultat på landstingsnivå samt kommentar från ledningen om 

den vidare utvecklingen 
• Skapa utvecklingsfokus genom att 

- kommunicera i enlighet med utvecklings/uppföljningsfokus 
- kommunicera ett proaktivt förhållningssätt 
- betona möjligheten snarare än ansvaret 

 
Övergripande budskap 

• Ditt svar är viktigt för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla 
Landstinget XX till en patientsäker och attraktiv arbetsplats  

 
Avsändare 
Uppdragsgivare 
Projektledare 
 
Interna kanaler 

• Möten 
• E-post 
• Intranätet – egna sidor 

 
Ansvarsfördelning centralt – lokalt 
Centralt 
All landstingsgemensam kommunikation som webbplats, webb/webb-TV, 
informationsmöten etc. 
E-post-utskick till alla medarbetare inför enkäten 
Utskick av enkäten 
Resultatrapportering 
Möten och övrig kommunikation med kontaktpersonerna 
 
Lokalt 
Länk mellan enheterna och projektledningen 
Stötta chefer och kollegor med kunskap kring mätningen 
Stötta praktiskt kring möjligheter att besvara enkätfrågorna 
Påverka för hög svarsfrekvens 
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

 
Aktivitets- och tidsplan 
 

Förberedelsefasen 

VAD NÄR VEM STATUS 
Ta fram en webbsida publicerad    
Möte XX 
Inbjudan ut 

   

Program    
    
Möte XX 
Inbjudan ut 

    

    
    

Undersökningsfasen 

E-post till alla medarbetare     
Påminnelser: 
Via mail  

   

Barometer som visar  
svarsfrekvens 

   

    

Resultatfasen 

Övergripande resultatpresentation    
Webbartikel     
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

 

Bilaga 3. Vanliga frågor 
 

Vanliga användarfrågor vid mätning av patientsäkerhetskultur 
 
OM ATT SVARA PÅ ENKÄTEN 
 

Fråga 1 
Jag hinner inte besvara alla frågorna vid ett och samma tillfälle. Sparas resultaten 
automatiskt? 
 
Svar 
Ja, de sparas automatiskt och nästa gång du loggar in och klickar på ”Fortsätt sparad 
enkät” längst ner på sidan kommer du direkt till den första obesvarade frågan. 
 
Fråga 2 
Jag är ensam/vi är få personer på min avdelning/i min befattning. Kommer mina 
åsikter att kunna identifieras? 
 
Svar 
Nej, grupper med få svarande kommer att redovisas på en högre nivå alternativt läggas 
samman med annan grupp. Endast ansvarig för datainsamlingen ser de enskilda 
svaren. Undantaget är de eventuella kommentarer som lämnas i sista frågan, vilka 
redovisas precis som de står till uppdragsgivaren. 
 
Fråga 3 
Jag vill ändra ett svar. Går det? 
 
Svar 
Ja, du kan alltid gå tillbaka och ändra dina svar så länge du inte skickat in enkäten. 
 
Fråga 4 
Varför scrollar enkäten ned till botten av skärmen när jag markerar ett svar? 
 
Svar 
Detta kan inträffa om du använder en bärbar dator och du omedvetet kommer åt 
mousepaden. Det kan också bero på att du använder någon av webbläsarna Safari eller 
Opera vilka i dagsläget inte fungerar med Indikators webbenkät. Prova med en annan 
webbläsare om du har möjlighet. 
 
Fråga 5 
Vi har gruppinloggning på vår gemensamma dator. Hur fungerar det med 
webblänkarna då? 
 
Svar 
Då måste du logga ut ur gruppinloggningen och in igen med din egen inloggning för 
att nå enkäten. Eventuellt kan din IT-avdelning hjälpa till med att låsa upp 
gruppinloggningen så att det ändå fungerar. 
 
Fråga 6 
Måste jag besvara alla frågor? 
 
Svar 
Nej, du kan välja att hoppa över frågor som inte känns relevanta. 
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Plats för landstingslogotyp 
 
 

 
 
OM ENKÄTEN 
 
Fråga 7 
Vad kommer enkäten ursprungligen ifrån? 
 
Svar 
Enkäten är utvecklad av V F Nieva och J Sorra på uppdrag av AHRQ, Agency for 
Healthcare Research and Quality i USA. Läs vidare i: V F Nieva och J Sorra (2003) 
Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare 
organizations Qual Saf Health Care 2003;12. 
 
Fråga 8 
Är enkäten validerad/testad? 
 
Svar 
Ja, enkäten testades och anpassades för svenska förhållanden under 2008 av Medical 
Management Centre, Karolinska Institutet. 
 
Fråga 9 
Äger företaget som hjälpt oss med datainsamling enkäten? 
 
Svar 
Nej! Enkäten är fri för alla verksamheter att använda och kan köpas med Handboken 
Att mäta pateintsäkerhetskulturen på SKL Kommentus. Klicka här för att komma dit.  
Ett antal landsting har tillsammans med ett företag skapat en databas för att underlätta 
mätning, resultatåterföring, jämförelse och forskning. 
 
Fråga 10 
Vad är egentligen säkerhetskultur? 
 
Svar 
En välskriven översiktsartikel: Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i 
arbetet en översikt publicerades 2008 i Arbetsmarknad och arbetsliv 2008:1 av  
docent Marianne Törner. 
 
Fråga 11 
Finns det andra enkäter som mäter säkerhetskultur inom hälso- och sjukvården? 
 
Svar 
Ja, EU-kommissionen har föreslagit tre olika mätinstrument för mätning av 
säkerhetskultur. Denna enkät är den enda som just nu är validerad i Sverige och den  
är en av de tre formulär som förespråkas. 
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