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Hvorfor måle pasientsikkerhetskultur 

�Gir pålitelig informasjon om hvordan ansatte opplever at 

pasientenes sikkerhet  ivaretas der de arbeider

�Gir ledere et riktigere bilde av pasientsikkerheten i de ulike 

avdelingene

�Resultatene kan veilede målrettede tiltak for å bedre 

kulturen og styrke pasientsikkerheten
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Hvordan måle 

Pasientsikkerhetskultur

�Nasjonal undersøkelse i spesialisthelsetjenesten 

(Pasientsikkerhetsprogrammet ”I Trygge hender”)

�Måles med validert spørreskjema

�27.01-16.02

�Nettbasert undersøkelse (Easy Fact)
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Spørreskjema:  Safety Attitudes 
Questionnaire (SAQ) 

Brukt ved over 2000 sykehus i 11 

land; USA, New Zealand og i 

Europa

� Utviklet av prof. Bryan Sexton 

ved Johns Hopkins Sykehuset i 

USA

� Basert på spørreskjema fra 

luftfarten i over 20 år

Colla JB et al.Measuring patient safety climate: a review of surveys. Qual Safy Health Care 2005; 14:364-366
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13.03.2014

5

Utdrag fra spørreskjemaet : 

•Jeg ville føle meg trygg om jeg var pasient her 

•Det er vanskelig å diskutere feil her

•Ledelsen her i enheten gjør aldri noe som de vet kan gå ut over 

pasientsikkerheten

•Mine innspill blir godt mottatt her

•Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår

Deltakere svarer med: Svært uenig

litt uenig  

nøytral  

litt enig 

svært enig 

vet ikke 

Totalt 16 spørsmål 
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Deltakelse

2012 2014

Antall inviterte 1108 1142

Svarprosent
Antall deltakere

74% 
822

72%
818

OBS!
Umulig å sammenligne resultater 2012 
og 2014  på avdelingsnivå, pga. 
endringer i avdelingens sammensetning 
i de siste to årene

Sosionom (2)/KEF (3)/Prest (7) er med 
i analyse  
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Forklaringstabell og vurdering 
av resultatene

Svaralternativ Omregning*

1 - Svært uenig 0 %

2 - Litt uenig 25 %

3 - Nøytral 50 %

4 - Litt enig 75 %

5 - Svært enig 100 %

6 - Vet ikke BLANK

* spørsmål  5 og 9 er negative. Respons  er omregnet for kons istens . 

2012 2014

Samlet skår 
(enighet i utsagn 
om pasient-
sikkerhetskultur)

75% 78%*

Antall enheter med 
samlet skåre under 
60%

4 0

(*signifikant bedre enn i 2012, p<0.05)
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Resultater 2012 og 2014
År

2012 2014 Endring
Sikkerhetsklima
1 - Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her 84 87 3

2 - Her blir medisinske feil håndtert riktig 80 83 3

3 - Jeg vet hvilke kanaler jeg skal bruke for å stille spørsmål om pasientsikkerhet her 76 80 4

4 - Jeg får passende tilbakemelding om arbeidet mitt (korrekt, tilstrekkelig og fra rett person)
71 73 2

5 - Det er vanskelig å diskutere feil her * (negativ skala; 36 og 35) 64 65 1

6 - Kolleger oppmuntrer meg til å si i fra om enhver sikkerhetsbekymring som jeg måtte ha
74 77 3

7 - Kulturen her gjør det lett å lære av andres feil 73 72 -1

Arbeidsklima
8 - Mine innspill blir godt mottatt her 78 79 1
9 - Her er det vanskelig å si i fra om jeg oppdager et problem i pasientbehandlingen  * 
(negativ skala; 30 og 26) 70 74 4

10 - Her blir uenighet håndtert riktig (dvs. ikke ut fra hvem som har rett,  men ut fra hva som 
er best for pasienten)

72 76 4

11 - Jeg får den støtte jeg trenger fra andre sykehusansatte for å ta meg av pasientene
81 83 2

12 - Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår 89 89 0
13 - Legene og de andre ansatte her samarbeider som et velkoordinert team 74 76 2
Ledelsesfokus
14 - Mine forslag om sikkerhet ville blitt behandlet om jeg la dem frem for ledelsen 77 80 2
15 - Ledelsen her i enheten gjør aldri noe som de vet kan gå ut over pasientsikkerheten

76 77 1
16 - Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet kan gå ut over pasientsikkerheten 65 69 4
Total skår 75 78 3
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Høyest og lavest skår 
2012 2014

Høyest skår Her er det lett for ansatte å spørre når 

det er noe de ikke forstår

89

Her er det lett for ansatte å spørre når 

det er noe de ikke forstår

89

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var 

pasient her

84

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var 

pasient her

87

Lavest skår Her er det vanskelig å si i fra om jeg 

oppdager et problem i pasient-

behandlingen *        70 (30)

Kulturen her gjør det lett å lære av 

andres feil

72

Det er vanskelig å diskutere feil her * 

64 (36)

Det er vanskelig å diskutere feil her * 

65 (35)

* (spm 5 og 9 har negativ skala, men resultatet er omregnet)
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Resultater 2014 og 2012

