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Bakgrunn 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) er en nasjonal undersøkelse som ble gjennomført i 

perioden 17.3-11.4.14 ved Nordlandssykehuset som en del av det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Resultater fra undersøkelsen foreligger nå på foretaks-, klinikk-, avdelings- og enhetsnivå og er 

sendt til respektive klinikker. Målsetting for undersøkelsen var en svarprosent > 70 %. Etter en 

iherdig innsats ende Nordlandssykehuset med en svarprosent for hele foretaket på 80.2 %. Til 

sammenligning var de øvrige svarprosentene i Helse Nord 71.7 % for UNN, 71.1 % for FMSH og 

71.4 % for HLSH. I Nordlandssykehuset ble Lofoten beste lokalisasjon og Psykisk helse og rus 

beste klinikk (tabell 1). Begge ble premiert med kakefest for alle medarbeiderne.  

 

Tabell 1. Svarprosent på pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ved de ulike klinikkene i 

Nordlandssykehuset. 

 

Klinikk  Svarprosent  

AKUTTMEDISINSK KLINIKK(AKUM)  84,9 % 

DIAGNOSTISK KLINIKK(DIAG)  81,9 % 

HODE-OG BEVEGELSESKLINIKK(HBEV)  82,0 % 

KIRURGISK OG ORTOPEDISK KLINIKK(KIROT)  74,0 % 

KVINNE/BARN KLINIKK(KBARN)  85,3 % 

MEDISINSK KLINIKK(MED)  78,6 % 

PREHOSPITAL KLINIKK(PREH)  56,1 % 

PSYKISK HELSE OG RUSKLINIKK(PHR)  88,7 % 
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Resultat 
I PSKU ble de ansatte spurt om 16 ulike utsagn hvor de skulle angi hvor enige de var i utsagnene. 

Undersøkelsen omfatter 3 temaområder: Sikkerhetsklima, Teamarbeidsklima og Ledelsens fokus på 

pasientsikkerhet. For de to første temaene er det regnet ut en temaskår. Når det gjelder temaet 

”ledelsens fokus på pasientsikkerhet” finnes bare resultat for hvert enkeltspørsmål og ikke for 

temaet samlet, da en samlet skår for dette temaet ikke tidligere er testet ut. 

 

Poengskalaen i undersøkelsen: 

 Svært uenig = 0  

 Litt uenig = 25 

 Nøytral = 50  

 Litt enig = 75  

 Svært enig = 100 

Resultatene fra undersøkelsen er presentert som en gjennomsnittsskår for hvert utsagn. Alternativet 

”Vet ikke” er ikke tatt med i beregningen når man regner gjennomsnittsskår for hvert utsagn. 

 

Temaet SIKKERHETSKLIMA består av sju spørsmål. Spørsmålene om sikkerhetsklima dekker 

tema som til sammen gir et inntrykk av hvor høyt sikkerhet prioriteres i enheten. Dette er et produkt 

av lokale forhold samt holdninger i omgivelsene og rammene som enheten jobber under. Det er vist 

at et klima preget av fokus på sikkerhet fører til færre uønskede hendelser. Temaskåren for 

Nordlandssykehuset som samlet foretak var 73. 

 

Temaet TEAMARBEIDSKLIMA består av seks spørsmål. Spørsmålene dekker tema som til 

sammen gir et inntrykk av hvor godt de ansatte jobber sammen som et team for å gi en best mulig 

behandling. Det er vist at enheter der de ansatte jobber som velkoordinerte team har lavere 

pasientdødelighet enn enheter som ikke jobber som team. Temaskåren var 76 for vårt foretak.  

 

Tabell 2. I tabellen vises en oversikt over teamskåren for de enkelte klinikkene i NLSH, 

poengskalaen går fra 0-100, hvor 100 er beste skår. 

 

  
Sikkerhets-

klima 
Teamarbeids-

klima 

Akuttmedisinsk 
klinikk(AKUM) 

67,0 70,5 

Diagnostisk 
klinikk(DIAG) 

74,4 75,7 

Hode- og 
bevegelsesklinikk(HBEV) 

75,0 77,5 

Kirurgisk og ortopedisk 
Klinikk(KIROT) 

74,4 76,7 

Kvinne/Barn 
klinikk(KBARN) 

78,2 78,7 

Medisinsk klinikk(MED) 74,6 78,0 

Prehospital 
klinikk(PREH) 

61,7 64,5 

Psykisk helse og 
rusklinikk(PHR) 

74,8 76,9 

 

Temaet LEDELSESFOKUS består av tre spørsmål. Svarene gir et inntrykk av medarbeidernes 

oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå prioriterer sikkerhet. Da det ikke foreligger temaskår 

for denne viser vi her resultatskåren for hele foretaket for de 3 spørsmålene som inngår 
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Tabell 3. Nordlandssykehuset skår for spørsmålene under temaet ledelsesfokus. 

