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Hvorfor skal vi være opptatt av 
pasientsikkerhet og 

pasientsikkerhetskultur?



Kultur«uvettig kjøring»

«slurv med hygiene»

«slett medikamentkontroll»

«dårlig renhold av bil»

«dårlig sikring av pasient på båre»

«feil tiltak på bakgrunn av dårlig kommunikasjon»

«dårlige holdninger»

«mobbing»

«dårlig kommunikasjon med makker»

«fraværede ledelse»

«personell ikke lærer av egne eller andres feil»

«bruk av mobiltelefon under kjøring»

«"slurvete" behandling av journaler»

«dårlig samarbeid»



Kan vi måle 
pasientsikkerhetskultur/-klima?
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HSOPSC
Hospital Survey On Patient Safety Culture





Hva har vi observert?
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Forskningsmål - psykometri

Prehospital 
HSOPSC



1388 deltakere (27% responsrate)

1158 fullførte, hvorav
- 1045 fra ambulansetjenesten
- 113 fra luftambulansen





Gi en generell 
vurdering av 
pasientsikkerheten 
i din lokale enhet

Snitt: 3.59



LokalledelsenLæring

Tilbakemeldinger

Sykehusledelsen
Respons på feil

Kommunikasjon

Teamarbeid på tvers

Bemanning

Overlevering

HSOPSC

Teamarbeid i enheten





Generell vurdering 
av pasientsikkerhet 

Generell oppfatning 
av sikkerhet O
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Generell vurdering 
av pasientsikkerhet 

Generell oppfatning 
av sikkerhet

Lokal leders 
forventninger & 
handlinger som 

promoterer 
pasientsikkerhet 

Sykehusledelsens 
støtte til 

pasientsikkerhet

OverleveringTeamarbeid i den 
lokale enheten

46%59%

O

Bemanning

Organisatorisk 
læring & 

kontinuerlig 
forbedring



Stopp arbeid i 
farlige situasjoner 

(Atferd)

Teamarbeid i den 
lokale enheten

Organisatorisk 
læring & 

kontinuerlig 
forbedring

Teamarbeid i den 
prehospitale

kjeden 

Kommunikasjon & 
åpenhet

29%

A



Frekvens på 
rapportering av 

uønskede hendelser

Tilbakemeldinger 
og kommunikasjon 

om feil

R

Organisatorisk 
læring & 

kontinuerlig 
forbedring

Kommunikasjon & 
åpenhet



Ikke-negativ 
respons på feil

«Syndebukk-kultur»
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Anbefaling

§ Vurder tiltak basert på feil/uønskede hendelser

§ Involver ansatte i forbedringsarbeid

§ Gjennomfør evaluering av pasientsikkerhetstiltak 
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Begrensninger med studien

§ Lav responsrate

§ Ikke testet mot eksterne kriterier
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