Signifikant bedring 
2012-2014

p<0.05
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Sikkerhetsklima

1 - Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient 
her

2 - Her blir medisinske feil håndtert riktig

3 - Jeg vet hvilke kanaler jeg skal bruke for å
stille spørsmål om pasientsikkerhet her

4 - Jeg får passende tilbakemelding om arbeidet 
mitt (korrekt, tilstrekkelig og fra rett person)

5 - Det er vanskelig å diskutere feil her 

6- Kolleger oppmuntrer meg til å si i fra om 
enhver sikkerhetsbekymring som jeg måtte ha

7 - Kulturen her gjør det lett å lære av andres feil
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Arbeidsklima

8 - Mine innspill blir godt mottatt her

9 - Her er det vanskelig å si i fra om jeg 
oppdager et problem i pasientbehandlingen  

10 - Her blir uenighet håndtert riktig (dvs. ikke ut 
fra hvem som har rett,  men ut fra hva som er 
best for pasienten)

11 - Jeg får den støtte jeg trenger fra andre 
sykehusansatte for å ta meg av pasientene

12 - Her er det lett for ansatte å spørre når det er 
noe de ikke forstår

13 - Legene og de andre ansatte her 
samarbeider som et velkoordinert team
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Ledelsesfokus

14 - Mine forslag om sikkerhet ville blitt 
behandlet om jeg la dem frem for ledelsen

15 - Ledelsen her i enheten gjør aldri noe 
som 
de vet kan gå ut over pasientsikkerheten

16 - Sykehusledelsen gjør aldri noe som 
de 
vet kan gå ut over pasientsikkerheten
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Utsagn 1

Jeg ville føle meg trygg 
hvis jeg var pasient her
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Utsagn 2

Her blir medisinske feil 
håndtert riktig
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Utsagn 3

Jeg vet hvilke kanaler 
jeg skal bruke for å stille 
spørsmål om 
pasientsikkerhet her
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Utsagn 4

Jeg får passende 
tilbakemelding om 
arbeidet mitt (korrekt, 
tilstrekkelig og fra rett 
person)
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Utsagn 5

Det er vanskelig å
diskutere feil her * (negativ 

skala, resultatet er snudd: 70=30)
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Utsagn 6

Kolleger oppmuntrer 
meg til å si i fra om 
enhver 
sikkerhetsbekymring 
som jeg måtte ha
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Utsagn 7

Kulturen her gjør det lett 
å lære av andres feil
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Utsagn 8

Mine innspill blir godt 
mottatt her
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Utsagn 9

Her er det vanskelig 
å si i fra om jeg 
oppdager et problem i 
pasient-
behandlingen  *

(negativ skala, resultatet er snudd: 70=30)
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Utsagn 10

Her blir uenighet 
håndtert riktig (dvs. 
ikke ut fra hvem som 
har rett,  men ut fra 
hva som er best for 
pasienten)
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Utsagn 11

Jeg får den støtte jeg 
trenger fra andre 
sykehusansatte for å
ta meg av pasientene
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Utsagn 12

Her er det lett for 
ansatte å spørre når 
det er noe de ikke 
forstår
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Utsagn 13

Legene og de andre 
ansatte her 
samarbeider som et 
velkoordinert team
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Utsagn 14

Mine forslag om 
sikkerhet ville blitt 
behandlet om jeg la 
dem frem for ledelsen
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Utsagn 15

Ledelsen her i 
enheten gjør aldri noe 
som de vet kan gå ut 
over 
pasientsikkerheten
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Utsagn 16

Sykehusledelsen gjør 
aldri noe som de vet 
kan gå ut over 
pasientsikkerheten
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Korrelasjonsanalyse
Jeg ville føle meg trygg hvis jeg 
var pasient her
Pearson correlation coef.

2 - Her blir medisinske feil håndtert riktig 0,43

10 - Her blir uenighet håndtert riktig (dvs. ikke ut fra hvem som har rett, men ut fra hva som er best for pasienten) 0,37

15 - Ledelsen her i enheten gjør aldri noe som de vet kan gå ut over pasientsikkerheten 0,33

13 - Legene og de andre ansatte her samarbeider som et velkoordinert team 0,31

14 - Mine forslag om sikkerhet ville blitt behandlet om jeg la dem frem for ledelsen 0,31

16 - Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet kan gå ut over pasientsikkerheten 0,31

11 - Jeg får den støtte jeg trenger fra andre sykehusansatte for å ta meg av pasientene 0,30

8 - Mine innspill blir godt mottatt her 0,29

9 - Her er det vanskelig å si i fra om jeg oppdager et problem i pasientbehandlingen 0,27

4 - Jeg får passende tilbakemelding om arbeidet mitt (korrekt, tilstrekkelig og fra rett person) 0,27

7 - Kulturen her gjør det lett å lære av andres feil 0,27

12 - Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår 0,23

3 - Jeg vet hvilke kanaler jeg skal bruke for å stille spørsmål om pasientsikkerhet her 0,21

5 - Det er vanskelig å diskutere feil her 0,20

6 - Kolleger oppmuntrer meg til å si i fra om enhver sikkerhetsbekymring som jeg måtte ha 0,19

Hvilke faktorer forklarer at «jeg føler meg trygg..»?