 

  
Antall 
svar 

Resultat 
Standard 

avvik 
Andel 

vet ikke 

Mine forslag om sikkerhet ville bli 
behandlet om jeg la dem fram for 
ledelsen 

2011 74,4 27,34 9 % 

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

2034 73,7 28,75 8 % 

Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet 
kan gå ut over pasientsikkerheten 

1835 57,6 29,28 17 % 

 

 

Utsagn med høyest og lavest skår blant alle medarbeiderne i Nordlandssykehuset 

 

De tre utsagnene med høyest skår blant alle medarbeiderne i Nordlandssykehuset (gjennomsittsskår 

0-100, 100 = Svært enig): 

 ”Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår” (85,7) 

 ”Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her” (81,7) 

 ”Jeg får den støtten jeg trenger fra andre sykehusansatte for å ta meg av pasientene.” (79) 

 

De tre utsagnene med lavest skår blant medarbeiderne i Nordlandssykehuset (gjennomsnittsskår 0-

100, 100 = Svært enig): 

 ”Sykehusledelsen gjør aldri noe som de vet kan gå ut over pasientsikkerheten” (57,6) 

 ”Det er vanskelig å diskutere feil her” (65,7) 

 ”Jeg får passende tilbakemeldinger om arbeidet mitt (korrekt, tilstrekkelig og fra rett 

person)” (68,5) 

 

Helse Nord RHF har gitt foretaket et oppdrag om at hver enhet skal følge opp sine resultater og 

utarbeide konkrete forbedringsområder og tiltak for ett område de selv velger. En samlet rapport til 

Helse Nord RHF om slike tiltak er bedt levert sammen med tertiær rapporten i februar 2015. 

Pasientsikkerhetsprogrammet har utarbeidet en mal for hvordan oppfølgningsarbeidet er tenkt 

organisert i enhetene. Intensjonen er at hver enhet skal bruke sine respektive resultater til å finne 

forbedringsområder i sin enhet. Det er viktig at enheten inviterer andre yrkesgrupper som har sitt 

daglige arbeid ved enheten, men ikke har ansettelsesforhold der, til diskusjon. Området som velges 

ut til diskusjon bør ha lavere skår enn  

 

Organisatoriske enheter 

 der færre enn 60 % rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima 

har høyest risiko for pasientskade og må arbeide mest for å få det bedre.  

 der mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller 

et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, men må fortsatt forbedre seg. 

 der 80 % eller flere rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima 

bør ikke endre på noe.  

Andel som svarer positiv (altså alternativet litt enig og svært enig) på de ulike utsagnene er 

foreløpig ikke utsendt til klinikkene. Dette er bedt ettersendt fra Helse Nord RHF. 

 

Seksjon for pasientsikkerhet vil avholde ett informasjonsmøte om hvordan oppfølgingsarbeidet i 

enhetene er tenkt organisert. Møtet er ment for enhetsleder, avdelingsleder og avdelingsoverleger og 

vil bli avholdt i Nordlandssykehuset Bodø, sentrum 15.10.14. 
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Direktørens vurdering: 
Direktøren er stolt over deltakelsen i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ved 

Nordlandssykehuset. Det ble lagt ned et betydelig arbeid i flere klinikker for å oppnå så høy 

svarprosent som mulig. Resultatene for foretaket samlet tyder på at de ansatte opplever et trygt 

klima for å spørre om hjelp og for samarbeid mellom medarbeidere. Dette er direktøren tilfreds 

med. Når det gjelder de områder hvor vi skårer lavt, bør det fortsatt fokuseres på økt åpenhet i 

foretaket vårt med hensyn til feil og uheldige hendelser. I styresak 42/10 ble det vedtatt at 

komplikasjonsmøter skulle etableres i den kliniske virksomheten. Dette har vi så langt ikke vært 

viet tilstrekkelig oppmerksomhet og vi har ikke lyktes med å etablere en formell struktur for disse 

møtene. Resultater fra undersøkelsen understreker nødvendigheten av at dette innføres. Når det 

gjelder oppfatningen om at sykehusledelsen aldri gjør noe som kan gå ut over pasientsikkerheten, er 

dette områder som ikke enhetene kan finne forbedringstiltak for. Enheter som har en skår som er 

lavere enn 70 på et av temaene eller enkeltspørsmål bør bruke disse internt i enhetene for å 

utarbeide konkrete tiltak som kan forbedre kulturen i enheten. De konkrete, enhetsspesifikke 

tiltakene samles av klinikkledelsen og rapporteres direktøren. En samlet rapport vil så bli laget for 

Helse Nord RHF. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Styrer er fornøyd med foretakets deltakelse i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014.  

2. Styret slutter seg til den foreslåtte oppfølgningen av de enhetsspesifikke resultatene skal 

organiseres i Nordlandssykehuset. 

3. Styret ber direktøren følge opp styrevedtak 42-2010 med hensyn til etablering av 

komplikasjonsmøter i den kliniske virksomheten. Styret ber direktøren komme tilbake til 

styret med en orientering om saken høsten 2015. 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 

 

 
 

 


