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PÅVERKAR SÄKERHETSKULTUREN 
AUDITEN?

…ELLER TVÄRTOM?
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VAD ÄR EN AUDIT?
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VAD ÄR SÄKERHETSKULTUR?

Vågar någon säga emot mig?
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MIN DEFINITION

– Hur du som medarbetare i hälso- och sjukvården tänker, 
tar ansvar och agerar med patienter och kollegor
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EN POSITIV SÄKERHETSKULTUR

– Bra information

– Delade uppfattningar om säkerhet

– Identifiering av undvikbara fel

– Förebyggande arbete 

– Lärande organisation

– Ledningens engagemang

– Avvikelserapportering utan skuld

– Kommunikation som är öppen och präglas av tillit
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Kan audit bidra med?

Delar som finns på kliniken
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INNAN BESÖK

Data i SIR
Ledningens engagemang
Kommunikation
Forma teamet
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– Forming/Storming
– Norming
– Performing
– Adjourning
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UNDER BESÖK

Ledningens engagemang

Hur vi sitter

Hur vi uttrycker oss – ”de kommer till oss/vi kommer till dem”

Om vi kan lyssna

Om vi har behov av att berätta om egna framgångar

Fokus: lyssna, skapa lärande, berätta…

Mål: granskning av de processer som vi styr och ”äger själva eller alla andra”
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EFTER BESÖK

Ledningens engagemang

Öppenhet att ta emot förslag

Uppföljning

Återkoppling till samtliga medarbetare
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VAD ÄR PATIENTSÄKERHETSARBETE?
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Varför slösa tid och pengar på säkerhet?

Utveckling över tid
Efter: D Parker, NPSA, 2006

Vi gör något när en skada inträffat

Vi har kontroll på alla kända risker

Vi arbetar aktivt med kända risker, men också 

med risker som kan uppstå

Arbete med risker är en självklar och 

integrerad del av allt vi gör

Patientsäkerhetsarbete

Skadebegränsning

Förnekelse

Pelle Gustafson
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The four safety culture stages adopted from Patankar et al. (2012).
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OM SÄKERHETSKULTUREN ÄR VIKTIG 
-HUR SKA VI FÖRHÅLLA OSS?

Värdefullt att veta något om säkerhetskulturen?
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HSE                                                                                                       
Påstående för att belysa Hållbart Säkerhets Engagemang

1. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård.                 
2. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra. 
3. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser.
4. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser.
5. Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel. 
6. Jag vågar prata om mina misstag.
7. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp.
8. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter.

9. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras.

Utfallsfrågor 

10. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats.

11. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete.

Riktigheten i de 11 frågeställningarna bedömer respondenten på en skala 1-5:     
1. Stämmer mycket dåligt    2. Stämmer ganska dåligt    3. Stämmer varken bra eller dåligt  
4. Stämmer ganska bra      5. Stämmer mycket bra

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/patientsakerhetskultur/hallbartsakerhetsengagemang.15343.html

https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientsakerhet/patientsakerhetskultur/hallbartsakerhetsengagemang.15343.html
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19 PS ronder 

Frågor:

– Upplevelser av dagens PS rond 

– PS ronders potential för patientsäkerheten

– Upprepade PS ronders potential 

Samt öppna frågor (för- nackdelar och förbättringspotential) 

PS RONDER
Vad tycker medarbetare, närmsta- och högsta ledning  
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RESULTAT

Övervägande positiva uppfattningar
– Få låga värderingar för något av de tre områdena: 

– Genomförd Patientsäkerhetsrond

– Potentialen att inverka på patientsäkerhet 

– Upprepade patientsäkerhetsronders påverkan på patientsäkerhet och risker
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Svar i öppna frågor fick många fler 
för- än nackdelar
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SÅ MÅNGA NIVÅER….
Så många människor…..
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MikroMakro

Med-
arbetarePatienter

Meso
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LEDNINGENS ENGAGEMANG

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOX0s3-qMgCFcGFLAodpOoJIw&url=http://slideplayer.se/slide/1986820/&bvm=bv.104317490,d.bGg&psig=AFQjCNH65xcrH_EP50xoFBIOazxM50EYiQ&ust=1444053977655066
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Skatta hur du tycker att påståendena nedan stämmer överens 
med ledningsgruppens förhållningssätt: (skala 1-10)

I VÅR LEDNINGSGRUPP:

– Har vi ett utbrett engagemang och ansvarskänsla för SIRs data

– Har vi regelbunden och strukturerad återkoppling från SIR 
till samtliga professioner

– Ses sepsis som något vi kan undvika/behandla

– Finns skepsis mot SIRSs data och våra resultat kan förklaras utifrån
vår speciella patientgrupp/upptagningsområde

– Ifrågasätts värdet av att SIRs data faktiskt bidrar 
till värdefull kunskap och utveckling

- Efterfrågar vi data regelbundet från ansvariga
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VAD ÄR PATIENTSÄKERHETSARBETE?
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Varför slösa tid och pengar på säkerhet?

Utveckling över tid
Efter: D Parker, NPSA, 2006

Vi gör något när en skada inträffat

Vi har kontroll på alla kända risker

Vi arbetar aktivt med kända risker, men också 

med risker som kan uppstå

Arbete med risker är en självklar och 

integrerad del av allt vi gör

Patientsäkerhetsarbete

Skadebegränsning

Förnekelse

Pelle Gustafson
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MÅL BILD
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…some patients noticed the clinical audits displayed on boards in the ward; 
these contributed to patient´s feelings of safety because the checks were
not obscured from the public.
Overall it was important to patients that organisational processes and
procedures were visible that help them to feel safe…

Sept 2022 från Engl. 24 patienter
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SAMMANFATTNING

OM NI FRÅGAR MIG:
– Audit är super – görs utifrån kvalitetsregister och ett driv från verksamheten
– ett stöd ”utifrån” som gör att det blir av
– Uppföljning

Utmaningar:
– Tar tid – viktigt visa värdet – vad kan mätas?
– Säkerhetskulturen påverkar – kan man göra ngt?
– Patientinvolvering?

Hårda siffror kopplat till audit……mångfasetterat
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